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E Anul 2010 nu a adus mai multă securitate pe planetă. 

Dimpotrivă, prin modul în care marile puteri, 
organizaţiile şi organismele internaţionale, instituţiile financiare 
şi alte entităţi au acţionat sau nu, s-a creat un şi mai mare grad 
de incertitudine. Lumea nu s-a depolarizat – probabil, că nu se va 
depolariza niciodată pe deplin –, dar marile puteri de ieri şi de azi 
au avut grijă să se repoziţioneze cât se poate de avantajos în noul 
context geopolitic şi geostrategic, dominat de criza financiară, de 
competiţia pentru resurse şi de continuarea falierii strategice a 
lumii. Criza din Orientul Apropiat şi din  Orientul Mijlociu este 
departe de a fi rezolvată, centrul conflictualităţii fiind partajat în 
câteva nuclee, unul dintre acestea continuând să fie situat în zona 
tensiunilor cronice şi deosebit de acute între Israel şi populaţia 
palestiniană, între Israel şi Iran, pe problema programului nuclear 
al Iranului, un altul, în Irak, un altul, în zona caucaziană şi cel mai 
activ dintre ele în zona Afganistanului. 

Dincolo de aceste focare, care sunt cu greu gestionate şi, 
mai ales gestionabile, există zone unde tensiunile, incidentele şi 
conflictele pot degenera rapid în războaie. Una dintre ele este 
cea coreeană. Linia de demarcaţie – de fapt, frontiera dintre cele 
două state coreene – are încă aspectul unei linii a unui front, iar 
incidentele şi sistemele de provocare nu sunt nici pe departe minore. 
Bombardarea, la 23 noiembrie 2010, de către Coreea de Nord a 
insulei Yeonpyeong, care are 1.500 de locuitori şi un detaşament 
al armatei Coreii de Sud, constituie cel mai grav incident care 
s-a produs între cele două ţării din anii 1950 încoace. Coreea de 
Nord arată că, de fapt, ea n-a făcut altceva decât să riposteze la 
un atac cu proiectile efectuat de Coreea de Sud. Cele cincizeci de 
proiectile lansate de nord-coreeni au provocat patru morţi, dintre 
care doi militari, 18 răniţi, dintre care 15 soldaţi ai detaşamentului 
sud-coreean, şi pagube materiale.  

În urma acestui incident, preşedintele american şi cel sud-
coreean au decis să treacă la un nivel superior de pregătire şi 
să desfăşoare manevrele prevăzute pe 28 noiembrie în Marea 
Galbenă, la care participă portavionul George Washington, cu 75 
de avioane la bord şi un echipaj de 6000 de militari. 

China, Statele Unite şi Rusia au găsit, totuşi, modalităţi 
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diplomatice de a trece peste incident, iar demonstraţiile ulterioare au arătat 
că, deşi marile puteri îşi arată câteodată muşchii pentru a ţine situaţia sub 
control, nimeni nu doreşte escaladarea unei situaţii pe muchie de cuţit care ar 
putea duce la un dezastru. Coreea de Nord s-a dotat deja cu arma nucleară 
şi, chiar dacă nu prezintă un pericol iminent pentru Statele Unite, pentru 
Japonia sau pentru alte ţări, aşa cum se susţine adesea, această realitate 
arată că statele nu au încă încredere unele în altele şi continuă să-şi ia toate 
măsurile pe care le consideră necesare pentru a-şi asigura propria securitate. 
Din acelaşi motiv, s-au dotat cu arme nucleare India, Pakistanul şi Israelul. 

Programul nuclear al Iranului a fost şi este încă pe punctul de a genera 
un nou război în Golf, dacă Israelul nu se abţine de la un atac preventiv de 
tipul celui efectuat la 7 iulie 1981 asupra reactorului nuclear irakian de la  
Tamuz, importat din Franţa, pe care statul evreu îl considera un pericol pentru 
teritoriul său. Există însă şi alte ţări, îndeosebi din Asia de Sud-Est care 
intenţionează să se doteze cu arma nucleară şi, probabil, în viitor, numărul 
lor va creşte.  Este de la sine înţeles că, oricâte trate de neproliferare vor fi 
elaborate, convenite şi semnate, atâta vreme cât unele ţări au arme nucleare 
iar altele nu, o parte dintre cele ce nu au astfel de arme vor face tot posibilul 
pentru a le obţine sau pentru a găsi altele şi mai performante. Oricât de grav 
a fost avertismentul celui de-Al Doilea Război Mondial în ceea ce priveşte 
pericolul armelor, nimeni nu a renunţat la arme, ci, dimpotrivă, marile puteri 
au continuat să se înarmeze sau să constituie puternice alianţe, iar celelalte 
ţări să se alinieze, într-o formă sau alta, la aceste tendinţe. 

Situaţia din Afganistan este, deasemenea, departe de a fi rezolvată. 
Creşterea neîncrederii în guvernul Karzai ar putea complica şi mai mult 
lucrurile, ducând chiar la un eşec al misiunii ISAF, mai ales dacă, în 2011, 
se retrag forţele americane, aşa cum a promis preşedintele Barak Obama. 
Situaţia din Afganistan se corelează cu recrudescenţa acţiunilor musulmanilor 
din Pakistan, cu tensiunile existente şi nesoluţionate din zona Kaşmirului, cu 
situaţia din Asia Centrală şi cu cea din Caucaz. 

Situaţia este, deasemenea, explosivă şi în Sudan, unde, probabil, 
separarea sudului ţării ar putea genera un război local de mare intensitate. 
Oricum, conflictualitatea din regiunile africane duce la degradarea situaţiei 
pe continentul african, fără extensii mondiale semnificative. Dar creşterea, şi 
în 2011, a conflictualității continentului african înseamnă încă o bilă neagră 
în configurarea mediului de securitate al deceniului următor. 

EDITORIAL
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Pericolul cel mai mare şi, în acelaşi timp, ameninţarea numărul unu 
asupra mediului de securitate al anului 2011 şi, în general, al deceniului 
următor, îl constituie proliferarea armelor de distrugere în masă, a 
mijloacelor CBRN (chimice, biologice, radiologice, nucleare) şi îndeosebi 
a celor nucleare, precum şi a sistemelor de arme de mare precizie şi a 
celor bazate pe biotehnologii, nanotehnologii, amplificare a undelor, efecte 
geofizice şi geoclimatice etc.. 

Faptul că armatele au fost scoase din cazărmi, că ele sunt supuse unui 
control civil (democratic), că bugetele alocate cheltuielilor militar scad sau 
sunt prevăzute să scadă nu rezolvă nici pe departe probleme conflictualităţii 
lumii, ale crizei, conflictului şi războiului. Nu armatele fac războaiele. Ele 
doar le duc şi le suportă în cea mai mare măsură. Războiul este o continuare 
a politicii, este o urmare a unei decizii politice, o punere în operă a acesteia şi 
el se duce prin toate mijloace pe care decidentul politic le consideră necesare 
şi oportune, inclusiv prin cele militare, care sunt şi cele decisive în cazul 
escaladării conflictului. 

Desigur, este necesară o decizie politică pentru controlul armelor 
nucleare, pentru neproliferare, pentru reducerea lor şi, evident, pentru 
dezarmare. Dar este greu de presupus că o astfel de decizie va fi şi imparţială 
şi corectă pentru toate statele, atâta vreme cât unele au putere nucleară, 
iar altele nu au.  Cele cinci ţări nucleare „autorizate”, care alcătuiesc 
pentagonul nuclear „autorizat” al planetei – Statele Unite, Rusia, China, 
Franţa şi Marea Britanie – sunt ţările învingătoare în cel de-Al Doilea Război 
Mondial şi membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU. Aceasta 
este realitatea şi ea s-a constituit prin forţă, în urma uni război pustiitor, 
din efectele căruia nu s-a ieşit încă pe deplin nici acum. Aceste cinci ţări 
au exportat, de-a lungul anilor, în cincizeci de ţări (Australia, Jamaica, 
Vietnam etc.) nici mai mult, nici mai puţin decât 20.000 de kilotone de uraniu 
substanţial îmbogăţit, suficient pentru 800 de bombe nucleare.  Şi chiar dacă 
dotarea unei ţări cu astfel de arme este dificilă şi anevoioasă (este nevoie 
de specialişti, de tehnologie înaltă, de vectori, de infrastructuri, de material 
fisionabil şi fuzionabil în cantități suficiente etc.), nu încape nicio îndoială că, 
practic, orice ţară se poate dota cu astfel de arme, dacă doreşte neapărat şi 
dacă va considera necesar să o facă. 

Mai mult, astfel de mijloace CBRN pot ajunge în mâna unor reţele 
teroriste transnaţionale, iar acest lucru ar distruge complet fragilul echilibru 
strategic creat de-a lungul anilor şi ar adânci şi mai mult haosul insecuritar 
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care se instalează din ce în ce mai mult, în condiţiile în care crizele financiare 
şi economice devastează îndeosebi ţările sărace şi adâncesc faliile strategice 
dintre entităţile şi identităţile care se poziţionează din ce în ce mai accentual 
pe poziţii de forţă.

Un astfel de mediu de securitate precar, viciat, nesigur, proliferează 
neîncrederea, suspiciunea şi angoasa, iar sărăcirea populaţiei numeroase 
a planetei, recrudescenţa fenomenului migraţiei ilegale, a traficului ilicit şi 
reţelelor de tip terorist accentuează şi mai mult conflictualitatea. Deseori s-a 
spus că nu există o legătură directă între sărăcie şi violenţă, că nu sărăcia 
provoacă violenţa – ceea ce este foarte adevărat, în sensul că nu doar săracii 
sunt infractori, contrabandiști, traficanţi şi criminali –, dar mediul prolix, 
nesiguranţa şi angoasa, teama şi neîncrederea creează un mediu confuz, 
propice pentru proliferarea reţelelor criminalităţii, inclusiv sau mai ales ale 
criminalităţii transfrontaliere. Criminalii, traficanţii, farsorii, baronii locali 
sunt oameni bogaţi, care corup pe unii dintre oficiali (sau ei înşişi devin 
oficiali), finanţează economia de tip subteran, pun la cale criminalitatea de 
tip economic şi financiar, întreţin reţelele mafiote, subminează statul sau îl 
controlează, prin reţelele pe care le infiltrează în partide politice, în instituţii 
ale statului, în ONG-uri şi în ONGI-uri. 

Considerăm că, şi în următorii ani, mediul de securitate se va configura 
pe cel puţin trei categorii de dimensiuni esenţiale: geopolitică şi geostrategică; 
economică şi financiară; comprehensivă şi disuasivă.

Dimensiunea geopolitică şi geostrategică se referă la poziţionarea 
marilor puteri şi a fiecărei ţări în parte într-un areal geografic, politic, 
al relaţiilor internaţionale, economic, mai ales energetic, informaţional, 
cultural şi militar, astfel încât să beneficieze de un avantaj maxim, de un 
mediu propice dezvoltării durabile şi, evident, de siguranţă strategică. 
Parteneriatele strategice au o miză geopolitică şi geostrategică imensă, 
fiecare ţară căutând un partener strategic cât mai avantajos cu putinţă. 
Analiza atentă a acestor parteneriate conduce la identificare unor tendinţe de 
reconfigurare geopolitică şi, pe această bază, la un registru de opţiuni privind 
modul de formulare şi materializare a interesului naţional vital. În acest sens, 
pentru viitorul imediat, se conturează destul de clar trei sau patru centre d 
putere planetară, care vor coagula în jurul lor, probabil, cea mai mare parte 
a statelor: Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, BRIC (Brazilia, 
Rusia, India, China), Lumea arabo-musulmană.

EDITORIAL
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Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană ar trebui, în mod 
firesc, să alcătuiască, împreună, un centru de putere, dar realitatea arată 
că interesele americane în spaţiul european se diminuează semnificativ şi 
se mută spre zona Pacificului, spre cea a Orientului Mijlociu şi spre zona 
arctică, unde se bănuiesc uriaşe resurse pe petrol, în timp ce interesele 
Uniunii Europene se orientează tot mai mult spre continentul asiatic şi spre 
propriile sale probleme de integrare, de extindere şi de securitate energetică. 

Ţările BRIC (Brazilia, Rusia, India şi China), deşi sunt diferite unele de 
altele din toate punctele de vedere (economie, cultură, civilizaţie, teritoriu), 
alcătuiesc, împreună, un fel de uriaşă entitate paradoxală, dar care serveşte 
nemijlocit interesului strategic vital al fiecăreia dintre cele patru mari 
puteri. De aceea, este foarte posibil să asistăm la o arhitectură geopolitică 
şi geostrategică transpacifică de foarte mare amploare. Nu factorul 
civilizaţional, ci cel politic, economic şi strategic generează şi fundamentează 
o astfel de entitate care intră în concurenţă cu Statele Unite, deşi Statele Unite 
au parteneriate strategice cu Rusia şi cu India, iar relaţiile cu China încep 
să aibă un contur cât se poate de pozitiv, fiecare dintre cele două mari puteri 
străduindu-se să iasă dintr-o retorică ideologică şi să se concentreze asupra 
realităţilor dinamice ale acestor vremuri şi responsabilităților uriaşe ce le 
revin din reconfigurarea  din ce în ce mai periculoasă şi mai greu de gestionat 
a mediului internaţional de securitate, în epoca globalizării intempestive.   

Ţările arabe şi musulmane, deşi departe de a fi unitare, constituie, 
totuşi, o entitate extrem de importantă, care creşte rapid din punct de vedere 
numeric, are un potenţial uriaş de inteligenţă şi se situează, în mare parte, pe 
culoarul strategic energetic al lumii (Africa de Nord Est, Orientul Mijlociu, 
Asia Centrală). Această lume este, la ora actuală, destul de divizată, dar 
unitară în conceptele şi preceptele ei, mai ales în cele religioase. O parte 
din această lume se simte agresată, iar cealaltă parte oscilează între valorile 
occidentale, pe care nu le poate respinge, şi cele tradiţionale de la care nu 
poate abdica. Foarte puţine ţări au reuşit să îmbine aceste sisteme de valori 
care sunt doar diferite, nu şi conflictuale (valorile nu sunt conflictuale!), iar 
situaţia din Irak, Iran, Afganistan, zona uigură din China, Asia Centrală şi 
chiar din Turcia (care este o ţară cu religie islamică) arată că există suficiente 
coordonate de coagulare, în timp, a acestor ţări sau a majorităţii lor într-un 
adevărat centru de putere planetară.   
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Dimensiunea economică şi financiară constituie, de fapt, motorul 
relaţiilor internaţionale şi factorul determinant al interesului vital al 
omenirii şi al fiecărei naţiuni în parte. Puterea economică a Statelor Unite 
ar putea fi afectată de criză şi de situaţia dolarului, puternic concurat de 
moneda europeană, de politica financiară a Chinei şi de o posibilă reformă a 
sistemului financiar internaţional. La ora actuală, ţările BRIC au, împreună, 
un PIB mai mare decât cel al Statelor Unite şi decât cel al Uniunii Europene, 
dar mai mic decât cel însumat al SUA şi UE. Sunt însă economii emergente, 
cu un ritm de dezvoltare foarte ridicat, China situându-se, la ora actuală, 
pe locul doi în lume în ceea ce priveşte creşterea economică. Pentru a 
continua să domine lumea din punct de vedere economic şi financiar şi să 
contrabalanseze dezvoltarea impetuoasă a ţărilor BRIC, ar fi necesar ca 
SUA şi UE să se constituie într-un centru de putere economico-financiară, 
deşi acest lucru este destul de dificil, având în vedere existenţa două monede 
concurente (dolarul şi euro) şi interesele destul de diferite ale celor două 
mari entităţi.

Dimensiunea comprehensivă şi disuasivă constituie, după opinia 
noastră, elementul esenţial al mediului de securitate al planetei. Ea 
presupune cunoaşterea foarte exactă a realităţilor şi tendinţelor pe planul 
conflictualităţii, cunoaşterea şi analizarea amănunţită, în dinamica lor, a 
provocărilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii planetei, a 
sistemelor de generare a acestora, a vulnerabilităţilor statelor la acestea, 
şi evaluarea şi gestionarea corespunzătoare a riscurilor care rezultă de aici. 

Elementul esenţial al acestei dimensiuni îl constituie, la ora actuală 
Statele Unite ale  Americii. Întregul mecanism de securitate a planetei se 
bazează pe forţa militară uriaşă a Statelor Unite, distribuită în baze militare 
situate în puncte-cheie pe întreaga suprafaţă a planetei, susţinută de 
componenta nucleară strategică americană şi de cea a Aliaţilor, dar, într-un 
fel, sprijinită, şi de uriaşele forţele nucleare strategice ale Rusiei.  

Statele Unite ale Americii se constituie într-o superputere financiară, 
economică, politică şi militară, cu funcţii şi roluri deosebite în actuala 
configuraţie a mediului de securitate. De fapt, gestionarea actuală a mediului 
de securitate este realizată, aşa cum subliniam mai sus, de Statele Unite, în 
general, prin mijloace proprii, fapt pentru care se şi numeşte „jandarmul 
lumii”. Condiţia lor actuală este, mai degrabă, cea de superputere solitară. 
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Statele Unite dispun de o uriaşă forţă militară, amplasată în baze militare 
care înconjoară lumea şi controlează, practic, din punct de vedere strategic, 
întregul mediu de securitate. 

Este vorba nu doar o putere imensă, care ar putea luneca uşor spre 
arbitrar sau discreţionar (ceea ce, evident, nu se întâmplă), ci mai ales o 
responsabilitate imensă. Ar trebui să ne întrebăm ce se va întâmpla atunci 
când această uriaşă forţă disuasivă se va retrage pe continent, sau nu-şi 
va mai asuma răspunderea gestionării crizelor şi conflictelor. Acest lucru 
ar fi posibil, întrucât, după toate datele, alocările bugetare americane 
pentru cheltuielile de apărare urmează să fie diminuate. Şi aşa, multe dintre 
programele de înzestrare a forţelor aeriene, forţelor navele, forţelor terestre, 
infanteriei marine şi chiar a pazei de coastă cu noile tipuri de avioane (F 
22 şi F 35) sau de alte mijloace aeriene, navale şi terestre s-au diminuat 
semnificativ sau au fost prelungite, datorită impactului crizei financiare. 

Cine îşi va asuma, în locul Statelor Unite, o astfel de responsabilitate? 
Nici China, nici Federaţia Rusă, nici Uniunea Europeană nu intenţionează 
să-şi asume nici separat, nici împreună o astfel de responsabilitate. Desigur, 
ONU, care este în drept să o facă, ar trebui să elaboreze politici şi strategii 
coerente de gestionare a crizelor, conflictelor şi războaielor. Dar ONU nu 
are forţe armate la dispoziţie şi, chiar dacă le-ar avea, acestea nu ar putea fi 
organizate şi întrebuinţate, din punct de vedere strategic, unitar şi disuasiv, 
aşa cum se întâmplă acum. 

După spargerea bipolarităţii, Statele Unite, ca unică superputere, a 
preluat, într-un fel, responsabilitatea gestionării conflictualităţii militare 
a lumii, chiar dacă, din punct de vedere politic, această sarcină revenea şi 
revine ONU. Acest lucru a fost posibil şi datorită plasării anterioare a bazelor 
militare americane, în puncte importante, aproape pe întreaga suprafaţă 
a planetei după o laborioasă strategie de îndiguire, elaborată la sugestia 
geopoliticianului Nicholas J. Spykman. 

Funcţia disuasivă a fost şi este exercitată, în principal de Statele 
Unite, desigur, în parteneriat strategic cu Uniunea Europeană şi cu Rusia. 
Eventualitatea retragere a Statelor Unite din calitatea de stat care îşi asumă 
conducerea şi coordonarea, cu sau fără mandat ONU, a strategiilor de 
gestionare a conflictualităţii militare a lumii ar crea un puternic dezechilibru 
strategic.  

La ora actuală, Statele Unite ale Americii se prezintă mai mult ca o 
superputere solitară, întrucât trebuie să facă faţă unor uriaşe presiuni 
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economice şi financiare, dar şi unor provocări de securitate, care nu se 
reduc doar la ameninţarea teroristă, chiar dacă efectul 11 septembrie 2001 
continuă să fie încă puternic. Uniunea Europeană şi chiar NATO nu sunt 
dispuse să-şi asume responsabilităţi globale. Preluarea scutului antirachetă 
din zona europeană de către NATO reprezintă nu doar o soluţie la opoziţia 
Rusiei, ci şi un semnal de transfer a o parte din responsabilităţile gestionării 
conflictualităţii pe umerii NATO, mai exact, şi pe cei ai Uniunii Europene. 
În acest context, pentru 2011, se pune tranşant întrebarea: Va deveni 
Uniunea Europeană un partener strategic al Statelor Unite în gestionarea 
conflictualităţii lumii sau va continua să se preocupe doar de zona sa de 
interes, de problemele extinderii, de cele ale bunei vecinătăţi, de securitatea 
energetică şi de dimensiunea eurasiatică? Greu de răspuns.

Rusia continuă, pe de o parte, să proiecteze şi chiar să impună un nou 
concept de securitate europeană, iar marile ţări din Europa, chiar şi după 
semnarea Tratatului de la Lisabona, nu dau semne că ar dori să participe 
în vreun fel la gestionarea mediului global de securitate. Mai mult, recenta 
întâlnire la vârf dintre Rusia, Germania şi Franţa, deci între Rusia şi motorul 
Uniunii Europene, arată o regrupare a forţelor şi opţiunilor care proiectează 
o nouă dimensiune geopolitică şi geostrategică, susţinută şi de proiectele 
North Stream şi South Stream, primul dintre ele deja în execuţie. Noul acord 
de parteneriat şi colaborare dintre Rusia şi Uniunea Europeană este încă în 
dezbatere, dar Rusia a pedalat  puternic pe necesitatea unui nou concept de 
securitate şi cooperare europeană. 

Probabil că, în 2011 şi în anii următori, procesul de reconfigurare 
geopolitică şi geostrategică, atât la nivel global, cât şi la nivel euro-asiatic, 
va fi unul semnificativ, inclusiv prin includerea în ecuaţie, în afară de Rusia, 
care redevine un actor important pe scena europeană şi pe cea mondială, şi 
a celeilalte ţări euro-asiatice, Turcia. 

Ţările afectate de criză se vor confrunta, probabil, şi în continuare cu 
mari probleme, singurul mod în măsură să reducă efectele şi să genereze 
politici şi strategii de refacere şi reconstrucţie fiind elaborarea, de către 
guvernele naţionale a  unor programe viabile. Îndatorarea excesivă la FMI 
şi la alte bănci, lipsa locurilor de muncă, scăderile economice dramatice, 
migraţia creierelor şi a populaţiei calificate va secătui în continuare ţările 
prinse pe picior greşit, cu o proastă guvernare, între care se situează şi 
România, în folosul ţărilor efectiv profitoare de pe urma crizei şi care nu sunt 
dispuse să facă aproape nici un fel de efort pentru a ajuta ţările sărace sau 

EDITORIAL



17UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010

sărăcite, în afară de acela de a le îndatora şi mai mult, pe zeci sau chiar pe 
sute de ani.

Considerăm că una dintre ameninţările majore ale anilor viitori va fi 
şi intensificarea ciberatacurilor şi recrudescenţa efectelor acestora, prin 
intermediul reţelelor, asupra tuturor domeniilor vieţii economice şi sociale. 
Desigur, populaţia se confruntă şi se va confrunta cu mari probleme ce ţin 
de existenţa zilnică, de câştigul vieţii, de supravieţuire şi nu se va concentra 
asupra perceperii şi înţelegerii filosofiei şi fizionomiei acestui tip de agresiune. 
Va simţi însă indirect efectele ciberatacurilor, în primul rând, asupra propriei 
persoane şi, le gat de aceasta, pe plan economic, financiar, al protecţiei 
informaţiei şi bunurilor intelectuale. 

România este partener strategic al Statelor Unite ale Americii, dar 
mu valorifică aproape în nici un fel această oportunitate, fie din cauza unui 
birocratism românesc excesiv şi nejustificat, fie din lipsa unor proiecte clare 
şi a unor iniţiative care să vină dinspre partea interesată, adică dinspre 
România. Participarea efectivă a României la realizarea scutului antirachetă 
şi punerea la dispoziţia forţelor armate americane a unor facilităţi de instruire 
nu sunt şi nu au fost urmate şi de alte proiecte care să genereze beneficii 
pentru România, iar vina nu este a Statelor Unite. 

Măsurile luate pentru ieşirea din criză sunt în general restrictive 
şi insecuritate. Ele nu vizează nici relansarea economică, nici protecţia 
cetăţeanului, nici dezvoltarea durabilă, ci, dimpotrivă, îndatorarea ţării şi 
a omului de rând, transformarea cetăţeanului român într-un ţap ispăşitor 
pentru o situaţie dramatică pe care guvernanţii şi politicienii nu şi-o asumă, 
de parcă nu ei ar fi cei care au luat decizii nefundamentate ce au dus la 
evoluţii şi desfăşurări dezastruoase sau, în orice caz, insecuritare. Este greu 
de presupus că, în 2011, România va reuşi să-şi echilibreze situaţia economică 
şi financiară, atâta vreme cât nu are nici politici şi strategii coerente şi 
înţelepte, nici proiecte pe măsură şi, în consecinţă, nici mijloacele necesare. 

În aceste condiţii, probabil, va continua procesul de emigrare a 
creierelor se va continua, concomitent cu lipsa locurilor de muncă, cu 
degradarea stării de sănătate a populaţiei, cu amplificarea violenţei stradale 
şi a infracţionalităţii, a criminalităţii transfrontaliere şi reţelelor traficante, cu 
lipsa accesului la educaţie, cu scumpirea insuportabilă a actului educaţional 
şi cu degradarea infrastructurilor. 

Diminuarea abuzivă a salariilor, recalcularea arbitrară a pensiilor, 
scumpirea medicamentelor şi a vieţii, introducerea, pe post de reformă, a 
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unor măsuri nefundamentate de reorganizare a sistemului de învăţământ şi 
a celui de sănătate, trecerea rapidă prin Parlament a unor legi care lovesc 
dramatic în condiţia umană vor duce, pe de o parte, la înstrăinarea dramatică 
a avuţiei ţării, la sufocarea instituţiei judecătoreşti cu procese grave, 
care aduc în instanţă încălcarea drepturilor omului şi, pe de altă parte, la 
crearea şi întreţinerea unei stări de haos care va spori la maximum gradul 
de insecuritate a persoanei, proprietăţii, legii şi instituţiei, la deteriorarea 
gravă a identităţii şi chiar la pierderea iremediabilă a acesteia,  inclusiv a 
celei naţionale. 

Gheorghe VĂDUVA
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DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

par Irnerio SEMINATORE1 
Bruxelles, le 23 septembre 2010

Abstract

China dezvoltă un concept geopolitic de mare anvergură, prin care 
urmăreşte, deopotrivă, crearea şi menţinerea condiţiilor de stabilitate şi de 
pace care să-i asigure cadrul necesar pentru o dezvoltare durabilă şi,în acelaşi 
timp, se preocupă de geopolitica regiunii Asia de Nord-Est, mai ales în relaţie 
cu vecinătatea imediată – Coreea de Sud, Coreea de Nord şi Japonia –, care 
să nu permită evoluţii conflictuale cu efecte asupra propriei sale securităţi. 
China dovedeşte inteligenţă politică şi o capacitate remarcabilă de promovare 
a interesului său vital în zonă, în raport cu interesele celorlalţi actori din 
regiune şi cu cele ale Statelor Unite. Pentru următorii zece ani, China se află 
în faţa unor opţiuni geopolitice foarte importante în care situaţia din Coreea 
de Sud, din Coreea de Nord, precum şi relaţiile din zonă sunt corelate, în 
diplomaţia chineză, cu interesul Statelor Unite în zonă şi cu realităţile extrem 
de dinamice şi de diversificate.

Mots-clefs : Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, guerre englobante, 
réunification de la péninsule sous l’égide de Séoul, mer de Chine Méridionale

Une politique extérieure mesurée ?

Conformément á la philosophie du „Livre des Mutations”et de l’idée taoïste 
que l’intelligence politique doit être une intelligence rusée, afin d’épouser 

les mutations, de prévoir á long terme, de renverser les positions et de permuter les 
rôles, la Chine, d’après le Ministre des Affaires Étrangères, Li Zao Xing se prépare-t-
elle á atteindre des „ambitions démesurées grâce á une politique extérieure mesurée”?

Ces propos reviennent á l’application d’un précepte ancien, á peine reformulé. 
En effet, le but de la politique chinoise de construire sur le long terme et au courant du 
1 President and Founder, European Institute for International Relations (IERI), Brussels; Directeur de l’ADE 
(Academia Diplomatica Europaea), Brussels.

PAIX ET GUERRE DANS  
LA DIPLOMATIE CHINOISE
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XXIème siècle, „une société d’aisance moyenne », ne peut être atteinte que dans un 
contexte international favorable et celui-ci serait caractérisé par une „paix mondiale 
prolongée” et „une ère nouvelle, combinant alliances et affrontements : une ère de 
non guerre ».

Cette ère est-elle dictée par une lecture appropriée du système international ? 
D’où viennent-ils les risques et les affrontements, et d’où les alliances ?

Dans quelle relation et dans quelle hiérarchie se situent-elles les priorités et les 
espaces de manœuvre de la Chine entre l’Organisation de Coopération de Shanghai 
(OCS) et l’”Association of Southeast Asian Nations”(ASEAN) ?

Or, l’Organisation de Coopération de Shanghai regroupe les puissances 
majeures de la Terre, celles du Heartland ou d’un continent inexpugnable et 
l’ASEAN les puissances de la mer, du commerce international et de l’expansion 
extérieure. D’où se lève-t-il le plus grand espoir, d’où se recèle-t-elle la menace la 
plus insidieuse, sous forme de conflits non déclarés ou de dangers imminents, et en 
quel équilibre doivent- ils peser les risques entre les deux objectifs pour esquisser le 
dilemme existentiel de toute politique étrangère ?

Une politique qui serait inspirée au nouveau concept de „guerre englobante”et 
á la forme mutante, celle du paradoxe permanent qui découle de choix politiques 
entre guerre et non-guerre, de choix entre formes antinomiques de toute poétique 
historique „combinant alliance et affrontements »?

C’est sur la base de la philosophie du Thao, visant le renversement des 
positions et la permutation des rôles, que doivent être examinées les articulations 
entre les différentes facettes de la politique étrangère chinoise.

Cette dernière construit l’avenir sur une mutation de taille, dictée par sa 
transformation de puissance mondiale classique en puissance globale2, un type de 
puissance qui est en même temps pluridimensionnel et „hors limite”; une puissance 
terrestre, maritime, spatiale et en réseau.

C’est donc dans la perspective de brusques renversements de situation ou de 
brutales „surprises stratégiques”que doivent être interprétées et hiérarchisées les 
articulations de la politique étrangère du „Chung Kuô ». Le concept de base est 
que l’indivisibilité de la sécurité est le revers d’un défi d’ordre planétaire et vise á 
répondre á la multiplicité des périls, á tous les niveaux de l’échelle.

Or, dans la politique chinoise, la formulation de „l’esprit de rivalité hard, 
en justification globale „soft”, est á déceler dans l’expression „une ère de paix 
prolongée” qui est soumise á la «définition globale des intérêts vitaux».

Or, le système de sécurité d’une „puissance globale” á dominante stratégique 
est tout d’abord un „système d’intégration politique” et de « coordination stratégique 
», créatrices de hiérarchies, de subordination et de dépendance.

Examiné sous l’angle de la survie politique et économique, nous repérons le 
primat d’une diplomatie des „intérêts vitaux de la nation” sur d’autres composantes, 
2 Voir sur ce point I. Seminatore dans « L’Europe entre Utopie et Realpolitik », Editions L’Harmattan,
Paris, p. 125 et suivantes
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la „diplomatie du pétrole” et la „diplomatie de l’innovation et de la technologie” 
ainsi que la diplomatie de l’apaisement. La dominance stratégique de la première se 
concrétise dans les „Programmes „863”et « Torché ». Ils sont á la base de cette politique 
et prévoient le Linkage, au sein du Ministère des Sciences et de la Technologie, des 
deux divisions interactives, la „Division Information” et la „Division Renseignement 
», qui assurent au développement international du pays, les services d’acquisition du 
renseignement civil et militaire.

Par ailleurs, la multiplication des formes de coopération scientifique et 
technologique internationales sont finalisées clairement á une maîtrise des règles du 
jeu essentiel, l’imposition par le marché des technologies chinoises. Le but d’ordre 
général exige la définition préalable de « normes technologiques nationales » pour 
l’industrie des télécommunications, destinées á s’imposer, grâce á la mondialisation 
croissante des produits et services informatiques. Il s’agirait de la « matérialisation 
d’une stratégie d’État », orientée vers l’accomplissement de la « souveraineté » 
technologique et informatique, créatrice de subordination et de dépendance.

C’est dans ce contexte de quête de la suprématie globale, que doivent être lus 
les efforts inhabituels de la « diplomatie de l’apaisement », pour mettre un terme 
aux multiples tensions territoriales avec les pays frontaliers, le long des lignes de 
frontières terrestres parmi les plus longues du monde (protocole d’accord entre la 
Chine et l’Inde du 11 avril 2005, accord de Vladivostock du 2 juin 2005 entre Russie 
et Chine).

Il s’agit-là d’ententes pacifiques á haute importance stratégique avec les deux 
puissances majeures de l’Eurasie, dont la signification est double :

- jouer á la pression démographique au Nord, dans les zones inhabitées de la 
Sibérie Centrale et Orientale,

- créer des liaisons d’assurance et de confiance au Sud, dans le but de créer des 
liens de vassalité et de déférence avec les pays de l’ASEAN.

Ici, l’entente pacifique renforcée, par une „stratégie de sécurisation” des voies 
maritimes dans les mers de Chine du Sud, acquiert une dimension plus offensive 
vers l’Océan Pacifique, par le développement de capacités d’interdictions navales et 
spatiales. La mer de Chine Méridionale devient ainsi un théâtre géopolitique parmi 
les plus critiques de la planète. En effet, se superposent ici les projections d’influence 
de la Chine á caractère expansif et le rôle régional des États Unis á caractère défensif. 
Les premières remettent en cause la stabilité régionale, le deuxième préfigure un 
„soft-containement” d’un type nouveau. A partir du discours d’Obama á Tokyo en 
novembre 2009, la politique de la nouvelle Administration américaine vise á définir 
les États Unis comme „une nation du Pacifique ».

Cette déclaration, énoncée dans le but de „renouveler le Leadership américain 
dans le monde », s’adresse non seulement aux alliées historiques de la région, mais 
également aux pays de l’ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). 
L’ASEAN constitue un Forum Stratégique de toute première importance pour la 
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stabilité, la paix et le développement économique en Extrême Orient et les USA ont 
demandé d’y adhérer. Dans une perspective de mouvement de l’échiquier asiatique, 
l’activisme chinois en politique étrangère influence en profondeur les enjeux 
stratégiques des principaux acteurs régionaux dans la mer de Chine Méridionale, 
dont les ressources naturelles sont disputées par Taiwan, les Philippines, la Malaisie, 
l’Indonésie, Brunei, Singapour et le Vietnam.

Cette zone est désormais inclue, d’après le « New York Times », dans le 
périmètre des „intérêts vitaux” de la Chine au même titre du Tibet et du Taïwan, bien 
qu’aucune déclaration officielle n’ait étalé cette position.

La superposition de deux zones d’influence chino-américaine sur le même 
espace a été confirmée par la Secrétaire d’État, Mme Hillary Clinton á Washington, 
le 23 juillet 2010, lors d’une déclaration dans laquelle elle a fait référence á des 
„intérêts nationaux” des États Unis concernant la liberté de navigation et les initiatives 
de „confidence building” des puissances de la région á l’encontre d’une prétendue 
„Doctrine Monroe” chinoise dans la mer de Chine Méridionale. Une partie des Pays 
du Sud-Est comptent de manière explicite sur la présence des USA pour contre-
balancer l’activisme chinois.

Rien de plus sensible et en même temps de plus contre-productif pour la politique 
étrangère de Kung-Chuô, d’un pareil alignement sur les déclarations américaines, 
car la Chine n’a aucun intérêt á l’internationalisation de litiges concernant les eaux 
territoriales.

Or le Linkage entre la mer de Chine Méridionale et la façade maritime du 
Pacifique est inscrite dans l’extension des intérêts de sécurité chinois.

A travers les mers du sud et les détroits transite 50% des flux mondiaux 
d’échange, ce qui fait de cette aire maritime un théâtre de convoitises et de conflits 
potentiels, en raison des enjeux géopolitiques d’acteurs comme la Corée du Sud 
et le Japon qui constituent des géants manufacturiers et des pays dépendants des 
exportations.

Une des clés de lecture de cette interdépendance entre zones géopolitique á 
fort impact stratégique est le développement des capacités navales, sous-maritimes 
et de surface, de la flotte chinoise.

L’évaluation des besoins de sécurité et de défense de la Chine est contenue 
dans le „Rapport 2010 » concernant les forces armées du pays. Dans ce document, 
intitulé la « Mission historique des forces armées chinoises », énoncé par le Président 
Hu-Jintao dans sa relation au XVII Congrès du Parti Communiste en octobre 2007, 
le pouvoir suprême assigne á l’Armée populaire de Libération „le but de construire 
une nation prospère dotée d’une armée forte” et trace une perspective unifiée pour 
les capacités de combat et de projection de forces de l’APC. Il définit ainsi au 
plan maritime une stratégie d’interdiction á large spectre qui n’est plus focalisée 
uniquement sur Taïwan et inclut désormais la Mer Jaune dans laquelle patrouillent 
les flottes du Japon et de la Corée du Sud.
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Bien que l’actuelle capacité d’interdiction de la flotte chinoise tienne á 

distance de la frontière maritime de la Chine les flottes étrangères, la mise en mer de 
la plus importante flotte sous-marine et amphibie d’Asie n’a pas encore comblée les 
carences d’un support satellitaire d’appui, pour l’identification des cibles mobiles.

Il s’agit là d’une lacune opérationnelle qui influence la stratégie militaire 
générale, aggravée également par le retard pris par l’APC de combattre dans un 
contexte informatisé. Au plan général, la prise de conscience de l’indépendance des 
rôles entre le premier atelier du monde et le premier consommateur d’énergie et 
de matières premières de la planète, part de l’acquisition d’un point de force, „la 
zone économique chinoise », deuxième pôle mondial de croissance après les USA 
et avant le Japon et l’Allemagne. Ces objectifs imposent á la Chine une exigence 
de sécurisation des voies maritimes qui lui dictent une stratégie, dite du „collier des 
perles », visant á jalonner le couloir maritime des importations pétrolières entre le 
Golfe et le détroit de Malacca, en modernisant le port de Gwadar et celui de Chittagong 
en Bangladesh. Cette stratégie pourrait conduire également la Chine á adopter une 
politique d’approvisionnement et de sécurité énergétique duale, maritime et terrestre.

Ainsi l’influence de la stratégie chinoise dans les grandes affaires du monde, 
demeure une « question d’intérêt vital », non seulement pour la Chine et pour la paix, 
mais également pour la survie de Chung Kuô et la stabilité régionale et mondiale au 
XXIème siècle.

Or la politique étrangère de la Chine est influencée par trois grandes variables 
interactives,, le défi nord coréen au Nord-Est, le réarmement du Japon á l’Est et 
le renforcement des capacités militaires de l’Australie au Sud-Est. La conjonction 
de ces trois variables est source d’un danger commun, une course régionale aux 
armements.

Quant á la Corée du Nord, le régime de Kim Jong-Il semble immunisé contre 
les pressions étrangères et mène une politique de gesticulation balistique et nucléaire 
qui constitue un défi pour les leaderships régionaux, les nationalismes compétitifs 
de l’Asie orientale et la communauté internationale dans son ensemble. La Corée du 
Sud et le Japon, quant-á eux, mènent des initiatives diplomatiques et exercent des 
pressions sur Washington en faveur de politiques de défense devant permettre á ces 
pays de jouer un rôle autonome par rapport aux tutelles des grandes puissances et en 
particulier des États-Unis.

La Corée du Sud et la compétition indirecte Chine – USA

La Corée du Sud est conditionnée par la compétition USA-Chine qui se déploie 
sur le théâtre des rivalités extrême-orientales de la Mer Jaune. Après avoir acquis une 
place de première importance sur la scène économique mondiale en moins d’un demi 
siècle, la Corée du Sud est s’engagée dans une relation ambivalente et tortueuse avec 
la Chine et le Japon.
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Ayant endurée une relation de vassalité vis-á-vis de la Chine pendant six 
siècles sous la dynastie Yi (1392-1910) suivie de l’annexion par le Japon impérial de 
1910 á 1945, la Corée du Sud porte les séquelles de la bipolarité et de l’affrontement 
armé qui la dévasta dans les années cinquante, en aggravant sa séparation en deux 
régimes opposés. Cette opposition détermine en large partie les relations tripartites 
que la Corée du Sud entretient avec les États-Unis et le Japon.

Dans un contexte de dégel des relations très tendues de la guerre froide, la 
Corée du Sud a ressenti le soutien récemment apporté par Béjin á Pyongyang comme 
une „trahison », en particulier après les conclusions de l’enquête internationale qui 
a imputé le naufrage de la corvette sud coréenne „Cheonan”á une torpille nord-
coréenne.

L’important exercice aéronaval „Esprit invincible” conduit, pendant quatre 
jours en Mer Jaune en aoűt 2010, par les forces des États-Unis et de la Corée du 
Sud a vu le déploiement inhabituel d’un dispositif naval d’une vingtaine de bateau 
de guerre, de deux cents avions de combat et de huit mille hommes entrainés sous le 
commandement du porte-avion nucléaire Georges Washington.

Le caractère intimidant de la manœuvre s’est traduit par un renforcement de 
l’alliance tripartite avec Washington qui demeure le pivot des relations de sécurité de 
la zone Extrême-Orient Pacifique.

Celle-ci a pour adversaire et pour cible l’hégémonisme chinois et sa recherche 
de supériorité globale, ou en terme de langage convenu, la „menace chinoise ».

Le Japon est tenté de plus en plus par la promotion d’un objectif cher aux forces 
nationalistes et conservatrices, visant á un réarmement graduel du pays, en mesure de 
permettre á Tokyo de faire face aux menaces de la péninsule dans les hypothèses les 
plus diverses, qui incluent la Corée du Nord, le terrorisme international, la montée en 
puissance de la Chine et l’utilisation de l’espace á des fins offensives.

Par ailleurs, l’Australie dans son „Livre blanc de la Défense” mentionne 
explicitement la situation de l’Asie du Nord-Est ainsi que la modernisation constante 
et l’augmentation du budget de la défense de l’armée chinoise comme „sources de 
préoccupation ». Une hypothèse non négligeable, évoquée par « Asia Times », est 
celle d’une réorientation de la politique étrangère chinoise en direction de Pyongyang, 
prévoyant une invasion de la Corée du Nord, ce qui suppose un accord á large spectre 
avec les USA et la redéfinition des équilibres régionaux en Asie Orientale.

Ce scénario est antinomique avec celui, selon lequel le soutien au régime de 
Kim Jong-Il a pour but d’éviter son effondrement et vise á repousser la tentation 
d’une réunification de la péninsule sous l’égide de Séoul, ce qui conduirait á la 
création d’une Grande Corée et á la présence de l’armée USA aux frontières nord 
orientales de la Chine.

Ainsi la déclaration du Ministre Chinois des Affaires Étrangères doit être 
révisée et interprétée comme un dilemme effectif de la direction du parti, face á 
une situation internationale dont les choix, d’alliance et/ou de développement se 
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répercuterons sur les choix extérieures de la Chine pour les décennies á venir.
Ainsi, même si elle n’est pas encore en mesure de se placer en position de 

superpuissance globale, la Chine est déjà dans une situation économique, géopolitique 
et stratégique qui lui permet de jouer un rôle incontournable en Asie et de ne pas se 
contenter d’occuper passivement une place de second rôle sur la scène du monde, 
une scène qui lui a permis de résister á la fatalité de l’Histoire, celle de former un État 
durable soixante fois séculaire et de ne pas sombrer dans la ruine donnée pour fatale 
des Monarchies, des Républiques et des Empires.

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
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Abstract 

The certainties are so multitudinous insomuch that the security 
environment is reshaping on very difficult to predict coordinates. The Asia-
Europe Summit from Brussels, on October 4-5 2010, restated the strategic 
dialog between the two continents on the ground of equal partnership, of 
mutual respect and advantages, and the present European leaders cry for 
better relations with Asian countries. IMF is reforming and maps out a new 
global order. 

The Russian Federation policy toward Vest represents a tactical 
change-over, with strategic value and is going to earn a significant word 
within the European security, and the misunderstandings following the NATO 
Summit from Lisbon (November 19-20 2010) regarding the antimissile shield 
can generate a new arms race and counter reactions on the part of Russian 
Federation. New risks could also come from the ratification delay of the New 
START Treaty. 

The translocation of the global policy barycentre in Pacific and Indian 
Oceans creates, on its turn, the premises of passing from ” unipolar moment” 
unto a multipolar system within will exist several great powers and numerous 
regional power centres.

 After 20 years from the Paris Charta for a new Europe, the requirement’s 
idea of a security based on transparency and mutual trust -, although 
reconfirmed at OSCE Summit from Astana-, remains still a challenge now 
that the conflict’s settlement can not be done with this generation of political 
rulers. Furthermore, the Russia loneliness, within this framework, and also the 
conflicting declarations regarding the principles accepted at NATO Summit 
from Lisbon threats the relations ”reshaping” with Vest and bringing a new 
period of tensions and passing-by of the international rules.

Cuvinte-cheie: orizonturi strategice, incertitudine, determinări, reconfigurări 
geopolitice, asiatic, european, transatlantic, scut antirachetă, ASEM, FMI, Europa, 
Asia, NATO, SUA, START, OSCE, Federația Rusă, China, BRIC
1 Director adjunct al Institutului de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir” al Universității Creștine ”Dimitrie 
Cantemir, București

COORDONATE ALE UNUI POSIBIL 
MANAGEMENT AL INCERTITUDINII 

PENTRU URMĂTORUL DECENIU
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Cum începutul secolului XXI este marcat de un nivel ridicat de fluiditate 
strategică şi de reconfigurarea raporturilor de putere din cadrul sistemului 

internaţional, prima caracteristică a orizonturilor strategice în ceea ce privește 
mediul de securitate în următorul deceniu este și va fi fluiditatea. Fluiditatea generată 
de probabilitatea condiționată a determinărilor, foarte multe dintre acestea fiind 
sau părând că sunt aleatoare. Acest lucru a determinat și determină  o evoluție incertă 
a reconfigurărilor G/P pentru că, te întrebi: care sunt determinările prioritare?

- Cele ale globalizării informației?
- Cele ale conexiunilor economice în rețea și a disfuncțiilor generate de efectul 

de rețea?
- Armamentele strategice existente sau cele care se află pe panoplii?
- Interesele marilor actori G/P între care se situează Marile puteri și organismele 

și organizațiile internaționale?
- Evoluția haotică a fenomenului financiar mondial care este generator de crize 

uriașe produse sau induse?
- Conspirația mondială? Există oare aşa ceva?
 
De ce aceste întrebări? Pentru că mediul de securitate se reconfigurează 

pe coordonate greu de determinat care generează numeroase astfel de întrebări. 
Pentru că lumea se dezvoltă nelinear, disimetric, adică disproporţionat, şi chiar 
asimetric, adică disproporţionat, nelinear, conflictual şi condiţionat.

Câteva argumente:

1. Summit-ul Asia-Europa de la Bruxelles, din 4-5 octombrie 2010 
(ASEM 8), s-a încheiat fără o concluzie clară, iar intențiile liderilor europeni 
par să fi fost acelea de a pune Beijingul în fața responsabilităților ce revin Chinei 
în eforturile de depășire a crizei globale, de unde și o serie de alte întrebări: Este 
un test al determinării celor două continente de a-și coordona pe viitor acțiunile? 
Este posibilă, în condiţiile actuale, o convergenţă între continentul european şi cel 
asiatic? Care ar fi coordonatele? Nevoia Europei de energie şi de resurse? Dar care 
sunt nevoile Asiei? Doresc Germania, Franţa şi Rusia să refacă heartland-ul de care 
vorbea Mackinder, sau o astfel de configurare este cu totul depăşită, iar motorul 
Uniunii Europene (Germania şi Franţa) şi unul dintre motoarele eurasiatice cele 
mai puternice (Rusia), celălalt motor eurasiatic fiind Turcia, doresc să se cupleze la 
un efort comun pentru s genera forţă, prosperitate şi dezvoltare durabilă?

2. Reafirmarea dialogului strategic între cele două continente, pe baza 
de parteneriat egal, de respect reciproc şi beneficii, a fost subliniată de însuşi 
Herman Van Rompuy, preşedintele Consiliului European, care a prezidat lucrările 
acestei reuniuni la nivel înalt2. Considerăm că o astfel de abordare este firească, de 
2  Pentru detalii vezi Consiliul European, Preşedintele, Bruxelles, 05 octombrie 2010, PCE 207/10, Observaţii de 
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vreme ce, în lumea globalizată de astăzi, nu mai poate exista doar relaţia Uniunii 
Europene cu America, într-o izolare dominatoare civilizaţională, tehnologică 
şi informaţională, pe care omenirea nici n-o agreează, nici n-o încurajează. 
Ieşirea din polarizarea excesivă a relaţiilor este absolut obligatorie într-o lume 
interdependentă. Or, relaţia Europa-Asia devine tot mai necesară, şi, asemeni 
Statelor Unite, liderii europeni de azi au nevoie de relaţii foarte bune cu ţările asiatice. 

3. Uniunea Europeană are tot mai multă nevoie de China, iar China pare a 
fi  pregătită să ajute zona euro să treacă de acest moment dificil și, în acest sens, poate 
imprima o anumită direcție în evoluția financiară și economică a Uniunii. Numai că,  
pe fondul acestor vulnerabilități europene, și China își poate impune punctul de 
vedere. Și chiar mai mult. Ar putea folosi în interes propriu divergențele apărute în 
interiorul Uniunii pe marginea ideii lansate de președintele Franței Nikolas Sarkozy 
privind instaurarea unei „noi ordini monetare”, pentru a se face față dezechilibrelor 
actuale. Motorul chinez al Asiei, cel indian şi cel japonez, ca să nu mai vorbim de cel 
al Orientului Mijlociu (al lumii arabe şi musulmane care, deocamdată, funcţionează 
la avarie, dar funcţionează!) este foarte posibil să intre în cuplaj cu cel al Rusiei şi 
al UE. Este oare posibil ca BRIC-ul – o asociaţie asimetrică, dar uriaşă de state 
cu politici, strategii, culturi şi chiar interese extrem de diferite, Brazilie Rusia, 
India, China – să desfăşoare cu precădere un viraj de 180 de grade spre zona 
Pacificului şi spre cea a continentului sud-american? Rămâne de văzut. De fapt, 
se pare că tocmai această zonă au avut-o îân vedere şi ţările respective atunci când 
s-au constituit în această uriaşă asociaţie, care poate deveni, în scurt timp, una dintre 
cele mai puternice din lume.

4. FMI se reformează şi trasează o nouă ordine mondială. În decurs de un 
an, FMI va avea alţi actori la masa votului. Acordul încheiat la 23 octombrie 2010, 
la reuniunea miniştrilor de finanţe din statele membre G20 de la Gyeongju (Coreea 
de Sud), echilibrează polurile de putere în lume. Fondul Monetar Internaţional se 
reformează şi  va avea o structură de conducere şi reprezentativitate schimbată. 
Și chiar mai mult: va trasa o nouă ordine mondială în care o semnificativă putere 
de decizie va fi deţinută şi de ţările în curs de dezvoltare. Acest lucru va fi posibil, 
cu atât mai mult cu cât ajutorul acordat Europei de FMI în plină criză financiară 
a venit în mare parte din Asia. Pe cale de consecință, Europa va ceda două dintre 
cele 24 de fotolii care compun Directoratul Executiv al FMI, cel care decide cu 
privire la împrumuturile de ordinul milioanelor, numirea directorului general şi – 
aşa cum susţine chiar Fondul – activitatea „de zi cu zi” a instituţiei. Or, reformarea 
anunțată, care trebuie aprobată de ţările europene într-un termen de aproximativ 
un an, va modifica substanţial reprezentarea şi reprezentativitatea în cadrul 
Directoratului FMI, cea mai importantă echilibrare de forțe fiind condiţionată de 
intrarea țărilor BRIC în primele zece, în ceea ce privește cotele de reprezentare. Pe 
Preşedintele Herman Van Rompuy la ASEM 8, conferinţa de presă.

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
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cale de consecință, Brazilia, Rusia, India și China vor avea, proporțional cu cota de 
reprezentare, și puterea de vot, dar și angajamentul financiar.

5. Politica Federației Ruse spre vest reprezintă și ea o schimbare tactică, 
cu valoare strategică, ce oferă Uniunii Europene oportunitatea de a testa dorința 
reală a Moscovei de a juca un rol mai constructiv în vecinătatea sa și de a crea, 
împreună cu Europa, noi structuri de securitate. După summit-ul trilateral 
Sarkozy, Merkel şi Medvedev, de la Deauville, din 18-19 octombrie 2010, care aduce 
pe agenda de lucru securitatea europeană şi cum pot revigora cele trei mari puteri 
europene instituţiile de securitate ale continentului, dar şi  puncte precum: susţinerea 
candidaturii Rusiei pentru preşedinţia G20, simplificarea accesului cetăţenilor 
ruşi în spaţiul Uniunii Europene şi impulsionarea rezolvării conflictelor îngheţate 
din fostul spaţiu sovietic (inclusiv din Transnistria). Rusia este pe cale să capete 
un cuvânt semnificativ în securitatea europeană, iar importanţa reuniunii 
tripartite acumulează un şi mai mare interes, după ce, la 15 octombrie 2010, 
European Council on Foreign Relations (ECFR)3 a lansat propunerea creării unui 
nou aranjament de securitate în Europa bazat pe o viziune total nouă asupra 
realităţilor de pe continent şi a puterilor relevante care trebuie să participe 
la construirea acestuia4. Mai mult, ECFR introduce un nou concept (concert de 
proiecte) care va constitui mecanismul aflat la baza așa numitului trialog dintre UE, 
Rusia şi Turcia.

Cu alte cuvinte, într-un viitor apropiat, va porni oare UE de la ideea unui 
dialog de securitate UE-Rusia avansată de cancelarul german Angela Merkel şi 
de preşedintele rus Dmitri Medvedev la Meseberg5, incluzând Turcia pentru a 
avea la masa dialogului toate cele trei puteri mari ale Europei? Unde este însă 
Marea Britanie?! Vom avea de-a face, în viitor, cu un joc dihotomic, de o parte 
fiind Marea Britanie şi SUA, ca superputere mondială implicată masiv şi decisiv în 
devenirea Europei după cel de-Al Doilea Război Mondial, şi, de cealaltă parte, o 
nouă trilaterală (Germania, Franţa, Rusia), sau este vorba doar de interesul sporit şi 
special al celor trei mari puteri şi, implicit al Uniunii Europene, pentru Eurasia sau 
Euro-Asia? 

Înclinăm să credem că astfel de reconfigurări geopolitice de foarte mare 
anvergură şi de o importanţă cu totul specială necesită mai multe abordări şi mai 
3  Potrivit Raportului ECFR, intitulat Spectrul unei Europe multipolare (The Spectre of a multipolar Europe), sferele 
de influenţă pot fi evitate printr-o regândire a arhitecturii de securitate la care să participe UE, Federaţia Rusă şi 
Turcia. Pentru detalii vezi http://www.ecfr.eu/
4  Raportul ECFR, porneşte de la următoarea definire a stării de fapt: ordinea stabilită după 1989 în Europa este 
depăşită şi trebuie reconstruită ţinând cont de următoarele patru realităţi: (1) Rusia a redevenit o mare putere cu 
interese în Europa; (2) UE constituie un actor care poate asigura securitatea membrilor săi; (3) Turcia este un 
participant esențial la orice discuţie privind securitatea în Europa şi (4) SUA nu au interese europene care să le 
implice major în construcţiile menite să asigure securitatea în Europa. 
5  Preşedintele rus Dmitri Medvedev a chemat încă din 2008 la o dezbatere asupra unei noi arhitecturi de securitate 
a Europei, considerând structurile existente deja învechite. Numai că ţările europene au fost terifiate de o astfel de 
idee şi, timp de doi ani, au încercat amânarea discuţiei. Odată cu întâlnirea de la Meseberg dintre liderii german şi 
rus situaţia s-a schimbat.
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multe paliere. Eurasia sau Euro-Asia? Vor reuşi oare ţările europene şi cele asiatice 
să găsească un numitor comun şi căi optime şi oportune de convergenţă? Poate 
că, pentru început, această convergenţă de opinii privind percepţia ameninţărilor 
la adresa securităţii continentului european şi a celui asiatic, creează oportunitatea 
unor noi negocieri privind securitatea comună a celor două continente care nu sunt 
separate decât printr-o linie artificială care poate deveni, chiar dacă nu foarte uşor, 
una de confluenţă, de construcţie durabilă. 

6. „Centrul de greutate al politicii mondiale a părăsit Atlanticul şi s-a mutat în 
Oceanele Pacific şi Indian”, iar lumea ar deveni „mai sudică şi mai asiatică”, ceea 
ce creează premisele trecerii de la „momentul unipolar”, caracterizat prin statutul de 
unică superputere al SUA din ultimii douăzeci de ani, către un sistem multipolar în 
care ar exista mai multe mari puteri şi numeroase centre regionale de putere. În acest 
context, care va fi evoluţia relaţiei transatlantice în condiţiile în care SUA vor 
juca un rol încă decisiv, dar „mai puţin dominant”6 în sistemul internaţional? Și 
cât de mult va putea influenţa Europa relaţia dintre SUA şi China, despre care 
preşedintele american B. Obama a declarat că „va modela secolul XXI”?  

7. Ce consecinţe pot genera neînțelegerile ulterioare Summit-ului NATO de 
la Lisabona cu privire la scutul antirachetă? Dimitri Medvedev a reiterat că orice 
angajament al Federaţiei Ruse în acest proiect7 se va face de pe poziţii de 
egalitate, orice soluţie neagreată de Kremlin putând conduce la o nouă cursă a 
înarmărilor8. 

Această poziţie a fost exprimată şi de premierul Vladimir Putin în cadrul 
emisiunii Larry King Show, din data de 1 decembrie, de pe postul CNN. Cu acest 
prilej, premierul rus afirma că, în cazul în care Vestul va respinge oferta Moscovei 
privind schimbul de informaţii, concomitent cu asigurarea unui control comun 
asupra sistemului balistic defensiv, iar SUA va amplasa rachete şi radare în 
proximitatea teritoriului său, Rusia va proceda la reacţii de contracarare. Sunt 
tot mai multe semnale potrivit cărora Rusia pare decisă să-şi construiască 
6  Potrivit lui H Kissinger SUA se află într-un declin relativ de putere şi vor fi nevoite să practice arta leadership-
ului prin partajarea responsabilităţii cu alţi actori importanţi pentru asigurarea ordinii globale. Chiar dacă SUA 
ar urma să  rămână (în următorii 20-30 de ani) cel mai important actor al relaţiilor internaţionale („the strongest 
single power in the world”, Kissinger) şi, totodată, o componentă indispensabilă a oricărui sistem de securitate 
colectivă, pe larg, Dr. Gheorghe .SAVU, Relația transatlantic și provocările secolului XXI, în ”Impactul evoluţiei 
relaţiilor internaţionale asupra mediului  de securitate”: A X-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice  cu participare 
internaţională: Bucureşti, 18-19 noiembrie 2010, Editura UNAp, București, 2010, p. 23
7  Propunerea liderului de la Kremlin viza segmentarea spaţiului european ce urma a fi securizat, astfel că acesteia 
îi revenea sarcina de a apăra o anumită zonă de posibilele atacuri venite pe direcţia sa, în timp ce NATO urma 
să se preocupe de restul sectoarelor neacoperite. Varianta a fost respinsă ulterior, fără însă a fi negate doleanţele 
Rusiei privind controlul locului de amplasare a elementelor scutului sau un veto în momentul utilizării lui, ba 
chiar contracararea acestuia prin “elemente de atac” ce urmează a fi amplasate lângă frontierele Alianţei, în cazul 
nerespectării doleanţelor Moscovei.
8  Preşedintele rus a reiterat decizia de a investi în armată echivalentul a 634 miliarde de dolari până în 2020, cu 
riscul de a relua cursa înarmărilor. Acesta s-a declarat hotărât să amplaseze tehnică militară ofensivă la graniţa 
Occidentului dacă proiectul scutului antirachetă SUA- NATO va ignora doleanţele Moscovei.
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propriul scut anti-rachetă. Mai mult, conform unei publicaţii centrale moscovite, 
un nou sistem, S-500, urmează a fi operaţional, acesta având capacitatea de a doborî 
aparate de zbor inamice, rachete, focoase nucleare precum şi obiecte din spaţiul 
extra-atmosferic9.

8. Dacă Statele Unite nu vor ratifica noul Tratat10 pentru reducerea armamentului 
strategic, START, pe care cele două ţări l-au semnat anul acesta – un tratat crucial 
pentru securitatea naţională şi un punct de cotitură pentru relaţiile SUA-Rusia –, ce 
riscuri noi poate aduce tergiversarea ratificării (ratificarea trebuie să fie votată 
de două treimi dintre senatori, iar mai mulţi lideri republicani au cerut o amânare a 
votului? Îşi va consolida Federaţia Rusă forţele nucleare? 

9. Refuzul liderilor politici de a participa la dialog, atunci când se creează 
un context favorabil este tot mai elocvent, iar imposibilitatea identificării unor 
măsuri care să ducă la soluţionarea conflictelor prelungite precum Georgia, 
Nagorno-Karabah, sau Transnistria, a fost demonstrată și la Summit-ul anual 
al OSCE,  de la Astana. Chiar dacă rezultatul  final al summit-ului s-a concretizat 
într-un singur document, numit „Declaraţia Comemorativă de la Astana: către o 
comunitate de securitate”, prin care se reafirmă angajamentul statelor participante 
faţă de principiile OSCE şi care reconfirmă ideea necesităţii unei securităţi 
bazate pe transparenţă şi încredere reciprocă, la 20 de ani de la Carta de la 
Paris pentru o nouă Europă, document celebrat la acest summit. Concluzia pare să 
fie clară: rezolvarea conflictelor nu poate fi făcută cu această generaţie de decidenţi 
politici11. Mai mult, singularizarea Rusiei, în acest cadru, făcută de propria retragere 
de la lucrări şi de declaraţii reprobabile şi contradictorii cu principiile admise cu 
doar 10 zile înainte la Lisabona, anunţă încheierea perioadei lunii de miere a 
resetării relaţiilor cu vestul şi o nouă perioadă de tensiuni şi ignorare a regulilor 
internaţionale de către Moscova.

Concluzie

 Determinările sunt atât de numeroase încât, în ciuda efortului depus de toată 
lumea (NATO; UE, OSCE, etc.) nu se poate ieși încă din incertitudine, iar efortul 
principal al lumii în viitorul deceniu al secolului al XXI-lea trebuie concentrat tocmai 
pentru a crea premise pentru un posibil management al incertitudinii.

 9 Vezi declarațiile generalului C Serghei Karakaev, comandantul şef al RVSN - Forţele de rachete cu destinaţie 
strategică ale Rusiei (RVSN
10 Barack Obama a cerut Congresului să acorde prioritate ratificării tratatului, avertizând că acesta este crucial pentru 
securitatea naţională şi un punct de cotitură pentru relaţiile SUA-Rusia. Însă documentul trebuie aprobat de două 
treimi dintre senatori, iar mai mulţi lideri republicani au cerut o amânare a votului.
11  Este nevoie de mult mai mult timp şi de purtarea unui dialog mult mai lung pentru a pune capăt conflictelor şi 
pentru a găsi noi formule care să asigure securitatea şi să satisfacă interesele tuturor membrilor OSCE
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Dr. Iulia IONESCU1

Abstract

The post-conflict reconstruction is difficult, full of mantraps and 
corrupted by mentalities and interests. The countries which draw themselves 
within this process have still the old colonizers mentality and the populations 
from these countries, especially from Afghanistan, does not understand the 
essence of the post-conflict reconstruction demarches, nor the perspective. The 
Afghanistan population is preponent young (one from two Afghans is under 
20 years old) but raised in war conditions, a large part from the population 
who emigrated is returning home, while the money assigned for reconstruction 
arrives in more and more part at the local barons. The problems are difficult, 
the battle is still wrestling for the gain of the population’s trust, and the Afghan 
officials’ eloquence – which is in bad odour with the population – becomes anti-
NATO, anti-American. The amount of money spent for Afghanistan is huge, but 
it reaches in only small measure in programs of which the population could 
really capitalize on. That’s why the problems are more and more numerous and 
the reconstruction process is still difficult, ticklish and expensive. 

Cuvinte-cheie: reconstrucţie, reconstructori, oficialităţi afgane, intervenţie, 
talibani, ONU, NATO, ISAF

Aprecieri  generale 

Deşi implicarea internaţională este substanţială atât numeric, cât şi temporal, 
procesul de reconstrucţie a Afganistanului nu este încă o realitate si nici 

nu « ameninţă » să devină un succes. In general, se consideră ca situaţia de securitate 
(instabilitatea securitară) nu este factor favorizant pentru proiectele propriu-zise 
în curs de desfăşurare. Astfel, paradoxal, Afganistanul este, în prezent, mult mai 
instabil decât Irakul, deşi marii reconstruitori (începând cu SUA) îşi reduc prezenţa 
din Irak şi se concentrează pe Afganistan. 

1  functionar international NATO

CONSIDERAŢII PE MARGINEA 
PROCESULUI DE RECONSTRUCŢIE 

POST CONFLICT (AFGANISTAN)
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După seria de conferinţe anuale ale donatorilor, s-au anunţat unele de măsuri, 
de la întărirea mandatului UNAMA, în sensul implicării ONU şi pe dimensiunea 
de securitate şi nu doar pe cea de dezvoltare şi asistenţă umanitară, până la 
multiplicarea actorilor implicaţi, respectiv, a fondurilor afectate diferitelor programe 
de reconstrucție. Ceea ce lipseşte însă este o schimbare de atitudine, respectiv, de 
strategie la nivelul tuturor actorilor implicați. La nivelul actorilor individuali, este, 
evident, mult mai uşor de implementat (a se vedea noua abordare SUA privind 
dialogul cu talibanii in Afganistan). 

Preşedintele N. Sarkozy a anunţat priorităţile pentru UE pe perioada preşedinţiei 
Franţei şi, simultan, a lansat şi noua orientare strategică a Franţei. Prezenţa militară 
directă în Afganistan a fost unul dintre efectele directe ale noii strategii. Lansarea unei 
agende atât de diverse şi complexe a determinat însă critici referitoare la capacitatea 
Franţei de a le gestiona şi implementa. Declanşarea simultană şi a procesului de 
reformă militară internă a ridicat dubii referitoare la capacitatea Franţei  de a reuşi 
să aibă o nouă postură strategică, cu efective reduse, şi că, în acelaşi timp, va fi şi 
motorul reformei militare şi al transformării UE. În mod concret însă Franţa a sporit 
prezenţa militară în teatru, şi-a asumat sarcini dificile în zone cu grad ridicat de 
pericol, ceea ce a dus la creşterea numărului de victime.

Fosta administrație SUA a anunţat că va acorda atenţie mai mare teatrului de 
operaţii din Afganistan atât din perspectiva resurselor financiare, cât şi a numărului 
de militari. Preşedintele Obama a anunţat însă, la preluarea mandatului, că îşi 
propune retragerea graduală a trupelor şi avansarea datei pentru retragere. Abordarea 
a determinat vii reacţii la nivelul oficialilor afgani şi pakistanezi, pe fondul sporirii 
atacurilor talibane în regiune. 

Toţi actorii principali implicaţi în reconstrucţia post conflict identifică, în acest 
moment,  ca provocare majoră, lipsa securităţii regionale, precum şi progresul lent 
înregistrat de Afganistan în preluarea responsabilităţilor fundamentale faţă de proprii 
cetăţeni şi de comunitatea internaţională. 

Pe de o parte, Afganistanul se confruntă cu diversitatea actorilor interni (etnii, 
facţiuni politice, grupuri de interese economice etc.) şi, pe de altă parte, stabilitatea şi 
securitatea internă sunt, în mare măsură, decise în afara teritoriului național. Astfel, 
talibanii au găsit spaţiu strategic de retragere şi refacere în Pakistan, iar aprovizionarea 
trupelor care luptă în Afganistan depinde de acordurile de tranzit care urmează 
să fie semnate sau reînnoite cu vecinii din Asia Centrală. Nu este suficientă buna 
relaţionare între comunitatea internaţională şi Afganistan, ci, la fel de semnificativă, 
este relaţionarea acestuia cu vecinii. Comisia Tripartita, Jirga comună Afganistan-
Pakistan, reuniunile NATO plus partenerii din Asia Centrală plus Afganistan sunt 
doar câteva din instrumentele folosite în prezent. 

Rusia este în dialog cu Afganistanul pentru a identifica modalităţile optime de 
implicare în reconstrucţia şi stabilizarea Afganistanului. Japonia a sporit implicarea 
(mai ales financiară) în reconstrucţie, prin Trust Fund-ul special, dar şi în asistenţa 
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umanitară. Avem, aşadar, toţi actorii decişi să îmbunătăţească participarea la procesul 
de reconstrucţie din Afganistan. 

Atât la nivel statal, cât şi la cel al unor actori multinaţionali, se declară 
promovarea unei abordări comprehensive, cu accent pe coordonarea actorilor. 
Experiența din procesul de reconstrucție, fie gestionată de o ţară sau de o formulă 
multinațională, este deosebit de bogată în exemple, dar fără a oferi totuși perspectiva 
unei îmbunătățiri, respectiv, a evitării problemelor, cu fiecare nouă misiune. Premisa 
si explicația sunt oferite de clasica zicală că niciun plan nu supraviețuiește primei 
confruntări cu realitatea, la fel cum niciun plan de reconstrucție nu supraviețuiește 
impactului cu națiunea/statul care trebuie reconstruit. În continuare, misiunile 
contemporane de reconstrucție se confruntă cu provocări neașteptate şi se propun 
soluții improvizate, care, adesea, au efecte inhibante asupra succesului misiunii ca 
întreg. RAND a publicat o serie de lucrări dedicate acestei problematici, tocmai 
pentru a susține eforturile de sistematizare la nivel național sau multinațional (ONU).

Redus la esenţă, obiectivul principal iniţial al unui proces de reconstrucţie 
(construcţie naţională) este transformarea unei societăţi violente într-una paşnică si 
funcțională. Securitate, hrană, adăpost, servicii de bază trebuie asigurate încă din 
prima fază a procesului. 

Sunt depistabile nefuncţionalităţi atât la nivel conceptual, cât şi la cel al 
implementării procesului. Reconstrucţia post-conflict beneficiază de două abordări 
diferite: una, la nivelul lumii academice şi alta, la nivelul lumii practicienilor, a 
organizaţiilor internaţionale. Acestea din urmă preiau din dezbaterea academică doar 
frânturi de definiţie, de concept. 

Astfel, de exemplu, la nivelul NATO (ISAF), implicarea în procesul de 
reconstrucţie are ca obiectiv principal sprijinirea şi asistarea Guvernului afgan în 
exercitarea şi extinderea autorităţii asupra întregului teritoriu, pregătind terenul 
pentru reconstrucţie şi bună guvernare. Instrumentul principal pentru acesta este 
ISAF, susţinut la nivel politic de Reprezentantul Special al Secretarului General. 
Reconstrucţia (naţională) per se  este aşadar sarcina altor organizaţii sau a 
statelor implicate la nivel individual (prin Echipele Provinciale de Reconstrucţie-
PRT). Trebuie precizat însă că NATO este doar o parte a eforturilor comunităţii 
internaţionale, sub coordonarea ONU.

Nu sunt însă suficiente doar o schimbare a strategiilor, o adaptare şi actualizare 
a conceptelor fundamentale sau o sporire a atenției şi interesului actorilor majori 
pentru aspectele practice ale reconstrucției. Schimbarea fundamentală, mult mai 
dificil de realizat, este așteptată şi necesară la nivelul mentalităţii. 

Prin urmare, în articolul de faţă îmi propun să schiţez câteva propuneri 
pentru îmbunătățirea procesului de reconstrucție, pe două dimensiuni: pe de o parte, 
dimensiunea practică – schimbarea de formă , urmând structura oferita de Ghidul 
începătorului al lui J. Dobbins (The Beginner’s Guide to Nation-Building , volum 
coordonat de James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane, Beth, publicat de RAND 
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co, 2007) si pe de alta dimensiunea soft, referitoare la schimbarea de mentalitate 
(schimbarea de fond), combinând observații specifice domeniului antropologiei si 
sociologiei (behaviorism), urmând calea deschisă de Sophie Bessis în „Occidentul si 
ceilalti. Istoria unei supremaţii” (editura Runa, 2004, 320 pag). 

 
SCHIMBAREA DE FORMĂ 

Baza conceptuală 

Referitor la dezbaterea conceptuală şi desfăşurarea propriu-zisă a procesului, 
consider reprezentativ efortul desfășurat de James Dobbins, care a coordonat şi 
publicat extensiv, atât cu referire la rolul organizaţiilor dar şi al actorilor state2. 

Definiţia folosită de acesta utilizează conceptul american de “construcţie 
naţională” si accentuează asupra folosirii forţelor armate imediat după un conflict 
pentru a promova o pace durabilă şi un guvern reprezentativ.

Joint Analysis and Lessons Learned Center (JALLC), în raportul referitor la 
operaţiunile NATO în domeniul CIMIC în Afganistan3, identifică, printre priorităţile 
la nivel NATO, redefinirea conceptelor-cheie. Realitatea din teatrele de operații ne 
arată că, adesea, reconstrucția începe din faza de conflict. Totodată, este evident 
faptul că există practici naționale diferite în acest domeniu, în funcţie şi de coloratura 
ideologică a fiecărui demers. În spațiul european, se accentuează asupra securității 
individului şi regândirea, reconstrucția (din interior) a societăţilor stabile nevoite 
astfel sa se adapteze schimbărilor contemporane (inclusiv perceperea unor principii 
fundamentale în trecut privind independenta, suveranitatea etc.). Așadar, conceptele 
relevante pentru acest domeniu sunt depășite, abordările , strategiile sunt şi ele 
diferite şi uneori necomplementare.

Subliniez faptul că un impact strategic se va obține doar prin coordonarea 
acestor eforturi de inovaţie conceptuală între actorii fundamentali, respectiv, 
adoptarea unor concepte, proceduri standard, valabile pentru toţi planificatorii, 
indiferent de agenţia sau statul pe care îl/o reprezintă. 

În accepția experților anterior menţionaţi, nation-building sau reconstrucția 
post-conflict implică folosirea forțelor armate ca parte a unui efort mai larg de a 
promova reforme politice, economice, cu scopul transformării unei societăţi ieșite 
din conflict într-o societate pașnică (împăcată cu ea însăși şi cu vecinii). 

Dificultatea abordării unitare a procesului de reconstrucţie derivă şi 
2  Edificatoare sunt: The UN’s Role in Nation-Building: From the Congo to Iraq (colectiv coordonat de Dobbins, 
Seth G. Jones, Keith Crane, Andrew Rathmell, Brett Steele, Richard Teltschik and Anga Timilsina); Europe’s 
Role in Nation-Building From the Balkans to the Congo, By: James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane, 
Christopher S. Chivvis, Andrew Radin, F. Stephen Larrabee, Nora Bensahel, Brooke K. Stearns, Benjamin W. 
Goldsmith; The Beginner’s Guide to Nation-Building  By: James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane, Beth Cole 
DeGrasse ; America ‘s Role in Nation-Building, From Germany to Iraq ,By: James Dobbins, John G. McGinn, 
Keith Crane, Seth G. Jones, Rollie Lal, Andrew Rathmell, Rachel M. Swanger, Anga R. Timilsina.
3  JALLC NATO, CIMIC In Afghanistan, 2008
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din împărţirea defectuoasă a sarcinilor între diferite organizaţii şi, respectiv, 
suprapunerea etapelor. Fiecare organizaţie are proceduri specifice de planificare şi 
priorităţi operaţionale diferite. Cu alte cuvinte, coordonarea inter-instituțională este 
doar deziderat nu şi realitate.

Multitudinea actorilor implicaţi în procesul de reconstrucţie face şi mai 
dificilă coordonarea şi eficientizarea iniţiativelor lansate pentru fiecare domeniu. 
La nivelul fiecărui actor major, se desfăşoară eforturi de uniformizare a abordărilor 
şi simplificare a procedurilor de planificare, coordonare etc. De asemenea, fiecare 
actor major încearcă să conceapă strategii, planuri comprehensive de abordare a 
reconstrucţiei, strategii de diplomaţie publică. Tot mai multe structuri în interiorul 
fiecărui actor major au un rol în procesul de reconstrucţie post conflict. Aceasta 
complică, cu atât mai mult, coordonarea inter-actori. 

La o analiză şi mai detaliata, particularizată, pe rolul fiecărui actor, descoperim 
lipsuri atât doctrinare, cât şi operaționale (de exemplu, lipsa unor strategii de intrare, 
ieşire, până la planuri cu obiective pentru fiecare rotire, comandant, POLAD, 
senior reprezentative). Mai mult, de exemplu pentru situaţia din Afganistan, 
Strategia si obiectivele identificate teoretic de afgani, dar în realitate de comunitatea 
internațională, nu sunt relevante şi nici pe deplin asumate de actorii externi. 

O posibilă explicație pentru ritmul diferit de asumare şi implementare a 
obiectivelor de reconstrucție de diferiți actori este chiar implicarea lor temporală 
diferită. Ideal ar trebui ca ambele dimensiuni, atât reconstrucția (cu asigurarea 
securității), cât şi dezvoltarea să fie lansate simultan.  Aici trebuie însă să atragem 
atenția că practicienii denunță tocmai dificultatea desfăşurării simultane a acestor 
obiective fundamentale. Teoreticienii critică tocmai concentrarea actorilor 
fundamentali pe asigurarea securității in detrimentul încurajării proiectelor specifice 
de dezvoltare.

Pe de altă parte, deşi asistăm la o demilitarizare a procesului de reconstrucţie 
post conflict, este încă insuficient folosit rolul unor civili cu mare vizibilitate precum 
Reprezentantul Special NATO sau Reprezentantul Special al ONU. 

La nivel pragmatic, problemele majore au decurs din planificarea ad hoc pre-
misiune, mobilizarea resurselor umane şi financiare, ritmul lent de desfăşurare în 
teatru a trupelor. 

Fie ca este vorba de operaţiunile sub comandă europeană (Albania, Sierra 
Leone, Macedonia, Côte d’Ivoire, Republica Democratică Congo, Bosnia), australiană 
(Australian Assistance Mission to the Solomon Islands), avem la îndemână, pentru o 
analiză critică, indicatori cantitativi pentru a măsura “intrările” („inputs”) (prezenţa 
militară, asistenţa economică, durata misiunii) şi “ieșirile” (“outcomes“) (nivel de 
securitate, creștere economică, reîntoarcerea refugiaților, democratizarea). 

Dobbins concluzionează că misiunile sub comanda europeană au fost bine 
coordonate şi cu anumite limite chiar de succes (Dobbins, The Beginner Guide to 
Nation Building, 2007). 
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În majoritatea cazurilor, s-a menținut pacea, a crescut PIB-ul si s-a instaurat 
un guvern reprezentativ. 

UE chiar dacă are unele competente şi instrumente pentru promovarea 
proceselor de nation-building, este lentă în desfășurarea misiunilor sau sprijinirea 
operațiunilor militare, mai ales dacă sunt în afara Europei geografice. ONU oferă 
sistemul de reconstrucție cel mai eficient în termeni de cost şi de eficienţă a măsurilor 
pentru stabilizarea post conflict, iar NATO deține cea mai bună structură pentru 
proiectarea la distanta a forțelor de nivel mare mai ales în situațiile în care SUA sunt 
interesate să participe. 

Dobbins considera că, in situațiile în care interesele europene sunt ridicate, 
SUA nu sunt interesate, iar ONU nu este disponibil sau « unsuitable », atunci UE 
este soluția cea mai bună !! 

La o analiză critică însă, putem concluziona că UE face parte din categoria 
actorilor care intervin tardiv şi atunci cu multe restricții. Misiunile din Africa 2007-
2008 sunt nu numai edificatoare dar şi umilitoare. După promisiuni de intervenție 
imediata, Franța a trebuit să depună eforturi deosebite pentru a strânge o forță UE 
minimă pentru operațiunea din Congo. 

Din multitudinea conceptelor lansate, abordarea lui Dobbins pare cea mai 
potrivită operaţiunilor contemporane de reconstrucţie post conflict. Astfel, obiectivul 
principal inițial al unui proces de construcție națională, respectiv reconstrucție post 
conflict este in primul rând pacificarea unei societăţi violente. Securitatea imediată, 
hrana, serviciile de bază sunt prima urgenţă a oricărui proces de reconstrucție. 
Obiectivele politice si economice pot fi introduse abia după ce prima urgenţă 
este rezolvată. Dar, trebuie adăugat şi accentuat faptul că rolul fundamental in 
reconstrucția post conflict trebuie să revină componentelor civile si nu factorului 
militar, care trebuie considerat un facilitator şi nu gestionar al procesului. 

În mod obişnuit, reformele determină o reacţie de rezistenţă atât la nivel 
populație, cât şi structuri statale şi/sau diferite instituții, iar abordarea cea mai 
bună pentru evitarea acutizării rezistenţei este folosirea unui personal profesionist 
simultan cu alocarea resurselor necesare. 

Experiența arată că obiectivele trebuiesc creionate în funcție de resursele 
la indemnă, altfel este posibilă obținerea unui eșec. Reconstrucția sau construcția 
națională desfășurată încă din faza violentă este, în medie, de 10 ori mai solicitantă, 
ca resurse financiare şi umane, decât un proces care începe cu un armistiţiu sau acord 
prin care combatanții locali recunosc terminarea conflictului şi acceptă prezenţa 
pacificatorilor internaționali. Astfel, diferențiem între o operațiune “light” si una 
“heavy” (Dobbins, in The Beginner’s Guide to Nation-Building) 

Principalele domenii unde sunt observabile probleme şi respectiv necesită 
îmbunătăţiri sunt: planificarea operațiunii, gestionarea-coordonarea procesului şi 
alocarea resurselor. 
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Procesul de planificare 

Planificarea eficientă a misiunii ar trebui să reunească experți regionali, experți 
cu experiență în procesul de reconstrucție post conflict, construcție națională şi lideri 
politici locali. Implementarea principiilor planificării operațiunilor pe baza de efecte 
(EBAO) ar putea rezolva unele probleme! 

În procesul de planificare, trebuiesc stabilite obiectivele (clare şi simple), 
în conformitate cu resursele la îndemână şi, de asemenea, trebuie stabilit cadrul 
instituțional care va gestiona procesul în sine. 

Ca abordare, in planificarea procesului, identificam două curente: cooptarea 
şi deconstrucția. Cooptarea presupune ca forțele intervenționiste să redirecționeze 
competiția pentru putere şi bunăstare dintre instituțiile locale de la acțiuni violente 
spre acțiuni pașnice. Acesta este de obicei modelul folosit de ONU. Ne alăturam 
experților care argumentează în favoarea acestui model, considerând că o soluție 
impusă (cum se întâmplă adesea pe modelul deconstrucției) are șanse sporite să fie 
respinsă de societatea beneficiară. 

Deconstrucția, presupune ca autoritățile intervenționiste să distrugă structurile 
de stat, formele de organizare existente şi să construiască altele noi. Aceasta abordare 
este caracteristică multor operațiuni gestionate de SUA. 

Sunt sortite eșecului asumarea unor obiective precum “democratizarea” 
unor regimuri autoritare sau îmbogățirea unei națiuni sărace. Obiectivele primare 
ale procesului de reconstrucție ar trebui să conducă în final la pacificarea societăţii 
respective. Nevoile fundamentale privind securitatea, hrana, servicii de bază, 
trebuiesc să fie obiective primare, căci, altfel, derularea unor obiective privind 
dezvoltarea politică şi economică vor înregistra doar absorbția ineficientă de resurse, 
fără efecte de durată. 

Până în prezent, în majoritatea cazurilor, planificarea are în vedere doar 
componenta militară şi doar adăugată ca anexă componenta civilă. Încă de la debutul 
unei misiuni, începând cu procesul de planificare, trebuiesc avute în vedere cel puțin 
3 inele: primul inel, alături de actorii interni, va reuni toți actorii externi relevanți 
(datorită resurselor financiare sau umane pe care le pot oferi); al doilea reunește 
instituțiile financiare care vor monitoriza şi asista statul în nevoie pe tot parcursul 
reconstrucției; iar al treilea, va include vecinii. ONU va coordona toate « inelele », 
cu stabilirea unor obiective, priorităţi clare pentru fiecare, astfel încât să nu existe 
« competiție » pentru asumarea sarcinilor cele mai puţin riscante. Conform acestei 
abordări, vecinii au rol la fel de important ca orice actor fundamental; fără implicarea 
lor responsabilă, nu pot fi gestionate corect mai multe aspecte ale reconstrucţiei. Pe de 
altă parte, vecinii, nu pot fi restrânși în tendința de a profita de situația de instabilitate 
din vecinătate pentru a-si extinde influenta. În situaţia din Afganistan, Pakistanul 
se teme că, dacă nu va folosi oportunitatea actuală, India va obţine influenţă mai 
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mare. De asemenea, ei sunt şi primii care simt efectele negative ale crizei (refugiați, 
criminalitate, terorism, boli). 

Fie că vorbim de planificarea unui proces de reconstrucție “ușoară” sau 
“dificilă”, în ambele cazuri, operăm cu aceleași domenii/obiective fundamentale : 
guvernarea, stabilizarea economică, democratizarea, dezvoltarea şi infrastructura, 
asigurarea securității. Guvernarea este o prioritate caci instituțiile locale vor trebui 
să asigure serviciile de educaţie, sănătate publică, electricitate, telecomunicații etc. 
Finanțarea din partea forțelor intervenționiste, pentru astfel de servicii prioritare, ar 
trebui să asigure (ideal) doar 10% din PIB-ul pre-conflict al ţării! 

Stabilizarea economica presupune existenţa unui mediu comercial stabil. 
Încă de la începutul procesului de reconstrucție, atenția ar trebui acordată pentru 
crearea sau întărirea băncii centrale şi a instituțiilor financiare relevante. Şi, în acest 
domeniu, este nevoie de finanțare pentru a echilibra balanța de cheltuieli şi încasări. 

Democratizarea trebuie percepută ca procesul prin care se redirecționează 
competiția pentru putere şi bunăstare de la canale predominant violente spre canale 
pașnice, şi nu ca un exercițiu abstract de justiție socială. În mod ideal, ar trebui ca 
societatea civilă să aibă măcar simbolic formate şi dezvoltate forme de reprezentare 
înainte ca procesul electoral la nivel național să aibă loc. Instituțiile rezultate în urma 
proceselor de guvernare reprezentativă sunt singurele forme de autoritate statală 
reconstituită, acceptabilă de populația afectată de conflicte. 

Programul de refacere/creare a infrastructurii şi dezvoltare durabilă depind 
de abilitatea forțelor externe şi locale de a controla inflația şi gestiona bugetul de 
stat, printre altele. Eforturile post conflict ar trebui sa se concentreze pe repararea 
şi îmbunătăţirea infrastructurii existente. În fazele de dezvoltare, ar trebui realizate 
îmbunătăţiri, folosind împrumuturi nu donații (Dobbins, op cit, 2007)!  

Unul dintre obiectivele primare este asigurarea securității. Rolul principal în 
implementarea obiectivului îl au soldații, polițiștii, sistemul corecțional şi judiciar. 
Experții consideră că, pentru asigurarea unui nivel mediu de securitate, sunt necesari 
20 soldați la 1000 locuitori, cu misiunea de a dezarma, demobiliza şi reintegra foștii 
combatanți (Dobbins, After talibans ; a nation Building in Afghanistan, 2008). 
Forțele internaționale (militari si polițiști) sunt necesare pentru a proteja populația 
locală de criminali, de grupările politice extremiste şi pentru a monitoriza procesul 
de reformă a forțelor locale de securitate. Sunt necesare resurse deosebite pentru 
reforma forțelor de poliţie, respectiv a sistemului corecțional şi judiciar. 

Pentru o anumită perioadă (în funcţie de violenţa conflictului) securitatea si 
ordinea internă sunt asigurate de soldaţii “invadatori”. Ideal, aceştia ar trebui să fie 
susţinuţi de localnici, ale căror forţe ar trebui să-şi reasume funcţiile constituţionale 
pierdute datorită conflictului. Experienţa arată că nivelul de corupţie este ridicat, 
că, la fel ca şi politicienii, forțele interne de securitate, încearcă să maximizeze 
câştigurile (materiale şi de statut), pe fondul prelungirii lipsei de securitate şi stării 
de confuzie. În toate situaţiile de reconstrucţie post conflict, este obligatorie prezenţa 
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unor forţe externe. 

Literatura de specialitate folosește conceptul de “Golden Hour”. Primele 
săptămâni, imediat după sosirea trupelor străine, trebuie să fie folosite la maxim 
pentru implementarea a cât mai multor obiective, pentru lansarea a cât mai multor 
proiecte, datorită nivelului scăzut de rezistenţă a actorilor interni majori şi stării 
generale de confuzie. Forțele de reconstrucție trebuie să dispună de suficient personal 
şi resurse pentru a lua imediat controlul cel puțin asupra capitalei. 

Asistenta umanitară este o dimensiune fundamentală a procesului de 
reconstrucție. În general, organizațiile din domeniu au atât personal calificat, cât şi 
resurse suficiente. Marea provocare este tocmai coordonarea activităților acestora, 
“alinierea” obiectivelor lor cu cele ale militarilor, dată fiind reticenta ONG în 
domeniu (nevoia de autonomie, independenta de acțiune). 

Gestionarea procesului 

Părerile sunt împărțite dacă, în calitate de coordonator, ar trebui recomandată 
o națiune sau un cadru multinațional. Pornind de la eșecurile înregistrate la nivelul 
proceselor de reconstrucţie gestionate de state (SUA), noi considerăm că, date 
fiind dificultăţile şi complexitatea procesului, cel mai bine plasat pentru rolul de 
coordonator este ONU. 

Se pare că, la nivel ONU, sunt mai repede însușite învăţămintele eșecurilor 
anterioare decât la nivel național. Recent, a fost creat şi cadrul instituționalizat pentru 
abordarea reconstrucției prin Comisia dedicată special problematicii (Peacebuilding 
Commission). Costurile unei misiuni gestionate de ONU se pare că sunt mai mici 
comparativ cu cele ale unei misiuni gestionate de o națiune, adăugat la nivelul ridicat 
de legitimitate şţi rata mai ridicată de succes. Majoritatea misiunilor care nu au 
“armonizat” resursele la îndemână cu obiectivele/prioritățile au eșuat (Dobbins, op 
cit., 2007). 

Rar ONU trimite în teatru mai mult de 20.000 militari. Evident, în cazurile 
când este necesară folosirea unei forţe de intervenție rapidă, ca forţă premergătoare, 
se poate apela la organizații mai bine utilate militar, precum NATO. Dar şi în acest 
caz procesul de generare a forţelor este destul de complicat şi nu asigură în timp util 
forţele necesare.

La nivelul organizaţiilor internaţionale cu rol în domeniu, ar putea fi realizată 
mult dezbătuta împărţire a responsabilităţilor. De altfel, toate organizaţiile au ca 
obiectiv îmbunătăţirea coordonării cu ceilalţi actori internaţionali.

În majoritatea cazurilor, se pierde tocmai “golden hour” datorită decalajelor 
în timp şi slabei coordonări inter-agenţii. Fiecare operaţiune în parte aduce cu sine 
o nouă negociere între actori, deşi fiecare dintre ei este implicat de mult timp în 
operaţiuni post conflict. 

Pe lângă stabilirea unor obiective clare (începând cu cele primare), o atenție 
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deosebită trebuie acordată şi unor « detalii » precum uniformizare conceptuală, 
unitate de strategie, reguli de angajare acceptate şi valabile pentru orice proces de 
reconstrucție (indiferent de cine este coordonat şi implementat). 

Finanțarea 

Practicienii militari (Raportul JALLC (NATO) propun coordonarea tuturor 
fondurilor contribuitorilor la ISAF prin crearea unei surse de finanţare pentru 
COMISAF. După cum a fost subliniat de către autorii studiului, soluţia nu va fi 
însă susţinută de sistemul ONU. Aş adăuga însă şi faptul că soluția nu este nici 
implementabilă, căci, departe de a ajuta procesul de coordonare inter-instituționala, 
întărește tendința de autonomizare a unor actori din sistemul reconstrucției post 
conflict. În mod evident, fiecare actor va încerca culpabilizarea celorlalţi participanţi 
şi sublinierea propriilor succese. 

Finanţarea proiectelor este critică atât pentru vizibilitatea actorilor, cât şi 
pentru succesul procesului ca întreg. Coordonarea ONU presupune un sistem de 
aprobare birocratic, mare consumator de timp. Fiecare comandant din ISAF doreşte 
proiecte rapide, implementabile pe timpul turului lui de serviciu. Ca soluţie s-ar 
putea implementa un sistem la nivel ONU inspirat din metodologia folosită de PRT-
urile americane (fonduri la dispoziţia comandantului, cu drept de folosinţă imediată). 

Din analiza operaţiunilor trecute, rezultă că o multitudine de factori 
influențează costurile finale, precum: mărimea populației afectate de conflict, nivelul 
de urbanizare, venitul național, nivelul de acutizare a conflictului intra-societal. 
Evident, cadrul general este dat de nivelul de colaborare al populației locale cu 
forțele intervenționiste, daca reconstrucția este în cadrul unei misiuni de menținere 
sau impunere a păcii. Dobbins folosește ca reper o ţară săracă, de mici dimensiuni 
comparabila cu Haiti sau Liberia. Costurile totale pot atinge valori de la 1.5 miliarde 
de dolari anual, pentru o misiune de menținere a păcii până la aproximativ 16 miliarde 
dolari, pentru reconstrucție, în misiunea de impunere a păcii (Dobbins, op cit, 2007). 
Cerințele pentru militari şi polițiști sunt similare in ambele cazuri. Dar misiunile de 
impunere a păcii sunt eficiente doar in societăţi mici pe care forțele externe le pot 
controla ușor! 

Pentru o eficienţă sporită, este nevoie de o metodologie unică pentru 
finanţarea proiectelor. Sunt exemple de naţiuni care folosesc finanțarea prin Trust 
Fund ONU şi co-implicarea localnicilor iar experiența este de succes. Majoritatea 
națiunilor din ISAF îşi finanţează proiectele de reconstrucție direct prin PRT şi nu 
prin intermedierea guvernului afgan. Rezultatele sunt mai rapide, dar, prin aceasta 
metodologie, nu se sprijină extinderea autorităţii guvernului afgan în teritoriu, nici 
nu se dezvoltă principiul de ownership naţional, iar în mod firesc nu se produce nici 
solidarizarea localnicilor cu proiectul. 

Pe de altă parte, resursele umane şi financiare riscă să fie folosite ineficient 
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atât timp cât fiecare etapă a procesului nu este consolidată. Dimpotrivă, eficienți în 
distrugerea impactului pozitiv al procesului de reconstrucție sunt dușmanii acestuia 
(a se vedea reacția rapidă a talibanilor în Afganistan). În fiecare localitate unde echipa 
ISAF a dezvoltat un proiect de impact rapid, mai ales după o acţiune chinetică (a se 
citi operaţiune cu pierderi civile), imediat este realizată o vizită de către talibani care 
distrug proiectul (casă, drum etc.) şi amenință sau chiar pedepsesc populaţia pentru 
cooperarea cu reconstructorii. Problema tine iarăși de mentalitatea reconstructorului. 
Se dorește impact rapid, fără interes pentru „durata de viață” a proiectului. După 
implementarea unui proiect intr-o localitate, rar forțele reconstructoare mai acordă 
atenţie acelei localităţi. Localnicii sunt lăsați să se apere singuri n faţa răzbunării 
talibane. Astfel, în mod normal, asistăm la înmulțirea cazurilor când comunităţi 
afgane refuză proiecte de frica răzbunării talibanilor. Sunt şi situații foarte rare 
de comunităţi locale care au luptat contra talibanilor, nu numai pentru a proteja 
proiectele implementate de reconstructori, dar si pentru a demonstra fronda fata de 
talibani. Dar, ca realitate cotidiană dureroasă, afganul știe că sunt mult mai mari 
șansele sa fie pedepsit de talibani pentru cooperarea cu reconstructorul,  decât cele 
în care forţa ISAF va staționa în zona lui pentru a securiza pe termen lung.

Cu atât mai dificil este procesul de transformare la nivelul mentalului colectiv 
afgan! Numeroase vor trebui să fie dovezile concrete pentru ca acesta sa creadă ca 
reconstructorul este acolo în deşert sau în munți pentru binele sârmanului afgan şi nu 
pentru a-si urmări propria agenda națională.

Lipsa de încredere există şi între actorii sistemului de reconstrucție. Deși 
a fost negociată îndelung, NATO şi ONU au semnat doar la nivel de Secretariate 
o declarație comună privind coordonarea în general pe dosare de interes comun. 
În interiorul fiecărui actor, semnalăm un simptom de neîncredere, chiar în teatrele 
de reconstrucție. Nu numai între civili şi militari (cum să respecte un general cu 
patru stele sfaturile pertinente ale unui tânăr diplomat consilier politic?), dar si între 
diferitele naţionalităţi. Chiar si în tabăra „albilor” decelam nuanțe de gri şi ierarhii 
nescrise.

SCHIMBAREA DE FOND 

O analiză mai atentă a proiectelor actuale scoate în evidenţă faptul că, de fapt, 
sunt reluate abordări coloniale „vechi”. Invadatorii vin cu un proiect modern, după 
chipul şi asemănarea propriei societăţi, fiind la fel de convinşi precum predecesorii 
lor că deţin adevărul absolut şi că sunt singurii care pot aduce binele acelei societăţi. 

De altfel, alt adevăr absolut reținut de „reconstructori” este că „beneficiarii” 
proiectelor nu sunt capabili să se conducă sau să-şi gestioneze afacerile de stat. 
Indiferent de epocile istorice la care am putea face referinţă, obiectivul primordial 
declarat al coloniştilor-invadatorilor este acela de a civiliza, de a educa pe „bunul 
sălbatic”. Efectele pozitive ale unei astfel de misiuni sunt exagerate uneori, iar 
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problemele structurale determinate de intruziunea elementului civilizator extern 
(şi adesea complet „extraterestru” faţă de realitățile locale) sunt trecute cu vederea 
sau, în caz de scandal, minimalizate. Mai mult, acțiuni care, în spațiul euro-atlantic, 
sunt considerate reprobabile, au parte de o atitudine condescendentă (este vorba de 
Africa, Asia etc.). Pe caracterul oribil al comportamentului „albului civilizator”, a 
insistat (şi exagerat uneori) S. Bettis în lucrarea citată, cu referințe majoritare la 
spațiul arab, magrebian. De altfel, observațiile despre evenimentele de la începutul 
secolului trecut sunt din păcate valabile şi în epoca noastră istorică. Reacția de 
pedepsire a „occidentalului” pentru politica sa jignitoare este urmată, de fiecare dată, 
de o violenţă si mai mare din partea colonistului, mergând, dacă este nevoie, până la 
distrugerea unor comunităţi întregi. Bettis aduce exemple grăitoare din documente 
istorice şi antropologice referitoare la Congo belgian şi francez, dar şi la Algeria, din 
perioada războiului de eliberare. 

Evenimentele de la 11 septembrie 2001 nu au ridicat semne de întrebare 
referitor la eșecurile politicii de reconstrucție la nivel global, ci, dimpotrivă, au 
accentuat tendința de a uniformiza lumea  atât ca valori de referință, stil de viață etc. 
Democrația impusă cu forța pentru ca în viitor să nu mai fie războaie inter-civilizații. 
Papa Benedict VI, într-un discurs celebru şi cult, considerat de unii ca demers pentru 
dialog interconfesional, găsește de cuviință să explice eroarea convertirii prin forţă 
(demers similar la nivel spiritual convertirii la democrație profesate de SUA) prin 
exemple luate numai din islam (folosind citate din teologi germani anti islam). De 
parcă istoria creștinismului nu ar fi oferit mult prea multe exemple de cruzime intra 
si inter-religioasă. În mod evident, comunitatea islamică a reacționat foarte dur! 

Misiunea divină este de partea promotorilor democrației. S. Palin candidată la 
vicepreședinția SUA în echipa Mc Cain îşi dorea nu numai sa-l aibă pe Dumnezeu 
alături mereu în demersurile lor (SUA), dar ca întotdeauna marea națiune să fie deja 
de partea lui Dumnezeu (Le ticket McCain-Palin inquiete B.Obama, Le Monde, 
sâmbătă, 13 septembrie 2008, anul 64, no 19792). 

Atât din perspectiva agendei politice, cât şi religioase comunitatea europeană 
şi euro-atlantică se consideră superioară şi în drept să reconstruiască alte state din 
afara spațiului propriu. 

Limita geografică nu este singurul limes care să separe barbarii de lumea 
civilizată (cum se întâmpla adesea în antichitate). Încălcări ale dreptului omului, 
abuzuri grosolane s-au petrecut recent şi in spațiul european, respectiv în Balcani, 
dar au fost motivate de interese strategice sau au fost considerate „cazuri singulare” 
nereprezentative. 

Mai nou, jurisdicţia internaţională s-a îmbogăţit cu un nou principiu, acela 
al intervenţiei în afacerile interne ale unui stat suveran şi independent, dacă acesta 
nu are grijă de cetăţenii săi. Încă o dată sunt vizați doar actorii din afara spațiului 
democratic scăpat modernităţii contemporane (pe vechea filozofie că democrațiile 
nu lupta niciodată între ele). 
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După o atenţie deosebită acordată în epocile anterioare, Africa este astăzi 

aproape ignorată de marii promotori de proiecte de reconstrucţie post-conflict. 
Statele africane au nevoie de reconstrucţie, unele dintre ele sunt de fapt beneficiare 
ale unor proiecte, eșuate, succesive de reconstrucţie. 

In fapt, crizele umanitare, care teoretic motivează majoritatea intervențiilor 
sunt dezvoltate pe fondul unor calcule neorealiste. Interesele strategice (poziționare 
geostrategica, resurse etc.) au adus în prim plan teatre precum Afganistan sau Irak, 
dar au necesitat luni de deliberări la nivel ONU pentru intervenții în cazuri de 
genociduri în Africa. 

China, neimplicată cu proiecte naționale de anvergură în reconstrucții externe, 
a reușit o prezenţă impresionantă pe continentul african şi, mai nou, în America de 
Sud. Nu se folosește acoperirea promovării unor valori umanitare, democratice, ci 
se invocă interese de stat. Au fost însușite şi învăţămintele din eșecurile sovietice, 
respectiv folosirea mijloacelor de impunere a propriului model de organizare statală 
şi model ideologic. Avantajul acesteia este si relaxarea in acceptarea cooperării cu 
orice formă de guvernământ şi mai ales lipsa oricărui complex de superioritate fata 
de „beneficiarul” asistentei. 

Colonizatorii euro-atlantici nu includ în noile proiecte învăţăminte din 
propriile eşecuri (proiectele anterioare). Valorile occidentale (democratice, acum) 
sunt exportate unor societăţi care au afinităţi slabe (sau chiar deloc) cu fondul care a 
creat iniţial astfel de valori. Colonizatorul păstrează aceeaşi atitudine de superioritate 
precum colonistul din secolele anterioare. Mass media acoperă implementarea 
proiectelor de reconstrucţie într-o manieră similară epocilor anterioare. Mijloacele 
tehnice s-au diversificat, dar „publicul” este în continuare mai afectat de moartea 
fiecărui soldat din lumea democratică decât de distrugerea unor comunităţi întregi 
din lumea „nedemocratică” („sălbatică”). Vechea mentalitate a „albului superior” 
este dificil de distrus. Încă operăm puternic cu concepte precum „celălalt”, „operă 
civilizatoare” etc. 

Dintr-o anumită perspectivă, actualele proiecte de reconstrucţie par literatură 
SF, în purul stil Asimov. Lumea (considerată superioară) extraterestră intră în contact 
cu o societate inferioară (Terra), încearcă exportul propriilor valori, dar ia contact 
doar cu o parte a societăţii inferioare. „Dialogul” (monolog de fapt, prin care se 
încearcă transmiterea setului de valori) cu elita „şcolită” la valorile „extraterestre” 
dă impresia unui dialog între civilizaţii. 

Majoritatea fotografiilor despre Afganistan, pe care le-am văzut în arhive 
personale îmi întăresc această impresie. Afganul desculţ, în haine rupte, este alături 
de jeep-ul colonistului (care are cască cu infraroşu, aer condiţionat şi sticle de apă 
rece la dispoziţie). Cel din urmă trebuie să-l ajute pe sărmanul afgan iliterat să 
aprecieze superioritatea valorilor democratice (egalitatea în drepturi, de exemplu). 

Așadar, dincolo de nefuncţionalităţile de ordin practic ale diferitelor proiecte, 
principala problemă consider că se rezumă la mentalitatea colonistului. Soldatul 
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„occidental” pleacă în Afganistan, îşi riscă viaţa, dar nu are respect minim faţă de 
sărmanul afgan. Nimeni nu crede în puterea civilizatoare a forţelor coloniste. Deşi 
declarate proiecte de lungă durată, fiecare actor (incluzând beneficiarul) ştie că 
reconstrucţia post conflict va dura atât cât agenda electorală din lumea democratică 
o va permite. 

Lumea academică a propus suficiente definiţii, matrice pentru reconstrucţia 
fizică a unor societăţi abia ieşite din conflicte. Se presupune că va fi realizată şi 
refacerea morală a comunităţilor distruse (programe de reconstruire a încrederii, 
demobilizarea combatanţilor etc.). 

Actualele proiecte sunt coordonate de aceiaşi actori, cu asocierea şi a unor 
foşti beneficiari ai unor proiecte de reconstrucţie, deveniți acum ei înșiși actori 
democratici. Proiectarea democraţiei în statele ex comuniste consider ca se înscrie 
în altă logică şi, prin urmare, nu poate fi considerată parte a proceselor clasice de 
reconstrucţie. În acest caz, valorile au fost absorbite, aspirate şi nu neapărat exportate. 
Procesul de emulaţie a fost deosebit de puternic, iar beneficiarii au însușit ei înșiși 
sarcina reconstrucției, obiectivul final fiind recunoașterea asimilării lor în categoria 
actorilor democratici. Extinderea NATO şi UE sunt fundamentale din această 
perspectivă pentru „abordarea alternativă” a reconstrucției post conflict (dacă luăm 
în considerare efectele devastatoare ale războiului rece asupra sateliților URSS). 

Care ar fi însa indicatorul care să demonstreze schimbarea de mentalitate? 
Pe de o parte, am avea reacția directă, francă a beneficiarului. Sondaje de opinie 
se pot realiza pentru a măsura nivelul de alienare dintre cele două componente ale 
procesului (reconstructor şi beneficiar). Nivelul de incidente violente la adresa 
reconstructorului ar putea fi un indicator, dacă am decela între cele declanșate de 
o facțiune extremistă al cârei program criminal este stopat de reconstructori. Dacă 
programele şi nivelul de securitate aduse de reconstructor (incluzând proprii lideri, 
instituțiile naționale locale etc.) sunt suficiente, atunci sprijinul populației va fi sporit 
şi implicit distanțarea de atacurile contra reconstructorului va fi şi mai vizibilă. 
Implicarea localnicilor în preluarea responsabilităților va fi cu atât mai rapidă şi mai 
extinsă. 

Atunci când reconstructorii vor fi percepuți ca simpli tehnicieni care vin să 
aplice ceea ce știu mai bine(reconstrucția post conflict) şi nu ca reprezentanți ai unor 
interese naționale (de tip neocolonial) vom avea măsura implementării schimbării 
de mentalitate. 

ONU pare cu atât mai mult instituția cu cea mai diversă (şi numeroasă) 
birocrație şi implicit cu șansele cele mai mari să fie percepută ca reprezentând 
tehnicieni şi nu interese naționale. Doi factori ajută: relația încordată cu SUA şi 
caracterul cu adevărat global, mai ales în termeni ai componentei. 

Propunerea lui Dobbins, referitor la împărțirea responsabilităților între NATO, 
UE, ONU are meritele ei, dar să recunoaștem totuși că actori precum Rusia şi, mai 
nou, China au o pondere deosebită la nivel global. Astfel, să propui ca instituție cu 
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rol preponderent pe reconstrucție formule care reunesc doar anumiți actori nu o 
consider ca soluție viabilă şi realistă.  De altfel, analiza tuturor misiunilor arată că, 
în mod direct sau indirect, formal sau informal, s-a apelat până la urmă la sprijinul 
Rusiei. Ceea ce ne îndreptăţeşte încă odată să susținem ONU ca instituție care se 
poate ameliora evident pentru a eficientiza funcția de reconstrucție post conflict. 

Schimbări la nivel de mentalitate, dar şi inovație instituţională sunt 
necesare pentru a asigura dimensiunea de responsabilizare a actorilor implicați 
în reconstrucție. Beneficiarii procesului pot reacționa, evident, prin mijloace 
democratice sau dramatice, uneori teroriste (cum este cazul în Afganistan). Dar, 
existenţa unei forme instituționalizate (Comisii ONU) care să analizeze şi să ia 
măsuri împotriva celor care comit erori în procesul de reconstrucție se impune cu 
necesitate, putând soluţiona în mod corespunzător problemele extrem de dificile ale 
acestui proces. 

Până în prezent, numărul mare de încălcări ale drepturilor omului, acuzațiile 
de crime de război sunt gestionate prin tribunale înființate aproape pentru fiecare 
mare teatru de reconstrucție. Dar, ca simplă observație, aceste tribunale cu rol 
politic au sancționat doar „partea adversă” şi foarte rar un soldat din partea forțelor 
reconstructoare. 

Pana în acest moment, nu au fost sancționate organizațiile, doar rar oficiali, 
cel mult de nivel mediu. Dincolo de criticile adresate reciproc, în cerc restrâns, 
organizațiile internaționale nu riscă alte sancțiuni (penale, economice etc.). 
Falimentarea unor state, distrugerea habitatului, distrugerea unor comunităţi umane, 
pogromuri etc. toate au fost sancționate doar moral, şi captate în documente scrise 
sau video pentru posteritate.

Rolul autorităţilor locale (afgane) 

La nivelul percepției populației, regimul Karzai nu este alternativă viabilă la 
regimul talibanilor. Percepţia populaţiei este că deşi talibanii erau corupţi, măcar, 
după ce erau plătiţi, făceau treaba respectivă, pe când acum forţele de poliţie cer şi 
mită şi nu îşi fac nici treaba. 

După ultima invazie cu rol stabilizator, Afganistan a rămas unul dintre statele 
cele mai sărace din lume, cu nivel de mortalitate infantilă foarte ridicat. 

Soluţia propusă de comunitatea internaţională pentru reconcilierea naţională 
a presupus amnistia politică pentru foştii lorzi ai războiului. Se dorea crearea 
premizelor pentru racordarea tuturor forţelor la marele proces de renaştere naţională 
şi reconstrucţie statală. Mesajul a fost receptat însă diferit. Talibanii au înțeles că le 
pot fi iertate crimele trecute şi că este posibilă şi amnistia pentru posibile crime în 
viitor. Afganii de rând, care au fost asupriţi de sovietici şi de talibani, au înţeles că 
foştii criminali nu sunt pedepsiţi. 

În şcolile construite în cadrul procesului de reconstrucţie recent, prin care 
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se dorea emanciparea femeilor, garantarea accesului egal la educaţie pentru fete şi 
băieţi, au început să reînvie vechile tradiţii din perioada talibană. Noii profesori de 
religie au transformat unele săli de sport în săli de rugăciune, fetele sunt împiedicate 
să participe la ore. 

Talibanii “ţes o noua pânză de păianjen în jurul ţării“, iar noii lideri sau 
reprezentanţii comunităţii internaţionale nici nu percep sau nu înţeleg aceste tendinţe. 
Talibanii încep, încetul cu încetul, să “recucerească social” ţara, iar proiectul lor are 
iarăși şanse de reușită, pentru că face apel la valori familiare afgane. Unii experți 
îndeamnă, ca alternativă, să li se accentueze afganilor beneficiile modernităţii pentru 
a nu accepta din nou oferta talibană de stat. Dar scurta lor experienţă directă vis-à-
vis de modernitate este dureroasă. Afganul de rând, cel pe care vor sa-l recucerească 
talibanii a rămas la fel de sărac, iar faptul ca îşi duce fetița la şcoală nu înseamnă 
automat ca ii poate oferi o viaţă mai bună.

Situaţia este cu atât mai periculoasă cu cât Afganistanul se confruntă cu 
o bombă periculoasă, demografică. În prezent, segmentul majoritar la nivelul 
populaţiei este reprezentat de tineret, 1 din 2 afgani având sub 20 ani (dar să nu 
uităm că speranţa de viaţă în această ţară este de 44 ani!). Însă, generaţia aceasta 
majoritară este produsul războiului, sunt copiii fără copilărie, care au trăit toată viaţa 
doar în condiţii de război. Proiectul propus de comunitatea internaţională mai este 
el interesant pentru această generaţie? Iată, aşadar, că un « şantier » imens pe care 
trebuie construit este cel al proiectelor pentru tânăra generaţie.

De-a lungul anilor, în pregătirea conferinţelor donatorilor, majoritatea 
întrebărilor au vizat domeniul financiar, respectiv clarificarea traseului urmat de 
fondurile imense investite în Afganistan. Începând cu conferinţa de la Paris din 
aprilie 2008, oficialii afgani au îndrăznit să acuze deschis reconstructorii de corupție 
şi de folosirea deficitară a sumelor promise pentru reconstrucția Afganistanului. 

Majoritatea sumelor au ajuns din păcate la foştii lorzi ai războiului. Această 
abordare este criticată de vecini şi de alte state musulmane. Care este explicaţia 
pentru pierderile imense suferite de comunitatea internaţională, dacă talibanii îşi pot 
reconstrui baza socială, paradoxal, chiar folosind resursele internaţionale? Ținem 
să precizam însă că resursele promise pentru reconstrucție sunt în proporție mică 
gestionate direct de statul beneficiar. Sume imense sunt plătite direct firmelor de 
consultanţă, sau firmelor implicate in diferite proiecte de reconstrucție, fără a fi 
gestionate de afgani, așadar.

În 2009, pe timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale (considerate un 
adevărat test atât pentru succesul procesului de reconstrucţie cât şi pentru autorităţile 
şi poporul afgan), Preşedintele Karzai a jucat “cartea anti intervenţionişti”, un déjà 
vu dacă ne gândim la clasicul “Yankees go home” din Franţa anilor 68.

Scăderea de popularitate şi sprijin politic intern încearcă să fie balansată cu 
o retorică anti americană, anti NATO şi cu un apel la valori tradiţionale. Pericolul 
este cu atât mai mare cu cât binefacerile “democratizării” nu sunt corect percepute 
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de populaţie sau sunt insignifiante. Construcţia de drumuri, şcolarizarea unui număr 
mare de copii, prezenţa femeilor în Parlament (25%) sunt rezultate vizibile, dar nu 
chiar suficiente pentru a explica pierderile suferite. 

Măcar la nivelul elitei, ar trebui accentuat rolul oficialilor afgani în luarea 
deciziilor, respectiv în selecţionarea proiectelor care să fie implementate de PRT. 
In prezent, fiecare naţiune cadru decide ce proiecte sunt finanţate, teoretic, conform 
obiectivelor din planurile districtuale de dezvoltare, dar, în realitate, în funcţie de 
propriile priorităţi. 

La schimbarea comenzii ISAF în iunie 2008, generalul McNeill accentua că 
securitatea regională, nu doar a Afganistanului, va fi afectată puternic, atâta timp 
cât talibanii pot găsi uşor adăpost în vecinătate (fără a acuza direct Pakistanul, dar 
destul de transparent totuşi) (the New York Times , US Reports gains against Taliban 
fighters, de Carlotta Gall, ediţia electronică, 3 iunie 2008). 

Premierul australian, dl. Fitzgibbon, la retragerea trupelor sale din Irak, în 
2008, la îndeplinirea mandatului lor, a declarat că principala lecţie învăţată este 
să nu mai participe la invazia unui stat suveran fără o bază legală solidă şi fără 
obiective clare! Parţial, lecţia se aplică şi la Afganistan. 

În 2002, ONU pentru a da semnale că situaţia de securitate se îmbunătăţeşte 
a decis să “dizolve” reprezentanţa locală a Office for the Coordination of the 
Humanitarian Affairs. La nivel practic, înseamnă că ajutorul umanitar este “coordonat” 
prin alte instrumente din teren. Deşi unul dintre principiile cheie este separarea clară a 
atribuţiilor de asistenţă umanitară de cele conexe domeniului sectorului de securitate, 
în prezent, sunt numeroase cazurile când ajutoarele umanitare sunt transportate cu 
camioane aparţinând forţelor militare americane. 

Nevoile de asistenţă sunt sporite, mai ales pentru populaţia care se întoarce din 
exil. Numai din Pakistan se estimează că ONU procesează zilnic 5000 de refugiaţi. 

Pentru conferinţa din Paris, autorităţile afgane au solicitat 50 miliarde dolari 
pentru finanţarea planului de dezvoltare pe următorii 5 ani! Ana Husarka, de la 
International Rescue Committee, citând o asociaţie formată din 94 ONG-uri, scria, 
în Herald Tribune (3 iunie 2008, Sending the wrong message, aid to Afganistan), 
că, din 2001, comunitatea internaţională a promis 25 miliarde, dar a dat în realitate 
doar 15 miliarde. Aceeaşi sursă precizează că, la doi ani după invazie, Afganistanul a 
primit 57 dolari per capita, comparativ cu 679 dolari primiţi de Bosnia sau 233 dolari 
de către Timorul de Est. SUA cheltuie 36 miliarde dolari pe an în Afganistan pentru 
implicarea militară. 

Concluzie

Experienţa afgană arată cât de dificil este să oferi, în acelaşi timp, şi securitate 
şi dezvoltare şi, mai ales, să le acorzi atenţie egală. ONG urile acuză inclusiv ONU 
că urmăreşte obiective politico-militare din domeniul securităţii în detrimentul 
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programelor de dezvoltare. Misiunea ONU are mandat politic să susţină guvernul 
afgan, deşi situaţia umanitară este încă disperată. Cel mai apropiat birou de 
coordonare a ajutorului umanitar este la Dubai. Tinde oare Afganistanul să devină 
un teatru mult prea îndepărtat de centrul universului, acum când vechea agendă a 
Războiului Rece este readusă în actualitate ?
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Abstract

The military sociologists from Romania elaborated and bring into 
effect a project which is talking about the vote options and about the way the 
conscripts from The Romanian Armed Forces voted  (before the institution’s 
reform), starting from the hypothesis that, generally, the military personnel is 
oriented, on an axe left - right, toward right, enounced on the background of 
similar studies realised in democratic countries with tradition and on studies 
elaborated in this respect. The project proved that, due to diverse causes – 
which this study underlines, the Romanian conscripts, during the periods 
mentioned in this project, and like those from Poland and Bulgaria, voted 
more with the left. The authors suggest that such study should be realised also 
during the present conditions, meaning on a sample composed from officers 
and non-commissioned officers and, of course, from professional military 
personnel. The study is relevant from many points of view, among which is 
located also the relation civilian – military personnel within the new context 
of the strategic environment of security.  

Cuvinte-cheie: militar, termen, intenţia de vot, axa stânga-dreapta, 

Introducere

România a parcurs, în ultimii 20 de ani, un drum lung pe calea democratizării 
şi a construirii economiei de piață, plecând de la postura de stat comunist 

condus de un regim dictatorial, reușind să fie admisă ca membru al NATO (2004) 
şi al Uniunii Europene (2007). Pe parcursul acestei tranziții, una dintre condițiile 
esențiale puse de instituțiile occidentale pentru a intra în “clubul democrațiilor” a 
1  Conf. univ. dr. Marian Zulean este cercetător postdoctoral POSDRU al Universităţii București, profesor de politici 
publice si politici de securitate națională şi președinte al Secțiunii de sociologie militară a Societății Sociologilor.
2  Drd. Delia Badoi este doctorand al Universităţii București, Facultatea de Sociologie si secretar al Secțiunii de 
sociologie militara a Societăţii Sociologilor de Romania.
3 Adrian Badescu a absolvit masterul de Studii de securitate al Universităţii București, Facultatea de Sociologie si 
este membru al Secțiunii de sociologie militară a Societății sociologilor.

OPŢIUNILE POLITICE  
ALE MILITARILOR ÎN TERMEN  

DIN ROMÂNIA POST-COMUNISTĂ
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fost aceea de a pune armata şi serviciile de informații sub un control democratic civil. 
Normele controlului democratic civil presupun ca militarul să fie neutru din punct 
de vedere politic şi să execute ordinele decidenților civili, care au legitimitatea de a 
stabili obiective şi strategii, legitimitate dată de participarea si câștigarea alegerilor. 

Astfel, profesorul Joseph Nye, fost asistent al Secretarului american al Apărării 
pentru Securitate Internaţională, într-un discurs relevant făcea, în 1995, câteva 
recomandări bazate, în principal, pe modelul teoretic al lui Samuel P. Huntington: 

... Armata trebuie să recunoască faptul că respectă legea; trebuie 
să rămână apolitică şi să respecte autoritatea civilă. În schimb, civilii 
trebuie să respecte rolul special al armatei în societate, să ofere finanţare 
corespunzătoare pentru rolurile şi misiunile armatei şi să se pregătească 
astfel încât să interacţioneze într-un mod pozitiv cu armata (Nye, 1995: 14).

Pe baza unor asemenea recomandări dar şi a unor norme internaționale, 
precum OSCE Code of Conduct on Political Military Aspects of Security (1994), 
Study on NATO Enlargement (1995) sau NATO Membership Action Plan (1999), 
România a trecut la reforma relațiilor civil-militare şi a instituit mecanisme de 
control democratic asupra forțelor armate. Aceste norme, ce presupuneau ca armata 
să rămână apolitică, prevăd însă dreptul militarilor la vot. Dacă în perioada interbelică 
armata era considerată “marea mută” astăzi transparenţa informațiilor face posibilă 
investigarea modului în care militarii votează şi cum se poziționează pe axa stânga-
dreapta. 

Acest studiu şi propune să investigheze opţiunile politice ale militarilor români, 
printr-un studiu exploratoriu, bazat pe analiza rezultatelor alegerilor din 2000 şi 
2004. Cum au votat militarii români la alegerile respective? Sunt militarii inclinați 
să voteze mai degrabă partide şi programe de dreapta sau de stânga? Acestea sunt 
întrebările la care acest studiu va încerca să răspundă.

Prima parte a studiului va prezenta câteva studii teoretice şi empirice din 
cazul SUA sau al altor ţări europene, pe baza cărora vom formula ipotezele. Partea a 
doua va face o scurtă prezentare a alegerilor din perioada 1990-2008 şi va interpreta 
rezultatele din perspectiva axei stânga-dreapta. Partea a treia va prezenta rezultatul 
alegerilor din anii 2000 si 2004, atunci când armata a avut disponibile circumscripții 
electorale speciale şi va interpreta rezultatul acelor alegeri. 

I. ORIENTAREA CONSERVATOARE A ETICII MILITARE: STUDII 
TEORETICE SI EMPIRICE

Samuel P. Huntington (1927-2008) a fost fondatorul teoriei moderne a 
relațiilor civil-militare prin cartea “The Soldier and the State” (1957). În acea carte, 
Huntington vorbea despre gândirea militarilor, asociată cu “o gândire disciplinară, 
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rigidă, logică şi ştiinţifică, dar nu este neapărat flexibilă, tolerantă, emoţională şi 
intuitivă” şi de etică militară. “Etica militară e realistă şi conservatoare” spunea 
autorul (Huntington, 1957).

Concluzia lui Huntington este aceea că: 
“...în cultura politică americană, conservatorismul este ideologia politică 
cu care rezonează cel mai bine etica militară. Spre deosebire de liberalism, 
marxism şi fascism, conservatorismul este, în linii mari, similar eticii 
militare. Dacă între etica militară şi liberalism, fascism şi marxism sunt 
conflicte şi contraste inerente, între etica militară şi conservatorism sunt doar 
similitudini şi compatibilităţi. Conservatorismul nu are un pattern politico-
ideologic anume pe care să-l impună instituţiilor militare şi mai mult decât 
atât, el încurajează o diversitate de valori şi scopuri.” (Huntington, 1957: p. 
330).

Ipoteza teoretică a lui Huntington a stârnit interes şi dezbateri aprinse sau 
contestare în anii 1990. Astfel, Thomas Ricks4 admite că orientarea conservatoare a 
militarilor este greu de definit şi aduce în sprijinul acestei îndoieli câteva studii. De 
exemplu, Janowitz a descoperit, prin anii 1970, faptul că mulţi ofiţeri au continuat a 
avea preferinţe politice diverse si că există mulţi “liberali” (votanți ai democraților) în 
rândul militarilor. În ceea ce priveşte opțiunea ideologică a diverselor grade militare, 
Ricks constata că, printre generali şi colonei, sunt câţiva liberali iar ceilalţi membrii 
din armată reprezentaţi de grade inferioare, apar ca fiind chiar de dreapta.  

Un sondaj realizat în anul 1995 intr-o bază marină din Virginia, arată că ofiţerii 
aflaţi în pregătire manifestau o atitudine conservatoare. Astfel că 50% dintre ofiţeri 
se identificau ca fiind conservatori, la fel şi 69% dintre ofiţerii aflaţi în stagiul de 
pregătire la Commad and Staff College. De asemenea, majoritatea respondenţilor 
au fost de acord că există o diferenţă semnificativă între societatea civilă şi militari. 
(Ricks, 1997)). Ca urmare a acestor dezbateri, profesorii americani Peter Feaver 
şi Richard Kohn au realizat un studiu empiric complex privind convergenţa sau 
divergenţa sferelor militară şi civilă în societatea americană, în cadrul “Triangle 
Institute for Security Studies” de la Duke University. Acesta este cel mai important 
studiu empiric pe tema relaţiilor civil-militare desfăşurat vreodată, implicând câteva 
zeci de profesori şi depăşind anvergura studiului “The American Soldier”, după cum 
afirmă autorii. 

Feaver şi Kohn5 scriau, la încheierea cercetării lor empirice în SUA: “Proiectul 
general a dus la concluzia că îngrijorările (privind diferenţa n.a.) exprimate de 
secretarul Apărării şi de alţii sunt justificate dar nu trebuie să se exagereze. Cercetarea 
noastră a identificat numeroase schisme şi tendinţe care au subminat cooperarea 
civil-militară şi, în anumite circumstanţe, pot degrada eficienţa militară, dar aceste 

4  Ricks, T. (1997). The widening gap between the military and society
5  Peter Feaver si Richard Kohn, Soldiers and Civilians, MIT Press, 2001
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probleme nu constituie nici o urgenţă, cel puţin pe termen scurt.” 
În privința orientărilor politice concluzia generală a fost că ofițerii sunt 

mult mai conservatori decât elita civilă dar mai puțin conservatori decât media la 
nivel național. Cât privește afilierile politice de-a lungul unei generații, numărul 
independenților a scăzut la 27% (de la 46%), al republicanilor s-a dublat la 64% (de 
la 33%), aceștia fiind de peste opt ori mai mulți decât democrații (Kohn, Feaver, pag. 
461). Sociologii militari europeni din cadrul ERGOMAS au realizat şi ei un studiu, 
Cultural Differences between the Military and Parent Society, ca replică a studiului 
american. Cercetarea, desfăşurată între 2004-2006 şi finalizată cu publicarea cărţii cu 
acelaşi titlu la Editura Elsevier Science,6 a fost însă realizată doar pe un eșantion de 
studenți civili si cadeți. 

Tabel 1. Orientarea politică stânga – dreapta declarată (pe o scală de la 1 la 10, 1 
însemnând extremă stânga şi 10 extremă dreapta)

Ţara Cadeti Studenţi civili Diferenţe

stânga dreapta stânga dreapta stânga dreapta
Bulgaria 27 20 21 32 +6 -12

Franța 6 74 14 44 -8 +30

Germania 33 39 21 29 +12 +10

Italia 13 55 39 32 -26 +23

Olanda 18 53 30 42 -12 +11

Polonia 35 21 21 29 +14 -8

Romania 38 15 19 25 +19 -10

Slovenia 15 24 40 23 -25 +1
Africa de 
Sud 23 19 35 18 -12 +1

Spania 8 52 62 20 -54 +32

Suedia 15 54 21 40 -6 +14
Elvetia 5 66 53 22 -48 +44

Turcia 16 16 53 15 -37 +1
Sursa: K.W. Haltiner şi A. Weibull in Caforio, G. (ed), 2007, Cultural Differences between the Military 
and Parent Society in Democratic Countries

6  Caforio, G. (ed), 2007, Cultural Differences between the Military and Parent Society in Democratic Countries, 
Elsevier Publishing House.
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Acest studiu comparativ considera ca ipoteza orientării către dreapta a 
militarilor se susține in context european, deoarece cadeții a 9 dintre cele 13 ţări se 
declară mai degrabă de dreapta (printre cele patru ţări unde cadeții sunt susținători ai 
stângii sunt şi cadeții români).

Studiul despre Romania, realizat în 2004 de către Marian Zulean, nu a dovedit 
o diferență relevantă statistic ci doar o înclinare a militarilor de a vota stânga. Cu 
toate că nu avem o diferenţă semnificativă, se poate constata că studenţii civili sunt 
mai orientaţi către dreapta (vezi Graficul nr.1).

Sursa: http://alegeri.resurse-pentru-democratie.org/cdep_1990.php

Toate aceste studii internaționale şi studiul empiric pe cazul studenților civili şi 
cadeților ne conduc către necesitatea testării ipotezei că militarii romani sunt înclinați 
să voteze partidele de stânga. Pentru formularea corectă a ipotezelor şi interpretarea 
datelor este util să descriem istoria votului după 1990 şi relevanţa scalei stânga-
dreapta în interpretarea datelor.

II. ALEGERILE POLITICE DUPĂ 1990 ŞI RELEVANŢA AXEI 
STÂNGA-DREAPTA

Istoria recentă a construirii şi consolidării democraţiei şi a alegerilor 
postcomuniste ne prezintă un drum sinuos. În ultimii douăzeci de ani, România a 
experimentat trei formule politice diferite, plecând de la dominaţia cvasi-absolută a 
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unui partid în anii 1990-1992, la un model multi-partidist cu partid dominant, până 
în anul 2000, apoi, un model multi-partidist fără un partid dominant. 

La alegerile parlamentare din 20 mai 1990, cu o prezență la vot de 17.200.720 
de persoane, s-au înregistrat următoarele rezultate: FSN – 66,31%, UDMR- 7,23%, 
PNL- 6,41%, PNTCD- 2,56% iar alte partide sub 2%7.

Deși marcă a unei subdezvoltări a culturii politice la nivelul electoratului, 
alegerile din 1996 au adus un așa zis “miracol” si lăsarea în urmă a partidului 
dominant de atunci, pentru a face loc opoziției. “Pe acest fundal (1996 n.a.), graţie 
acestei alternanţe, scenariul evoluției autoritare este invalidat. Soliditatea social-
democrată, întemeiată pe alianța dintre popularitatea şefului de stat şi loialitatea de 
birocrat a premierului Nicolae Văcăroiu, este pe cale de a se fisura. Alegerile din 
1996, relativ libere şi corecte, introduc ruptura în raport cu tradiția postrevoluționară 
a monolitismului partinic şi ideologic. Competiția capătă, în fine, un sens credibil.” 
(Stanomir, 2004)

Conform lui Carothers (2002), sistemul politic a pendulat între două aşa 
numite ”boli” ale tranziţiei, specifice ţărilor fără o tradiţie democratică, pe de o parte, 
despre “sindromul pluralismului ineficient” şi, pe de altă parte, despre “sindromul 
puterii dominante”. (Carothers, 2002, pp. 168-186 apud Daniel Sandru8).

Tabel 2. Alegerile parlamentare din 2000
Partid % Camera Deputatilor % Senat
PSDR 44.9 46.5
PRM 24.3 26.4
PNL 8.7 9.3
PD 9 9.3
UDMR 7.8 8.6
Minoritati 18*0.29 -

Sursa: Vlasceanu, Miroiu (2001). Democrația ca proces. Alegerile 2000, p. 81

Rațiunile care au stat la baza votului românilor, la alegerile din 2000, au 
fost criticate de analiștii în politică. Astfel, sociologii români afirmă că, după 1990, 
România s-a aflat într-un decalaj resimțit la nivelul aşteptărilor românilor şi cel al 
realităţii sociale şi politice (Vlăsceanu, 2001, pp. 15- 16). Opțiunile și preferințele 
pentru ajungerea lui Corneliu Vadim Tudor în finala alegerilor prezidenţiale şi scorul 
PRM-ului prezintă o anumită ambiguitate în raport cu principiile și mecanismele 
democrației. Este clar că varianta aleasă era radicală, dar invocă o anumită ignoranță 
7 Ricks, T. (1997). The widening gap between the military and society
8 Daniel Sandru, Democratia românească  in lungul drum al consolidarii  in Sfera Politicii,  disponibil pe http://
www.sferapoliticii.ro/sfera/115/art6-sandru.html
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din partea electoratului sau “a unor factori psihologici ce ar ține de un comportament 
nematurizat, nostalgic și orientat cultural către valori tradiționale cu rădăcini în 
istoria autoritarismului politic”. (Vlăsceanu, 2001, p. 12).

Alegerile prezidențiale din noiembrie 2004 au adus o nouă surpriză, prin 
câștigarea de către Traian Băsescu a 51, 23% din voturi, faţă de contracandidatul său 
de la acea vreme, Adrian Năstase cu 48.77%. 

Tabel nr. 3 Rezultatele alegerilor generale din 2004

TOTAL PSD DA PRM UDMR

Voturi  
exprimate 

militari
17508 6336 4595 2682 617

Procente %
vot militari 100 35,58 25,80 15,35 3,52

Procente %
vot naţional 100 36.64 31.21 12.93 6,2

Acestea sunt principalele date de referinţă pentru studiul care ne interesează, 
respectiv explicarea modului în care au votat militarii în termen în cadrul alegerilor 
generale din 2000 şi 2004. 

Pentru a descrie şi explica opţiunile militarilor români pe axa stânga-dreapta 
este necesar să aducem în discuţie studiile sociologilor şi politologilor români despre 
relevanţa acestei categorii teoretice.

Orientarea politică pe axa stânga – dreapta

Politologul Gabriel Bădescu consideră că: “Studiile empirice arată că 
majoritatea cetăţenilor care trăiesc în societăţile democratice sunt capabili să se 
plaseze pe ei înşişi dar şi să localizeze partidele în funcţie de dimensiunea stânga – 
dreapta şi să voteze în funcţie de aceasta plasare.” (Bădescu, Sum, 2005). Bădescu 
şi Sum (2005) au realizat un studiu comparativ care se bazează pe descrierea axei 
stânga – dreapta în ţările fost comuniste din Europa de Est (România, Cehia, Ungaria 
şi Polonia). Studiul este împărţit în două module, primul modul are la bază studiul 
comparativ al sistemului electoral (1996 – 2001) şi al doilea modul (2001- 2005) se 
bazează pe evaluarea diferenţelor temporale dintre ţări.

Totodată, această orientare pe axa stânga – dreapta reprezintă un punct cheie 
în explicarea procesului prin care cetăţenii evaluează şi aleg candidaţii şi partidele. 
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Dar, înţelegerea conceptelor de “stânga” respectiv “dreapta” variază în funcţie de 
contextul naţional, în general ele prevalează un anumit specific ideologic legat de 
clasele sociale sau distribuția resurselor în societate. 

În final, orientarea stânga – dreapta serveşte ca un simplu şi eficient mecanism 
al spaţiului politic prin care cetăţenii şi partidele politice comunică între ele. (Knight 
1985; Fuchs şi Klingemann 1990; Hinich şi Munger 1994 apud Sim, Bădescu, 2005). 

Distingerea dintre stânga şi dreapta, însă, nu are o însemnătate fixă pentru 
indivizi. Ea se poate referi la drepturile indivizilor, calitatea vieţii, protecţie socială 
etc., sau poate fi o schemă ideologică de interpretare a sistemului politic. 

Pentru a explica şi înţelege relevanţa axei stânga – dreapta în România, 
Fundaţia Soros România (FSR) , în cadrul Programului Studii Electorale Româneşti 
(SER,) a realizat un studiu care  îşi propunea să descrie şi să explice de ce românii 
aleg să voteze sau nu, care sunt motivaţiile votului, ce anume influenţează rezultatul 
alegerilor şi cum afectează toate aceste lucruri democraţia în România. 

Rezultatele ne arată că românii întâmpină dificultăţi atunci când trebuie să se 
situeze pe axa stânga – dreapta. Întrebările din studiu au fost: “Cu privire la diverse 
lucruri legate de politică, omenii vorbesc despre <stânga> şi <dreapta>. Care este 
poziţia dvs.? Vă rog să indicaţi poziția dvs. folosind orice număr din intervalul 1-10. 
Pe această scală, unde 1 înseamnă <stânga> şi 10 înseamnă <dreapta>, ce număr 
descrie cel mai bine poziţia dvs.?”,

Rezultatele studiului arată că “41% dintre respondenţi aleg variantele de 
răspuns “nu ştiu” (majoritatea) sau “nu răspund”. 

Conform studiilor de specialitate realizate în anii anteriori, cel mult 29% 
dintre alegătorii români utilizează relativ conştient conceptele de stânga şi dreapta 
politică (restul de 71% fie nu au auzit de aceşti termeni, fie, dacă au auzit, nu pot să-i 
definească nici măcar minimal). 59% dintre cetăţenii români se poziţionează pe 
axa stânga-dreapta şi aproape tot atâţia poziţionează pe aceeaşi axă principalele 
partide politice din România (totuşi, partidele mici sunt poziţionate de cel mult 
jumătate dintre alegători). 

Dacă ne raportăm doar la alegătorii care au oferit un răspuns valid, observăm 
că poziţionarea medie a partidelor se suprapune destul de bine cu ceea ce se ştie 
despre ideologia acestora din media sau din declaraţiile liderilor.” (Comşa, 2009)

Când ne referim la scala stânga – dreapta, se ia in calcul ordinea partidelor 
astfel: PSD, PC, PRM, PNG-CD, UDMR, PD-L ŞI PNL. “Dintre acestea, doar 
PD-L şi PNL sunt situate, în medie, în zona dreptei ideologice, surprinzător, la mică 
distanţă unul de celălalt. 

Oarecum firesc, media electoratului se poziţionează undeva aproape de 
mijloc, între partidele de dreapta şi cele de stânga.”
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Grafic 2. Autopoziţionarea ideologică a populaţiei şi poziţionarea principalelor 
partide pe axa stânga-dreapta

*

 Datele reprezintă valori medii pe o scală de 10 puncte.

** Mod de citire: Pe o scală de 10 puncte (1=stânga; 10=dreapta) alegătorii se 
poziţionează în medie la valoarea 5,8 şi poziţionează PSD la 3,6.

“Astfel, PNL şi PD-L ocupă în mintea celor mai mulţi dintre respondenţi zona 
de dreapta sau centru-dreapta, PSD, PRM şi PC zona de stânga sau centru-stânga, iar 
PNG-CD şi UDMR zona de centru-stânga. 

“Cu un grad de probabilitate ridicat, putem susţine că, în perioada 1993-2009, 
în România, asistăm la un proces de polarizare ideologică. 

Existenţa acestei tendinţe este susţinută de constatarea faptului că, în condiţiile 
în care ponderea celor care se autopoziţionează variază în jurul a 55% din total 
populaţie, ponderea relativă a populaţiei care se declară de <centru> scade în timp. 

Procesul de polarizare ideologică este relativ lent până în 2006 (ponderea 
electoratului de centru scade de la 53% la 41%), dar ritmul creşte după 2006 (ponderea 
electoratului de centru scade de la 41% la 32%). 

Tendinţa de polarizare observată în România se regăseşte şi în alte ţări foste 
comuniste, nu însă şi în Europa de Vest”. 
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Grafic. 3. Dinamica autopoziţionării ideologice în România: 1993-2009

* Datele reprezintă procente raportate la cei care s-au autopoziţionat.

** Mod de citire: Din totalul alegătorilor care se autopoziţionează pe axa stânga-
dreapta (relativ constant în timp, 50-60%), în 1993 se considerau de stânga 4%, iar 

în 2009 mult mai mulţi (17%).

*** Sursa datelor: BOP–FSD 2006; EVS&WVS 1993, 1997, 1999 şi 2005, SER PE 
2009

Tabel  3.  Semnificația diferențelor dintre cadeți si studenții civili privind 
orientarea neta de dreapta sau de stânga

Pe acest fond, ponderile electoratelor care se declară de stânga, respectiv de 
dreapta, tind să crească semnificativ. Astfel, dacă ponderea populaţiei de <stânga> 
era în 1993 de 19%, în 2009 ajunge la 29% (în fapt creşte ponderea populaţiei de 
stânga şi nu cea de centru-stânga). Î

n aceeaşi perioadă, ponderea populaţiei de <dreapta> creşte de asemenea de 
la 29% la 39% (în fapt creşte ponderea populaţiei de dreapta şi nu cea de centru-
dreapta).” (Comşa, 2009).

Din studiul Fundației Soros rezultă că, în anii care ne interesează, respectiv 
1999, relevant pentru alegerile generale din 2000 şi 2005, relevant pentru alegerile 
din 2004, există o puternică polarizare şi o grupare a opţiunilor către centru (49% 
respectiv 43%). 

În acel context, pentru a face presupoziţii asupra votului militarilor am 
prelucrat singura bază de date care a investigat opțiunea politică a cadeţilor faţă de 
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cea a studenţilor civili, respectiv studiul ERGOMAS9. 

Ţara
Orientarea neta de dreapta*

cadeti civili

Bulgaria -4 5

Franța 14 13

Germania 2 4

Italia 13 -2

Olanda 10 3

Polonia -6 4

Romania -11 3

Slovenia 5 -6

Africa de Sud -2 -8

Spania 18 -8

Suedia 12 7

Elveția 18 -8

Turcia 0 -12

*Pentru calculul orientării nete de dreapta am adoptat indicele opiniei 
dominante al lui Hofsatter  IOD=(p+- p-)* (100-p0)/10010

Din studiul orientării nete se poate face observația că ţările cu orientare netă 
de stânga sunt ţările postcomuniste (Bulgaria, Romania şi Polonia), relativ sărace. 
Cazul Sloveniei, fost ţară comunistă dar care a reușit să depăşească PIB/capita ale 
unor vechi ţări din UE poate confirma ipoteza corelației dintre nivelul de sărăcie şi 
background comunist şi orientarea de stânga a militarilor. Cazul Africii de sud poate 
explica polarizarea mare stânga-dreapta.

9 Caforio, G. (ed), 2007, Cultural Differences between the Military and Parent Society in Democratic Countries, 
Elsevier Publishing House.
10 Multumim profesorului Dumitru Sandu pentru aceasta sugestie.
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III. CUM VOTEAZĂ MILITARII ROMÂNI?

Pornind de la aceste presupoziții, proiectul de faţă propune o cercetare 
exploratorie care urmăreşte investigarea opţiunilor politice ale militarilor români la 
alegerile generale din 2000 şi 2004. Opțiunea pentru studiul şi explicarea acestor 
alegeri este legată de disponibilitatea datelor pentru acest studiu exploratoriu, 
datorită faptului că, până în 2004 au fost organizate circumscripții speciale şi secții 
de votare pentru militarii în termen. După suspendarea serviciului militar obligatoriu 
(2007), militarii au votat în secții şi circumscripții civile. Așadar, populația studiată 
este reprezentată de militarii în termen care au votat in circumscripții speciale la 
alegerile generale din anii 2000 si 2004.

Ipoteza acestui studiu afirmă că militarii români sunt predispuși să voteze 
partidele de stânga iar ipoteza de nul afirmă că militarii votează cu precădere 
partidele de dreapta.

Conform datelor Autorităţii Electorale Permanente şi ale Institutului Naţional 
de Statistică, la alegerile din 2000, au votat pe listele electorale 36318 militari, dintr-
un total de 51344 incorporabili, iar la alegerile din 2004 au votat 17508 de militari, 
dintr-un total de 21776 militari incorporabili11. 

III.1. Analiza opțiunilor politice ale militarilor în termen la alegerile 
generale din anul  2000 

După cum rezultă din Graficul 4, din totalul celor 36.318 votanți militari 
26,67% au votat pentru PDSR (mai puțin cu 10% decât votul la nivel național), 
20.08% au votat PRM (aproximativ același vot precum cel național), 4.88% au votat 
PNL (cu 2 procente mai puţin decât votul la nivel național), 6,31% au votat PD (faţă 
de 7,03 național) iar 2,31% au votat UDMR (faţă de 6,80%). La o primă analiză, se 
poate observa o diferență foarte mare in votul pentru PDSR şi pentru UDMR. Dacă 
votul pentru UDMR se poate explica prin faptul că militarii incorporabili de etnie 
maghiară probabil că erau subreprezentați lipsa de susținere pentru PDSR, perceput 
ca partidul reprezentativ al stângii infirmă ipoteza că militarii în termen ar vota 
stânga. Cu toate că votul pentru PDSR este mai mic decât la nivel național, se poate 
deduce simplu că este totuși partidul votat pe primul loc de către militarii în termen, 
iar, alături de PRM, cumulează aproape jumătate din voturile militarilor.

Din perspectiva studiilor de autopoziţionare se poate observa că, dacă 
electoratul se autopoziționează în medie la 5,8 pe o scala de la 1 la 10, partidele 
percepute (ulterior) ca partide de dreapta, respectiv PD si PNL au un scor cumulat 
era de circa 11,19%, iar celelalte partide de la stânga au obținut majoritatea. Dar 
11 Vezi Institutul Naţional de Statistică - http://www.insse.ro/cms/rw/resource/stat_electorale.pdf?view=true si 
Autoritatea Electorală Permanentă - http://www.roaep.ro/ro/getdocument.php?id=503 si http://www.roaep.ro/ro/
getdocument.php?id=252 
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acest lucru nu este relevant, studiul din 1999 de autopoziționare releva că 49% dintre 
respondenți se consideră de centru.

Explicația e ceea ce profesorul Lazar Vlăsceanu a numit “sindromul CVT” şi 
a votului surprinzător obținut de PRM, aceea că voturile adunate în 2000 nu sunt atât 
exprimări ale unor convingeri politice cât forme de protest sau strigăte ale frustrărilor 
inegalitare generate de sărăcie şi marginalizare economică (Vlăsceanu, p. 50).

Grafic 4.  Diferenţa opţiunilor politice dintre civili şi militari (rezultate 2000)

III.2 Analiza opțiunilor politice ale militarilor în termen la alegerile 
generale din anul  2004 

După cum rezultă din Graficul nr. 5, la alegerile generale din 2004 votul militarilor 
se încadrează în trendul național dar cu câteva diferențe. Astfel, votul pentru Alianța 
DA care a format guvernul este mai mic cu 5,41% faţă de votul național, în timp 
ce votul pentru PRM este cu aproape 3% mai mare decât votul național, iar votul 
pentru UDMR este cu 3% mai mic. Cu toate aceste, la nivel de cifre absolute se poate 
constata că militarii au votat preponderent PSD (35,58%) iar cumularea rezultatelor 
cu PRM prezintă un electorat militar de peste 50%.

Conform capitolului anterior, la alegerile din 2004, prin partide de stânga 
înțelegem PSD, PD, PRM, PNG si UDMR conform autopoziționării (vezi Graficul 
2), iar prin partide de dreapta înțelegem PDL si PNL.
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Grafic 5.  Diferenţa opţiunilor politice dintre civili şi militari (rezultate 2004)

Profesorul Dumitru Sandu a analizat în cadrul barometrului de opinie publică 
din 2004, ajungând la concluzia că intențiile de vot se poziționează între fidelitatea 
politică și cultura comunitară. Concluziile raportului arătau că “fidelitatea politică 
majoră este cea în raport cu liderii definitorii pentru partidele sau formaţiunile politice 
de referinţă, dar şi propriile opţiuni politice la momente anterioare (în ce lider crede, 
cu cine a mai votat anterior, mai ales la ultimele <locale>)”. 

“Singurul segment electoral pentru care fidelităţile politice contează la modul 
negativ sunt indecişii. Aceştia sunt majoritar tineri care resping liderii acreditaţi. 
Ponderea lor în momentul sondajului Gallup era cuprinsă între 32% (în condiţiile 
prezentării listelor de partide, cu întrebare închisă) şi 41% (pentru întrebare deschisă, 
fără variante de răspuns prestabilite).” (D. Sandu, 200412)

CONCLUZII

Scopul acestui studiu a fost acela de a testa ipoteza că, într-o democrație, militarii 
sunt conservatori şi votează partidele de dreapta. În urma studiilor exploratorii, a 
reieșit faptul că ţările post-comuniste, cu democrații în curs de consolidare dar şi cu 
o socializare a militarilor pe baza învăţământului politico-ideologic de tip marxist-
leninist au tendința de a vota mai degrabă stânga. Studiul comparativ privind studenții 
civili vs. cadeții verifică această ipoteză exploratorie, cadeții din România, Bulgaria 
12  Dumitru Sandu, (2004). BOP toamna 2004 “Votul intre fidelitate politica si cultura comunitara”
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şi Polonia fiind preponderent votanți ai stângii, spre deosebire de cadeții altor 9 ţări, 
cu democrații consolidate. Presupoziția, însă, necesită dezvoltare şi explicare. 

Studiul votului la alegerile generale din anii 2000 si 2004 a confirmat ipoteza 
votului pentru stânga, incluzând aici atât PDSR (PSD ulterior) cât şi pentru PRM. 
Însă asocierea acestora introduce şi altă variabila explicativă, aceea a votului datorat 
sărăciei, frustrărilor tranziției si nemulțumirilor, coroborate şi cu un sentiment 
naționalist derivat din educație patriotică. 

În sprijinul acestor ipoteze, este şi compoziția populației votante, este vorba 
de o cohortă tânără de militari în termen cu vârste fragede, preponderent între 18 şi 22 
ani şi care în anul în care își satisfăceau stagiul militar nu au fost socializați pe baza 
unor valori conservatoare. Ar fi interesant de studiat şi alte caracteristici demografice 
ale populației studiate, pentru că este posibil ca mulți dintre colegii aceleiași cohorte 
să nu fie incorporabili, având diverse strategii de evaziune a serviciului militar 
obligatoriu.

În final, se poate trage concluzia că, la alegerile generale din anii 2000 si 
2004, militarii în termen au votat mai degrabă stânga. Ar fi utilă însă realizarea unui 
studiu comprehensiv, de genul celui realizat de Peter Feaver si Richard Kohn in 
SUA, care să cuprindă şi studiul opțiunilor politice ale subofițerilor şi ofițerilor.
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Prof. univ. dr. Nicolae RADU1

Abstract 

The confusion controls in a  oppressive way the Romanian history. 
It remains enough questions without answers which fits them. Why the 
Vienna Dictate found us unprepared for battle and without friends? Why the 
Great Powers left us and encouraged The Soviet Union to occupy political, 
economical, military, ideological Romania? Why the democratic mechanism 
did not worked from the moment the health of communist leader was 
deteriorating and his reactivity became negative? (…). How can intervene the 
people, cheated in the events development and in the necessary change (...), 
before Romania imprint itself, bloody, by the bottom of the abyss? (Păunescu, 
2010).

Cuvinte - cheie: ameninţări, simbolism heraldic, vorbitori de limba română, 
insecuritate, viziune strategică.

1. Conştiinţa unităţii etnice

În încercarea de a înţelege atitudinea şi responsabilitatea pentru prezent, ce 
revin poporului nostru, apelul la istorie este mai mult decât esenţial. Există 

altă posibilitate să înţelegem cine suntem cu adevărat? Mecanismele de conformare 
şi obedienţă ale majorităţii, funcţionarea controlului social şi posibilităţile schimbării 
atitudinii prin interacţiune socială sunt aspecte larg dezbătute de cercetători, precum: 
Doise, Deschamps şi Mungny2. Nu o singură dată, intenţia noastră de a înţelege cum 
se transformă normele sociale, ce reacţii induce presiunea pentru uniformitate şi cum 
le induce inovaţia, ne împinge cu gândul spre “psihologia mulţimilor”, respectiv 
spre Gustave Le Bon. Considerând acestea, conformismul faţă de grup şi obedienţa 
faţă de autoritate să însemne calea cea mai sigură spre succes? Ce poate să însemne 
succesul în astfel de condiţii? Dincolo de mecanismele unui posibil răspuns, să nu 
1 Prof. univ. Nicolae Radu – comisar-şef în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi şef de Catedră, 
Facultatea Sociologie – Psihologie, Universitatea Spiru Haret; absolvent al Academiei Naţionale de Informaţii, al 
Facultăţii de Istorie, dar şi al Colegiului Naţional de Apărare, deţine două doctorate,  unul în filologie si unul în 
psihologie
2 W. Doise, J. -C. Deschamps, G. Mugny, Psihologie socială experimentală, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
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uităm că indivizii pot să se sustragă presiunilor şi să-şi recâştige independenţa, acolo 
unde aceasta este deja pierdută! Cum?, suntem, poate, tentaţi să ne întrebăm. Cum, 
altfel, dacă nu printr-o polarizare colectivă şi printr-un sentiment de apartenenţă la un 
neam şi la o ţară! Cum, altfel, tindem spre a fi europeni, uitând, de fapt, că înaintaşii 
noştri sunt cei ce au dat conţinut Europei ? Ce înseamnă Europa ? Să fie, oare, posibilă 
definirea identităţii, chiar şi dintr-o perspectivă neofreudiană3, în afara conştiinţei 
unei identităţi individuale, în afara caracterului personal şi în absenţa solidarităţii 
interne cu idealurile şi cu identitatea de grup? Câţi dintre cei din tânăra generaţie 
mai ştiu despre strămoşii geto-daci, pecetluiţi spre nemurire pe Columna lui Traian? 

În registrul de responsabilitate morală: datorie, continuitatea trecut, prezent, 
viitor este responsabilitatea este definită, firesc, de către Papa Ioan Paul al II-lea, în 
timpul primei sale vizite, din 7-9 mai 1999, în România, alături de regretatul Părinte 
Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române între anii 1986-2007, astfel: 
“fiecare este responsabil de fraţii săi şi de viitorul ţării”.

Astăzi, câţi dintre noi mai cunosc că, la 13 noiembrie 1594, la Bucureşti se 
declanşa insurecţia antiotomană prin acţiunea asasinării comandantului garnizoanei 
otomane şi a cămătarilor levantini? Oare, câţi dintre noi cunosc faptul că, prin atacul 
lui Mihai Viteazul asupra cetăţilor de la Dunăre – Giurgiu, Hârşova şi Silistra – a fost 
deschis drumul incursiunilor în Balcani, strategul voievod reuşind să ajungă până la 
Varna ? Dincolo de răspunsuri, cu siguranţă că nimic nu ar putea căpăta esenţă asupra 
realităţii imediate fără să înţelegem adevărul istoric. 

Despre geţi s-a scris foarte mult4. La fel de mult s-a scris şi despre daci5. Nu 
mai spunem despre blahi, olahi, vlahi sau români. Chiar şi numai printr-o simplă 
decodificare a simbolismului heraldic, specific secolului al XVII-lea, Dacia, în vechile 
ei hotare, este marcată prin “Pasărea cruciată”, între Soare şi Lună, reprezentând 
Valachia (Ţara Românească), şi “Capul de bour”, ce reprezintă Moldova6. Dacă 
“Soarele” şi “Luna” îşi au originea într-un trecut îndepărtat, perpetuat la daci, 
la daco-romani şi români, lumina zilei reprezentând fertilitatea, iar lumina nopţii 
desemnând veşnicia, “pasărea” simbolizează DACIA şi Provincia Romană “DACIA 
FELIX”.

2. Traian şi romanizarea

Înalţi, robuşti, deprinşi cu greutăţile muncii la câmp sau la pădure, geto-dacii 
sunt şi cei ce au lăsat neamului nostru mai mult decât bruma de onestitate şi curajul 
de a duce lucrurile până la capăt. Nu se poate spune însă că geto-dacii au fost şi buni 
3 Zavalloni, M., L’identite psychosociale, un concept a la recherche d une science, in, Moscovici, S., Introduction a 
la psychologie sociale, Ed. Larrouse, Paris, 1973.
4  I. H. Crişan, Cvilizaţia geto-dacilor, Bucureşti, 1993; Vl. Dumitrescu, A. Vulpe, Dacia înainte de Dromihete, 
Bucureşti, 1998.
5  Petolescu, C., C.,  Dacia şi Imperiul Roman. De la Burebista până la sfârşitul antichităţii, Bucureşti, 2000; A. 
Vulpe, M. Zahariade, Geto-dacii în istoria militară a lumii antice, Bucureşti, 1987.
6  A. Cionchin, Simbolismul heraldic al lui Mihai Viteazul, în “Dacia magazin”, nr. 63, mai, 2010.
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jucători pe scena compromisului! Regele Burebista avea să se implice în conflictul 
dintre Cezar şi Pompei, susţinându-l pe acesta din urmă. Împăratul roman Iulius 
Cezar a plănuit ulterior o campanie împotriva dacilor, dar a fost asasinat în anul 44 
î.Hr.7. Câteva luni mai târziu, Regele Burebista a avut parte de aceeaşi soartă, fiind 
asasinat de unul dintre slujitorii săi. 

Cucerit în anul 106 d.Hr., statul geto-dac, aflat sub administraţie romană, 
întâlneşte invazii succesive ale triburilor germanice8. Administraţia romană se 
retrage din provincie, două secole mai târziu, anul 271 d.Hr. fiind considerat drept 
anul “Retragerii Aureliene”. Ce să însemne acest lucru ? Să fie, oare, politica de cu 
mult mai târziu “petrol contra pace”?! 

Petrecută în timpul Împăratului Aurelian, “retragerea” a semnificat, de fapt, 
o reaşezare strategică a graniţelor de la Dunăre ale imperiului pentru o administraţie 
mai eficientă şi o apărare mai eficace a provinciilor din această zonă9, cu atât mai 
mult, cu cât se şi cunoaşte că imperiul roman ocupase peste 10 000 km, cu o populaţie 
de circa 70 de milioane de locuitori.

Factorii romanizării au fost administraţia, armata, veteranii, coloniştii, 
urbanizarea, religia, dreptul şi învăţământul în limba latină. Impactul acestor factori 
asupra autohtonilor a fost asimilarea, în mod conştient, a civilizaţiei romane10. 
Aşezările daco-romane nord-dunărene cunosc o locuire neîntreruptă, precum vechile 
centre urbane Sucidava, Dierna, Sarmizegetusa, Napoca, Porolissum. Însă, o parte 
a locuitorilor vechilor oraşe se retrag spre ţinuturile rurale din cauza migratorilor şi 
întemeiază noi aşezări11. Răspândirea creştinismului în limba latină la nordul Dunării 
demonstrează romanizarea ireversibilă a dacilor şi continuitatea europeană a daco-
romanilor12.

3. Migratori şi ameninţări succesive

Secolele IV-XIII nu sunt lipsite de evenimente, teritoriul vechii Dacii fiind 
străbătut de valuri de invazii: hunii în secolul al IV-lea, gepizii în secolul al V-lea, 
avarii în secolul al VI-lea, slavii în secolul al VII-lea, ungurii în secolul al IX-lea, 
pecenegii, cumanii, uzii şi alanii în secolele X-XII şi tătarii în secolul al XIII-lea13. 
Invazia slavă din secolul al VII-lea va avea şi efecte nefaste pentru români. Întâi, le va 

7  H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972.
8 C. H. Opreanu, Creştinismul şi neamurile germanice în secolele IV-V în Transilvania, în Ephemeris Napocensis, 
5, 1995..
9  N. Lupu, Dacia romană şi Dobrogea romană. Perioada migraţiilor în Dacia, continuitatea daco-romană, formarea 
limbii şi poporului român, Sibiu, 1993; D. Ruscu, L’abandon de la Dacie romaine dans les sources litéraires, AMN, 
35/1, 1998.
10  L. Bârzu, St. Brezeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie istorică, Bucureşti, 1991.
11 Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984; M. Rostovtsev, Social and 
Economic History of the Roman Empire, I-II, Oxford, 1971.
12 V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 1911; N. Zugravu, Geneza 
creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997.
13   C. H. Opreanu, Creştinismul şi neamurile germanice în secolele IV-V în Transilvania, op. cit.
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permite grecilor să includă teritoriile de peste Dunăre în Imperiul Romanic Bizantin 
(prin termenul de romanic se atesta că Imperiul Roman de Răsărit, având capitala la 
Constantinopol, e continuatorul Imperiului Roman distrus de către barbari). Slavii şi 
bulgarii vor separa, astfel, pe românii de la sud de Haemus (Munţii Balcani) de cei 
din nord. Românii sudici şi vestici vor rămâne astfel separaţi de cei din formaţiunile 
statale româneşti, apărute în Evul Mediu, din cauza slavilor, bulgarilor şi turcilor14. 
Alte ramuri ale poporului român – românii din Dalmaţia şi Istria, cei din Crimeea, 
Zaporojia şi Caucaz – vor dispărea aproape în totalitate.

4. Evul Mediu şi România Modernă

Cnezatele şi voievodatele, formaţiuni prestatale româneşti, precum cele 
conduse de Litovoi, Seneslau, Ioan şi Farcaş în Ţara Românească, de Gelu, Glad 
şi Menumorut în Transilvania, de Dragoş şi Bogdan în Moldova şi de Dobrotici în 
Dobrogea, marchează începutul de Ev Mediu15.

Statul modern român a fost creat prin unirea principatelor Moldova şi Muntenia 
(Ţara Românească), în anul 1859, odată cu alegerea concomitentă, ca domnitor, în 
ambele state, a lui Alexandru Ioan Cuza16. Acesta a fost obligat să abdice în anul 1866 
de către o largă coaliţie a partidelor vremii, denumită şi “Monstruoasa Coaliţie”, 
din cauza orientărilor politice diferite ale membrilor săi, care au reacţionat astfel 
faţă de manifestările autoritare ale domnitorului17. Unirea nu fusese garantată decât 
pe parcursul domniei lui Cuza, momentul fiind depăşit prin introducerea unei case 
domnitoare străine, de Hohenzollern, din ramura catolică: din 1881, regi. România a 
devenit independentă în urma participării covârşitoare la războiul ruso-turc din 1877-
1878, odată cu Serbia.

În urma Păcii de la Bucureşti, din 1913, România obţine Cadrilaterul18. După 
Primul Război Mondial, Transilvania, Bucovina şi Basarabia sunt retrocedate, în 
cea mai mare parte, prin aplicarea politicii “autodeterminării naţiunilor”19. Două 
decenii mai târziu, în 1940, Bucovina de nord şi Ţinutul Herţa, dar şi Basarabia au 
fost încorporate Uniunii Sovietice20. 

În anul 1941, au fost din nou recuperate, ca, trei ani mai târziu, să fie din nou 
încorporate în Uniunea Sovietică. Astăzi, cele trei provincii se află în componenţa 
Republicii Moldova şi a Ucrainei. În anul 1940, Cadrilaterul a fost predat Bulgariei. 
După cel de-al Doilea Război Mondial, România ajunge, în conformitate cu 

14  Wikipedia.org.
15   Ghe. Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, Bucuresti, 1945.
16  W. T. Riker, Cum s-a înfăptuit România Modernă. Studiul unei probleme internaţionale, 1856-1866, Bucureşti, 
1944.
17  K. Hitchins, The Romanians. 1774-1866, Oxford, 1996.
18  I. Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Bucureşti, 
1996.
19 J. M. Le Breton, Europa Centrală şi Orientală între 1917 şi 1990, Bucureşti, 1996.
20  I. Scurtu, Istoria contemporană a României, 1918-2001, Bucureşti, 2002.
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înţelegerile suprastatale şi “împărţirea” Europei, sub influenţa Uniunii Sovietice21. 
În decembrie 1989, la capătul unei serii de evenimente sângeroase, edificiul politic 
comunist s-a prăbuşit22.

La o simplă privire, se poate pune întrebarea: Pentru ce această retrospectivă 
? La ce mai foloseşte, oare ? Pe cine interesează trecutul nostru istoric ? Cu toate 
acestea, în prezenţa unor răspunsuri ce sunt la fiecare dintre cititori, nu o singură dată 
suntem tentaţi să ne întrebăm: Încotro merge România după 1989 ?

5. Faţă în faţă cu realitatea ?

Potrivit unui oficial, “ţara noastră trece în aceşti ani prin cea mai grea 
perioadă după al Doilea Război Mondial. Asta înseamnă că avem de luat măsuri, 
unele nu foarte plăcute, dar, cu siguranţă, foarte necesare comunităţilor, ca să 
mergem pe un drum bun şi ca să ne consolidăm ca ţară”23. Subscriind acestui punct 
de vedere, nu putem să nu ne întrebăm: Ce este de făcut ? “Realitatea este cinică”, 
spunea guvernatorul Isărescu într-o declaraţie din 22 iulie 2010; banii nu pică din 
cer (...), este nevoie de muncă şi de un efort major “al întregii colectivităţi umane” 
pentru a se ajunge la o viaţă mai bună24. 

La 21 decembrie 1989, România avea un produs intern brut de 800 de miliarde 
de lei, adică de aproximativ 53,6 miliarde de dolari, şi un curs mediu de schimb de 
14,92 lei pentru un dolar. Exporturile României totalizau, în anul 1989, 5,9 miliarde 
de dolari. În jur de 58% din venitul naţional era realizat de industrie şi 15% de 
agricultură. Populaţia salariată reprezenta peste 73% din cea ocupată. Interesant este 
de urmărit şi evoluţia salariului minim pe economie, pe ani. Dacă, în 1989, salariul 
minim era de aproximativ 2 000 de lei, adică 135 de dolari25, după 20 de ani, situaţia 
se prezintă conform figurii 1.

Anul 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
RON 390 330 310 280 250 175 140
EURO 114 90 85 70 65 55 55

Figura 1: Salariul mediu pe economie26

21  Fr.-J. Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre, Iaşi, 1998; Niculescu-Mizil, 
2001.
22 V. Domenico, După execuţie a nins, Bucureşti, 1992; T. Gallagher, Democraţie şi naţionalism în România, 1989-
1998, Bucureşti, 1999; C. Lupu, România sub presiunea războiului rece şi a dorinţei de integrare euroatlantică, vol. 
I şi II, Editura “Alma Mater”, Sibiu, 2000-2001.
23 E. Boc, Declaraţie, Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, marţi, 13 aprilie 2010. 
24 M. Isărescu, Dezbatere – România 2010: constrângerile economico-financiare şi imperativele sociale, BNR, 
Bucureşti, 22 iulie 2010.
25  www.standard.ro
26  Sursa: http://e-salarizare.com
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Înainte de 1989, au fost construite zeci de mii de blocuri de locuinţe, metroul 
din Bucureşti, Canalul Dunăre-Marea Neagră. Palatul Republicii, cunoscut drept 
“Casa Poporului”, a ajuns să fie a doua construcţie din lume ca mărime printre 
clădirile administrative, fiind întrecută doar de Pentagon. Nimic nu a fost făcut fără 
efort, nici în acele vremuri. În ultimă instanţă, datoria creată a devenit o povară 
pentru economia românească, între 1971 şi 1982, datoria externă crescând de la 1,2 
miliarde $ la aproape 13 miliarde $. 

În februarie 1989, datoria externă a ţării era achitată integral. În acest scop, 
o mare parte a producţiei agricole şi industriale a ţării ia calea exportului, privând 
drastic populaţia de alimente şi bunuri de consum. Începând cu anii 1986-1987, a fost 
instituită raţionalizarea produselor de bază, iar benzina şi alimente ca pâinea, uleiul, 
zahărul, făina, orezul au început să fie distribuite pe bonuri sau cartele. Şi totuşi, după 
ce a fost plătită ultima tranşă din datoria externă, România a rămas cu 3,7 miliarde 
de dolari în rezerva Băncii Naţionale. Potrivit unor surse27, se pare însă că banii s-au 
cheltuit în 1990 pe “importuri de portocale”.

Cu lecţiile învăţate din istorie, fie că ne raportăm la anul 2009, fie că ne 
raportăm la realitatea prezentă, specifică anului 2010, potrivit surselor media28, 
situaţia economică a României la finele anului 2009 nu era deloc încurajatoare: 
produsul intern brut la închiderea trimestrului al-IV-lea a fost mai mic cu 1,5% 
decât cel înregistrat în trimestrul al-III-lea din 2009 şi continuă să scadă; în acelaşi 
timp, nivelul PIB a fost cu 6,6% mai redus decât cel din trimestrul corespunzător al 
anului anterior. Pe ansamblu însă, PIB-ul din 2009 a fost cu 7,2% mai mic decât cel 
înregistrat în 2008.

În acest context, rata şomajului a atins, la finele lunii ianuarie 2010, 8,1%, 
timp în care investiţiile străine directe în România s-au redus în 2009 cu 48,4% faţă 
de 2008, până la 4,899 miliarde de euro, deficitul de cont curent fiind finanţat în 
proporţie de 96,9% prin investiţii directe ale nerezidenţilor din România. 

Totodată, “în 1990, erau 10 milioane de plătitori de impozite şi sub un milion 
de bugetari, iar industria era suprapopulată. Acum, sunt mai puţin de 5 milioane de 
angajaţi şi 1,5 milioane de bugetari. Pe lângă acestea, în 1990 erau sub 3 milioane 
de pensionari şi asistaţi social, acum sunt peste 5 milioane”29. Potrivit surselor 
oferite de Adevărul30, în aprilie 2010, la 5,5 milioane de pensionari mai existau doar 
4,29 milioane de salariaţi (figura 2).

27  www.old.standard.money.ro
28  Wall-Street,13 februarie 2010.
29  Mugur Isărescu, în Curierul naţional, 12 noiembrie 2009.
30  www.adevarul.ro
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Anul 2009 2008 2004 1999 1996 1992 1989
Milioane
de pensionari 4,7 4,6 4,4 4,3 3,7 3,2 2,6

Raportul 
angajaţi/pensionari 0,9/1 0,9/1 0,9/1 1,05/1 1,6/1 2,1/1 3,4/1

Cheltuieli
anuale (mliarde $) 13,0 7,5 4,0 2,1 1,6 1,2  ?

Figura 2: Evoluţia numărului de pensionari31

Acum, nu putem să nu ne punem întrebarea: Pentru ce a fost nevoie de noi 
împrumuturi externe, după 1989 ? Dacă, la finalul lui 2008, datoria externă totală 
a României se cifra la 72,3 miliarde de euro, la finalul anului 2009, România avea 
o datorie externă totală de 80,2 miliarde de euro, din care 65,6 miliarde de euro 
reprezentau datoria externă pe termen mediu şi lung32. România înregistra, la finalul 
lunii mai 2010, o datorie externă totală de 87,084 miliarde de euro, în creştere cu 
8,58% (6,88 miliarde de euro) faţă de finalul lui 200933. La ce au folosit ataţia bani 
? Ce să însemne toate acestea ?

Răspunsul vine, poate, de la sine. Îndreptăţiţi sau nu, parte dintre români tind 
spre o atitudine defetistă: România se află în colaps ! Cu toate acestea, România mai 
are o şansă: şansa celor ce sunt cu adevărat români şi nu doar vorbitori de limbă 
română ! Altfel, în ciuda promisiunilor ce par să confirme că circul ţine loc de pâine, 
România se îndreaptă cu paşi rapizi spre prăpastie ! Deşi România a contractat, 
în ultima vreme, 12 miliarde de euro de la FMI, UE şi Banca Mondială, scenariul 
împrumuturilor pe termen scurt pare să se repete şi în acest an. Potrivit unui specialist 
al RBS Bank România34, se estimează, pentru sfârşitul anului, un nivel al datoriei 
externe de aproape 90 de miliarde de euro, echivalentul a 73% din PIB, faţă de 69% 
din PIB la finele anului 2009. Nu putem să nu ne întrebam: Totuşi, unde ne oprim ?!

Din nefericire, după cum aprecia şi expertul Băncii Naţionale Române, Lucian 
Croitoru, într-o ţară în care cuvântul de ordine este risipa, luxul şi extravaganţa, 
România nu e în stare să producă destule economii în interior pentru a asigura o 
creştere în jurul potenţialului posibil şi minim necesar. Fără capitalurile din exterior, 
România ar fi semnificativ sub potenţial, mergând vertiginos spre faliment35. Ceea 
ce se întâmplă în România în domeniul fiscalităţii a fost analizat în “Macromodel 
Simulations for the Romanian Economy”36. Surprinzător sau nu, în România, 
31  M. Bechir, Decizii care au aruncat în colaps sistemul de pensii, 7 februarie 2010, în, www.adevarul.ro. 
32  wall-stret.ro
33 Molnar, C., Intai reforme, in,  http://www.financiarul.com2010.
34 Lucian Croitoru, Dezbatere – Romania 2010: constrângerile economico-financiare şi imperativele 
sociale, BNR, 22 iulie 2010. 
35  Academician Emilian Dobrescu, în, Romanian Journal of Economic Forecasting, Bucuresti, 2010.
36  Idem
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economia subterană a ajuns la 40% din PIB, iar evaziunea fiscală reprezintă 15 
miliarde de euro, respectiv circa 43 de miliarde de lei37. Să ne mai mire, oare, faptul 
că sistemul de fiscalitate este total răsturnat, cum nu mai este în altă parte, astfel că 
nimeni nu-l înţelege, nimeni nu-l respectă, iar investitorii străini ne ocolesc ţara ?! 

Nu cumva explicaţiile lui Bitman, fost consilier al ministrului finanţelor, sunt 
mai plauzibile decât ale tuturor oficialilor la un loc ? “Să nu credeţi, spunea fostul 
consilier, că nu se ştie la nivelul Ministerului de Finanţe ce se întâmplă în România. 
Să nu credeţi că nu se ştie pe unde se fură, cine fură. Sunt filmaţi, sunt îndosariaţi, 
sunt arhivaţi. Toţi cei care fură. Ministerul de Finanţe ştie cine fură, dar există 
firme care nu trebuie controlate niciodată !”38. Bitman a mai precizat că a lucrat în 
minister doar pentru a vedea, din curiozitate, ce se întâmplă “în interior” şi că “nu 
doreşte să arate cu degetul spre anumite persoane din această instituţie, pentru că 
au mai încercat şi alţii”39. Acest lucru trebuie avut în atenţie, cu atât mai mult, cu cât 
evaziunea a ajuns la dimensiunile unei probleme de securitate naţională40.

Că place sau nu, trebuie să fim conştienţi că, fără un efort comun, România 
riscă, din ce în ce mai mult, să rămână doar o piaţă de desfacere, şi mai puţin un 
competitor viabil. Exemplele pot fi nenumărate. Uităm mult prea uşor că orice 
progres înseamnă strategii pe termen mediu şi lung. Guvernatorul BNR aprecia că 
“bogaţia nu se face prin decrete”41. Bogăţia se face prin muncă, printr-un “efort 
major al colectivităţii umane”. Câţi ţin însă seama de aceste sfaturi ?

În ultima vreme, tot privim spre Europa, aşteptând salvarea ! Nu cu mult 
timp în urmă, cancelarul german, Angela Merkel, avertiza întreaga lume că Uniunea 
Europeană se află pe marginea prăpastiei42. Dacă statele europene nu-şi reduc 
cheltuielile, euro se va prăbuşi. Dacă se prăbuşeşte euro, se va prăbuşi şi Europa. 
Iar o prăbuşire a Uniunii Europene nu va lăsa neatinse nici Statele Unite, nici China. 
Criza de până acum va fi o glumă ! Pentru că economia mondială va intra în haos, cu 
consecinţe greu de prevăzut. Pentru câţi ani ? Nimeni nu ştie ... În acest context, unde 
se va afla România ? Greu de spus. Nu o singură dată, mi-a fost dat să aud că anii 2010 
şi 2011 vor fi ani de sărăcie şi violenţe de stradă. Să însemne FMI salvarea naţiunii 
?! Ce înseamnă cu adevărat FMI ? Dar Banca Mondială ? În evidenţa faptelor, acest 
lucru este dificil de crezut. Înainte de toate, “pentru a ieşi sănătos din criză, ar trebui 
stimulată şi dezvoltată economia, care aduce elemente de plus-valoare şi, implicit, 
venituri suplimentare la buget (...), dar noi nu mai avem economie !”43. 

În aceste condiţii, România are nevoie de o poziţie clară şi de o atitudine 
proactivă şi, în special, de strategii pe termen mediu şi lung. Din nefericire, an după 
an, în România au fost produse doar “experimente”, vizibile mai ales în cultură şi în 
37   Dan Bitman, Declaraţie, TVR – “Ora de foc”, 1 iulie 2010.
38   Bookmark & Share, 2 iulie 2010.
39    A. Rădulescu, Discurs, Banca Naţională a României, pe Realitatea TV, 30 septembrie 2010.
40  M. Isărescu, Dezbatere – România 2010: constrângerile economico-financiare şi imperativele sociale, ibidem.
41 Mediafax, 1 iunie 2010.
42   Dobrescu,  Op. citat.
43 Al. Şafran, Etica evreiască şi modernitatea, Editura Hasefer, Bucureşti, 2005.
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învăţământ. Conştiinţa civică la noile generaţii aproape că nu mai există. Măcar dacă 
am fi învăţat ceva din tăria fraţilor sârbi sau din prezenţa neobişnuită a poporului lui 
Israel !44. În pofida nenorocirilor şi a supliciilor îndurate, să nu uităm niciodată că 
aceştia nu şi-au pierdut forţa şi nici nu şi-au năruit spiritul de luptător. De ce spun 
acest lucru ?

Din păcate, într-un complex de inferioritate, legat de “uitarea” istoriei şi de 
“europenizare”, cei mai mulţi dintre noi tind să fie europeni, dar mai puţin români 
! În goana după putere, fie ea materială sau politică, până şi fiinţa celor ce ne sunt 
părinţi, fraţi şi surori este dată uitării ! Să ne mai mire că, atunci când amintim de statul 
geto-dac, de jertfele date de Constantin Brancoveanu şi fiii săi ori de Horia, Cloşca 
şi Crişan, toate acestea sunt date uitării ? Istoria, afirma Vasile Goldiş, este memoria 
neamurilor (...) şi elementul principal de suflet. “Să nu uitaţi, spunea Goldiş, de cei 
morţi, dacă nu vreţi să cădeţi sub tirania celor ce vor vieţui !”. 

În ciuda dificultăţilor întâmpinate, România are şansa redevenirii unui stat 
cu dreptul de a juca pe scena politică mondială. În contextul actual, România are 
o percepţie complexă şi se prezintă astfel: dispune de a doua frontieră ca lungime 
(după Polonia) a ambelor organizaţii şi şi-a asumat răspunderea protejării ei după 
standardele NATO şi ale UE; pe baza parteneriatului strategic cu SUA, suntem 
prezenţi în Afganistan, Irak, Kosovo şi Bosnia-Herţegovina; suntem în curs de 
realizare a patru structuri militare operabile în comun cu trupele americane, care vor 
fi prezente pe teritoriul românesc la un moment dat; probabil, vom găzdui un obiectiv 
de la Apărarea Globală Antirachetă. 

Interesele României sunt convergente cu cele ale Uniunii Europene, iar 
promovarea lor împreună cu Uniunea Europeană, ca entitate, răspunde în egală măsură 
expectanţelor României. Viziunea strategiei post-aderare este dată de: “România 
anului 2013 – stat cu un standard ridicat de dezvoltare şi partener credibil în spaţiul 
european”. Conform acestei viziuni, România va avea o abordare constructivă şi 
de cooperare în îndeplinirea rolului său de partener egal în dezvoltarea Uniunii 
Europene.

Nu trebuie uitat nici faptul că este necesar ca România să îndeplinească la 
termen obligaţiile pe care şi le-a asumat prin Tratatul de aderare şi să contribuie 
la realizarea obiectivelor Europei unite45, precum: modernizarea infrastructurii 
fizice şi a capitalului uman; adaptarea sistemului educaţional la cerinţele europene; 
revigorarea cercetării ştiinţifice şi inovării; restructurarea fundamentală a agriculturii 
şi impulsionarea dezvoltării rurale; dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului; 
consolidarea capacităţii administrative în vederea acquis-ului comunitar; flexibilizarea 
forţei de muncă şi asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea unui climat concurenţial 
optim etc. Fără să considerăm subiectul epuizat, se mai impune o singură întrebare 
esenţială şi prioritară: Câte dintre acestea sunt deja duse la bun sfârşit ? 
44   xxx, Tratatul Uniunii Europene, Editura Lucreţius, Bucureşti, 1997.
45  Acad. Fl. Constantiniu, Istoria României la răscruce, interviu, pe site-ul http://absentul.blog.com/2010/04/08/
istoria-romaniei-la-rascruce/.
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6. România, încotro ?

Măsurile de austeritate luate în 2009 şi 2010 i-au obligat pe mulţi oameni 
de afaceri să intre în economia subterană. De la o zi la alta, constatăm că industria 
este practic lichidată, agricultura se află la pământ, sistemul de sănătate în colaps, 
învăţământul în criză, individualitatea României pe plan internaţional dispărută. 
Criza economică nu a făcut decât să agraveze relele care au precedat-o46. Creşterea 
CAS, creşterea accizelor, introducerea impozitului minim, mărirea TVA ş.a. – toate 
la un loc – au mărit evaziunea fiscală47. Cum şi aminteam, ne mai surprinde, oare, 
faptul că, în anul 2009, economia subterană reprezenta circa o treime din produsul 
intern brut al României, aproape două treimi din aceste sume provenind din munca la 
negru, iar restul din nedeclararea veniturilor obţinute ? 

Actuala criză economică a dus la scăderea bruscă şi generalizată a 
veniturilor şi va duce la o scădere la fel de bruscă a consumului. Acest lucru 
împinge la faliment mediul de afaceri privat autohton, slab dezvoltat şi sufocat 
deja de multinaţionalele ce au pus stăpânire pe pieţele de desfacere, pe resursele 
umane şi materiale. Un mare risc este reprezentat de “exportul” de inteligenţă 
şi de emigrarea forţei de muncă. Din păcate, renunţăm mult prea repede şi mult 
prea uşor la ceea ce înseamnă viitorul acestei ţări. Nu mai puţin de 2 milioane 
de români sunt în căutarea unui salariu mai bun în vestul Europei, ştiut fiind că sunt 
ieftini şi muncesc bine. 

Istoria se repetă; există chiar o ciclicitate în scurgerea timpului. Perioadelor 
prolifice li se succed unele de criză. Diferenţa între istorie şi prezent este că, în epoca 
modernă, batălia nu se mai dă pe câmpul de luptă decât în situaţii excepţionale. 

În aceste condiţii, economic, România a devenit o piaţă de import. Nu se 
cunoaşte vreun produs românesc vestit la export48. Produsele de import au invadat 
pieţele autohtone, în timp ce micii producători nu au dreptul să mai vândă nici măcar 
merele din propria grădină !

Inexplicabil sau nu, până şi minele de aur moştenite de la daci şi romani şi-au 
închis porţile, în condiţiile în care corporaţii străine îşi fac simţită prezenţa la Roşia 
Montană. Câţi ţin seama, oare, de faptul că în Munţii Apuseni, pe lângă cea mai mare 
rezervă de aur şi argint din Europa, aur de o calitate ridicată, mult superioară, ar fi şi 
o rezervă uriaşă de wolfram, metal mai scump decât aurul şi mult mai preţios, greu de 
găsit, foarte necesar în industria militară şi spaţială şi în economie, în general? Cum 
să înţelegem că, pentru 520 de kilometri pătraţi, inima de aur a Apusenilor, statul 
român primeşte o chirie de nimic, concesiunea fiind încheiată pentu 20 ani ?49. Să fie, 
oare, soluţia de progres a României lichidarea economiei productive ? Să înţelegem 
46  Cristian Socol, vicepreşedintele Asociaţiei Generale a Economiştilor din Romania, 08.09.2010, în www.standard.
money.ro
47 Acad.Fl. Constantiniu, Op. citat.
48  E., Cornea, Rosia Montana rezista !, in, www.napocanews.ro,  2010.
49 J. C. Isaac, Democraţia în vremuri întunecate, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
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că de la triumf la prăbuşire n-a fost decât un pas ? În aceste condiţii, pornind de la 
economia speculativă la realitatea crizei economice, încotro se îndreaptă România ? 
De ce – economic – suntem unde suntem ?

Răspunsurile pe care le auzim sunt multiple. Unele sunt fataliste (“aşa ne-a 
fost sortit”), altele sunt axate pe blamarea unora sau altora dintre guvernanţii 
de azi sau de ieri. 

În ultima vreme, suntem martorii unor mişcări ce pun sub semnul întrebării 
competenţa unora în a exercita funcţiile de stat. Căutarea de soluţii este cel mai larg 
dezbătută. Avem angajamente, chiar şi în condiţii de inechitate, dar nu avem măsuri 
concrete. Ce se ascunde în spatele angajamentelor ?

Mă tem ca trebuie să spun că Orice, dar mai puţin soluţiile aşteptate ! Că place 
sau nu, din ce în ce mai evident este faptul că spiritul reformei progresiste a fost 
înlocuit de cinism, nu atât în ceea ce priveşte forţa idealului colectiv, cât, mai ales, în 
ceea ce priveşte însăşi semnificaţia sa50.

Şi totuşi, specificul derulării vieţii sociale în România, dezorganizarea internă, 
anomia, dar şi instabilitatea legislativă, carenţele şi dificultăţile controlului social, 
absenţa consensului naţional în unele probleme, crizele profunde din perioada de 
tranziţie, toate acestea la un loc ne obligă să ne întrebăm: Ce este de făcut ?

7. Câteva propuneri de reformă

Realităţile actuale impun perfecţionarea metodelor, instrumentelor, strategiilor 
de care dispune ţara noastră, pentru a face faţă noilor provocări şi riscuri şi pentru 
stabilirea unor direcţii de acţiune precise, clare, în domenii, precum: cel politico-
administrativ, social, în domeniul educaţiei, cercetării şi culturii, în cel al siguranţei 
naţionale şi ordinii publice, în domeniul apărării naţionale, în cel al politicii externe, 
dar şi în domeniul economic. Luând în consideraţie Strategia naţională de apărare 
(2010), dar şi punctele de vedere exprimate de o serie de specialişti51, cele ce urmează 
pot fi concretizate drept posibile direcţii de acţiune:

- întărirea funcţiei de reglementare a statului şi a autorităţii instituţiilor sale 
trebuie să reprezinte cu mult mai mult o prioritate în domeniul politico-administrativ. 
Statul, ca organizator al coeziunii naţionale şi sociale, trebuie să devină o instituţie 
suplă şi eficientă, debirocratizată, aflată în slujba cetăţeanului;

50  D. L. Torringhton, L. Hall, Personnel Management. A New Approach, 2nd edition, Pretince-Hall Int. (UK) LTD, 
41, 1991; Ion Verboncu, Management – întrebări şi răspunsuri, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1996; H. 
D. Pitariu, Managementul resurselor umane: evaluarea performanţelor profesionale, Editura All Beck, Bucureşti, 
2000; R. Năstasescu, Promovarea managementului strategic – condiţie a adaptării la schimbare a întreprinderilor 
româneşti, manuscris, Bucureşti, 2009; xxx, Manuscris referitor la Strategia nationala de aparare, Universitatea 
“Lucian Blaga”, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice, Sibiu, 2010.
51  St. Ghiorghiasa, J. Mardirossian, Europa 2015, Hartă, în Calul troian al Americii, AlterMedia România, 
19.06.2004. 
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- coeziunea societăţii româneşti, încrederea cetăţenilor în autorităţile publice, 
solidaritatea naţională, toate acestea depind de aplicarea strictă şi severă a legilor 
faţă de toţi cetăţenii şi în toate împrejurările, în spiritul şi litera Constituţiei. Astfel, 
se impun măsuri privind: asigurarea corectitudinii actului administrativ şi de justiţie, 
stabilitate legislativă şi simplificarea cadrului juridic, afirmarea justiţiei ca instituţie 
a cinstei şi profesionalismului;

- viziunea strategică este un lucru care, din păcate, lasă de dorit, efectele fiind 
vizibile de la an la an. Sunt nenumărate cazuri în care facem ceva, dar nu ştim dacă 
facem ceea ce trebuie. De cele mai multe ori, iniţiem un proiect, dar nu ştim la ce 
ne este de folos. Începem o lucrare, dar nu reuşim să o şi ducem la bun sfârşit. 
Mai mult ca niciodată, trebuie să se înţeleagă faptul că nu oricine poate fi manager. 
Capacitatea de planificare nu numai prin prisma necesităţilor curente, ci şi a celor 
viitoare, receptivitatea, deschiderea faţă de nou, acceptarea riscului, dar şi intuiţia, 
spiritul de echipă şi, nu în ultimul rând, iniţiativa sunt doar o parte din cele ce asigură 
exercitarea unei astfel de funcţii;

- starea de insecuritate individuală, declinul demografic şi fragilizarea stării 
de sănătate a populaţiei, emigraţia tineretului instruit şi superdotat, diminuarea 
solidarităţii naţionale şi a responsabilităţii civice, diminuarea interesului pentru 
muncă, insuficienta consacrare, pe toate componentele, a societăţii civile şi absenţa 
unei clase de mijloc puternice, nu fac nimic altceva decât să accentueze starea 
de vulnerabilitate, de anomie socială ce cuprinde domeniul social, în ansamblul 
său. Ca urmare, eforturile instituţiilor cu atribuţii în domeniu ar trebui să aibă în 
vedere: promovarea dialogului şi a coeziunii sociale prin implicarea statului, ca 
factor de echilibru, în contracararea efectelor negative ale procesului de tranziţie şi 
evoluţiilor economiei de piaţă; îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; părăsirea 
“galopantă” a sistemului medical românesc de către medici bine calificaţi va fi, în 
scurt timp, una dintre principalele cauze directe ale creşterii nivelului de morbiditate 
a populaţiei, şi aşa destul de ridicat; încurajarea şi reglementarea producţiei interne a 
medicamentelor de bază; ameliorarea condiţiilor de viaţă ale persoanelor şi familiilor 
lipsite de venituri sau cu venituri mici, prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, diminuarea sărăciei, prin creşterea gradului de ocupare a populaţiei active; 
dezvoltarea civismului, a solidarităţii sociale şi a dialogului intercultural; reforma 
reală a sistemului de securitate socială şi diminuarea deficitului de finanţare a 
protecţiei sociale; elaborarea, în cooperare cu partenerii sociali, a Planului naţional 
de acţiune în domeniul ocupării forţei de muncă, ce va asigura coerenţa acţiunilor pe 
piaţa muncii etc.; 

- atitudinea faţă de performanţă, egalitatea de şanse în privinţa accesului la 
educaţie şi pregătire, dar şi respectul pentru elite şi promovarea lor sunt  departe de 
a fi considerate dezvoltate. Consolidarea potenţialului cultural, ştiinţific şi uman de 
care dispune România, valorificarea acestora, constituie o componentă şi o resursă 
esenţială a securităţii naţionale şi a modernizării societăţii româneşti, fapt ce ne 
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obligă la: continuarea reformei sistemului de învăţământ, ca fundament al politicilor 
în domeniul resurselor umane; asigurarea educaţiei de bază, creşterea calităţii 
învăţământului preuniversitar; racordarea învăţământului superior la cerinţele 
sociale şi economice; revigorarea, pe baze competitive, a sistemului naţional de 
cercetare capabil să contribuie în mod real la dezvoltarea agricolă şi industrială a 
României; dacă nu există o dezvoltare economică, e greu de crezut că poate avea loc 
o modernizare socială; protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 
şi promovarea sa ca parte a patrimoniului cultural universal; promovarea culturii 
ca fundament al dezvoltării durabile a naţiunii şi ca nucleu al identităţii naţionale; 
protejarea diversităţii culturale şi religioase, promovarea multiculturalismului şi 
multiconfesionalismului, a dialogului cu reprezentanţii vieţii religioase şi, nu în 
ultimul rând, revigorarea politicilor în domeniul tineretului;  

- prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, protejarea cetăţenilor, 
a proprietăţii private şi publice şi a infrastructurii de interes strategic, toate 
acestea reprezintă o componentă importantă a politicii de securitate a României. 
Consolidarea, dincolo de intenţii, a sistemului instituţional de acţiune, respectiv 
servicii de informaţii, poliţie, minister public, justiţie, care să facă posibilă aplicarea 
fermă a legii; la nivelul simţului comun, coloborarea între servicii/structurile de 
informaţii lasă mult de dorit, stare ce poate fi nu doar din cauza neîncrederii dintre 
instituţii, ci şi din cauza unor vanităţi personale;

- întărirea acţiunilor de prevenire şi control pentru limitarea şi stoparea 
criminalităţii; combaterea eficace a terorismului, corupţiei şi crimei organizate, 
inclusiv prin diverse forme de cooperare regională şi subregională; protecţia dreptului 
la intimitate, la propria imagine şi la corecta informare a cetăţeanului; reglementarea 
răspunderii Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Justiţiei în 
eradicarea abuzurilor şi ilegalităţilor sunt doar o parte dintre măsurile ce pot fi avute 
în vedere; văzut de jos, din stradă, poliţistul este expus total, depăşit şi ineficient în 
această luptă;  

- o altă dimensiune este dată de lupta împotriva evaziunii fiscale. În condiţiile 
actuale, “inovarea” unor instrumente şi mecanisme noi, capabile să limiteze 
dezvoltarea economiei subterane, trebuie să devină o direcţie de acţiune prioritară;

- afirmarea imaginii României şi a intereselor naţionale în plan extern trebuie 
realizată cu mult mai multă forţă, dincolo de percepţia nefondată să suntem “ruda 
săracă” a Europei sau că, în anul 2015, vom ajunge să ne numim “Bulibaşaland”�. 
Câţi străini ştiu, oare, că România are anual premianţi la olimpiadele internaţionale 
de fizică, chimie şi, mai ales, de informatică ? Noroc cu Lucian Bute şi alţi puţini 
sportivi ca el care mai fac auzit peste graniţe numele de “România” şi nici măcar 
atunci nu găsim resursele pentru a transmite în direct un asemenea moment. Cât de 
greu o fi pentru misiunile noastre diplomatice ori pentru institutele de promovare 
culturală din străinătate să valorizeze cu ofensivitate şi curaj asemenea performanţe ? 
Politica externă trebuie să fie susţinută printr-un efort intern de asigurare a coerenţei 

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE



79UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010

interinstituţionale şi a sprijinului opiniei publice şi să fie orientată, în mod prioritar, 
pentru consolidarea relaţiilor cu ţările vecine, cu statele cu care România are relaţii 
tradiţionale şi cu statele membre ale Uniunii Europene. Susţinerea comunităţilor 
româneşti din afara graniţelor pentru păstrarea identităţii naţionale, culturale 
şi spirituale şi identificarea potenţialului de suport al acestora pentru realizarea 
obiectivelor diplomaţiei româneşti; preocuparea constantă pentru îmbunătăţirea 
statutului juridic şi a tratamentului minorităţilor româneşti din alte state, conform 
normelor internaţionale privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor şi 
angajamentelor asumate prin înţelegeri şi tratate bilaterale, dar şi reconsiderarea 
importanţei relaţiilor cu Rusia, cel puţin din punctul de vedere al resurselor de gaz, 
dacă nu şi din cel al pieţei de desfacere pentru înteprinderile mici şi mijlocii, toate 
sunt propuneri ce pot fi activate în timp util;

- dezvoltarea unei capacităţi de apărare credibile, moderne şi eficiente trebuie 
să reprezinte o permanentă preocupare în domeniul apărării naţionale. Se impune o 
atenţie aparte cu privire la managementul eficient al resurselor umane şi restructurarea 
forţelor, concomitent cu creşterea gradului de profesionalizare a personalului armatei 
şi modernizarea învăţământului militar; la redimensionarea corpului de comandă la 
nivelul forţelor în proces de reducere, restructurare şi modernizare; la îmbunătăţirea 
colaborării dintre serviciile de specialitate pe linia schimbului operativ de informaţii 
vizând potenţialii factori de risc la adresa securităţii şi stabilităţii interne şi, în mod 
cu totul deosebit, la dezvoltarea şi achiziţionarea de echipamente noi, interoperabile 
cu cele utilizate de NATO;

- îmbunătăţirea mediului de afaceri, diminuarea birocraţiei, garantarea unui 
sistem concurenţial liber şi onest, reglementări favorizante pentru investiţii şi pentru 
menţinerea creşterii economice; promovarea unor politici industriale funcţionale, 
corespunzătoare nevoilor sociale şi adaptabile cerinţelor pieţei; dezvoltarea 
cooperării economice internaţionale prin forme noi, mai active şi stimulative, de 
comerţ exterior; relansarea agriculturii şi dezvoltarea silviculturii; amenajarea 
teritoriului şi reabilitarea infrastructurii de transport; dezvoltarea turismului şi 
consolidarea cadrului instituţional şi legislativ referitor la mediul înconjurător şi 
calitatea mediului ajută, cu siguranţă, la o tranziţie normală spre o economie de piaţă 
funcţională; 

- reconcilierea dintre funcţia economică a organizaţiei şi realitatea umană – 
cu atât mai mult cu cât aceasta implică motivarea şi antrenarea personalului, respectiv 
reconsiderarea locului şi a rolului resurselor umane şi a structurilor informale în 
sistemul de management. Chiar dacă managerii de la orice nivel sunt conştienţi că 
resursele umane constituie un factor esenţial al performanţei organizaţionale, aceştia 
nu manifestă întotdeauna interes pentru asigurarea unui climat care să favorizeze 
spirtul creator, inovaţia, competiţia şi orientarea către perspectivă. Să fie aceasta încă 
o altă cauză a migraţiei tinerilor cu potenţial intelectiv, imaginaţie şi capacitate de 
muncă ?
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8. Remember sau în loc de concluzii

Patetismul libertăţii moderne constă în faptul că suntem supuşi forţelor create 
chiar de noi, în timp ce resursele pe care le avem la dispoziţie pentru a anihila aceste 
forţe sunt jalnic de limitate, fragile, incomplete, nesatisfăcătoare şi frustrante52. 
În acest context, lumea politică seamănă din ce în ce mai mult cu un deşert, iar 
deşertificarea, din păcate, continuă. Lucrurile sunt mai grave cu atât mai mult, cu cât, 
nu o singură dată, ne este dat să auzim că nu mai avem nicio ţară, că România nu mai 
este a noastră, este a altora. Că este adevărat sau nu, este dificil să ne pronunţăm, fie 
şi în evidenţa faptelor.  Cu toate acestea, vreau să cred că realitatea este cu totul alta. 
Şi totuşi, se putea evita transformarea României din producător-exportator de bunuri 
în consumator de bunuri? Se apropie statutul României, aflată în criză crescândă, de 
statutul de colonie supraîndatorată, după cum aprecia distinsul academician Florian 
Constantiniu? Înseamnă situaţia economico-financiară a României un pericol pentru 
securitatea naţională? 

Cu puţin timp în urmă, eram martorul unor vremuri în care se duceau campanii 
electorale grele. Promisiuni, speranţe, spectacol şi nimic concret. Mi-ar fi plăcut 
atunci ca cei ce astăzi vorbesc despre criză, să fi avut puterea de anticipare şi să 
spună: „domnilor, atenţie! Criza a intrat deja în casă !”. Imi este greu să cred că nu 
se cunoştea acest lucru ! Din păcate, la nivelul vizibilului, nu mulţi erau cu adevarat 
preocupaţi de nevoia unor zile mai bune. Doar spectacolul era în prim plan! Unde era 
grija faţă de români?  Răspunsurile se află, cu siguranţă, la fiecare dintre noi. Ce se 
mai poate spune acum?

Din ce în ce mai mult, majoritatea românilor trăiesc sentimente confuze: un 
amestec de tristeţe, decepţie, ruşine, umilinţă, furie. Drumul spre democraţie s-a 
soldat cu efecte secundare nebănuite: prietenii dinamitate, familii destrămate, apariţia 
unor postrevoluţionari agresivi şi lipsiţi de scrupule, a unor noi specii de oportunişti. 
Anxietatea, suspiciunea, culpabilizarea, vânătoarea de vinovaţi, măsurarea gradului 
în care suntem pătaţi macină, din păcate, din ce în ce mai mult, conştiinţele, 
disponibilităţile constructive. Distinsul Academician Florin Constantiniu sustine ca 
de aceasta situatie este responsabil poporul roman care confirmă că „un popor de oi 
naste un guvern de lupi. Spiritul de demisie, pasivitatea, resemnarea românilor 
au permis clasei politice s-şi bată joc, nepedepsită, de ţară. Lipsit de spirit civic, 
poporul roman nu a fost capabil, în aceşti 20 de ani, să tragă la răspundere clasa 
politică sau să “tempereze” setea ei de înavuţire. Pe român nu-l intereseaza 
situaţia generală. Dacă, prin fin, naş, cumnat, amic etc., şi-a rezolvat păsul lui, 
restul ducă-se ştim noi unde! Moştenirea multiseculară a lui hatâr si bacşis a 
rămas atotputernică. Cum să îndrepţi o ţară când cetăţenii ei se gândesc fiecare 
la sine, şi nu la binele comun?!”. La numai şase ani de la momentul 1989, prof. 

52  J. C. Isaac, Democraţia în vremuri întunecate, op. cit.
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univ. dr. Adrian Neculau53 aprecia că speranţa într-o purificare morală aproape că s-a 
prăbuşit. Să fi simţit ceva, oare, Domnia Sa despre vremurile ce au venit ?

Totuşi, spun că trebuie să rămânem optimişti. Contrar eforturilor de enclavizare 
fie numai şi culturală, a României, mai avem şanse. Familia, pământul şi credinţa 
sunt cele ce ne susţin existenţa, ca neam şi ca ţară. Pământul? Care pământ? Cine mai 
este legat de pământ? Cu toate acestea, am speranţa că România nu a însemnat şi nu 
înseamnă doar câţiva paşi ce se pierd prin istorie.

Analiza de conţinut asupra documentelor istorice sau textelor contemporane, 
multiple observaţii de teren, coroborări de date, în acord cu ipoteze de lucru, toate 
acestea ne fac să înţelegem că realitatea nu poate fi gândită statistic. Realităţile 
lumii în care trăim înseamnă cu mult mai mult decât formule matematice sau note 
obţinute la examene. Conformismul şi supunerea, cerute din ce în ce mai mult pentru 
promovare, personalitatea şi nevoia de apartenenţă, identitatea socială şi indentitatea 
naţională, prejudecăţile şi comunicarea de masă, manifestările mulţimii pot fi 
identificate şi înţelese numai într-un context sau un mediu dat54.

Preocupările noastre nu se opresc aici. Disonanţa în relaţiile între grupuri, 
alterarea echilibrului social, diferenţierile sociale prezente din ce în ce mult, 
depersonalizarea şi nevoia de apartenenţă socială sunt teme pentru viitoare cercetări 
de detaliu. 
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Abstract

The sovereignty represents the quality of state power on the strength 
of which this power has the vocation to decide in the name of its people, with 
any interference in all internal and external affairs in regard with the other 
states sovereignties, and also in respect with the general admitted principles 
and rules of  international laws. On the strength of Constitutional stipulations, 
the elected organisms of national sovereignty of the Romanian people are 
Parliament and President of Romania. The force of the parliamentary system 
consist of national sovereignty principle, meaning that Parliament represents 
the people and the parliamentarians are their delegates, who can not  delegate 
their prerogatives to some state employees. 

Cuvinte-cheie: parlement, suveranitate, naţională, legislaţie, 
 
1. Începuturile şi evoluţia adunărilor reprezentative. Originea şi evoluţia 

parlamentarismului românesc. 

Istoria parlamentară în România începe cu anul 1831, când, în Ţara 
Românescă, a fost adoptat un act cu caracter constituţional denumit 

Regulamentul Organic, aplicat, un an mai târziu, şi în Moldova. Regulamentele 
organice au pus bazele parlamentarismului în Principatele Române. 

Convenţia de la Paris din 1858 şi, mai ales, Statutul Dezvoltător al Convenţiei 
(care a introdus reprezentarea bicamerală), adoptat din iniţiativa domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, prin plebiscit, în 1864, au perfecţionat şi lărgit principiul 
reprezentării naţiunii. Procesul istoric de formare a Parlamentului României în perioada 
modernă a dat un impuls puternic afirmării suveranităţii naţionale, conducând mai 
târziu la Unirea celor două Principate, în 1859. Sub cupola Parlamentului României, 
s-a dat citire, la 9 mai 1877, Declaraţiei de independenţă a ţării şi s-au ratificat, în 
1920, actele de unire a Provinciilor istorice româneşti cu Ţara. 

Mesajul lui Alexandru Ioan Cuza adresat Parlamentului la 5 decembrie 1865: 

PARLAMENTUL,
EXPRESIE A SUVERANITĂŢII 

NAŢIONALE
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„Eu voiesc să fie bine ştiut că niciodată persoana mea nu va fi nici o împiedicare la 
orice eveniment care ar permite de a consolida edificiul public la a cărui aşezare am 
fost fericit a contribui. În Alexandru Ioan I, Domn al României, românii au găsit 
totdeauna pe colonelul Cuza, pe acel colonel Cuza care a proclamat în adunarea ad-
hoc şi camera electivă a Moldovei marile principii ale regenerării României şi care, 
fiind domn al Moldovei, declară oficialmente Înaltelor Puteri garante, când primea şi 
coroana Valahiei, că el primeşte această îndoită alegere ca expresie neîndoielnică şi 
statornică a voinţei naţionale pentru unire”.

Prin Constituţia din 1866, promulgată de Carol I, s-au pus bazele moderne ale 
forului legislativ ca reprezentanţă naţională. În continuarea Statutului Dezvoltător prin 
Constituţia din 1866 se făcea un pas mai departe pe drumul modernizării principalelor 
instituţii ale statului, în concordanţă cu marile transformări politice din Europa, la 
începutul secolului al XIX-lea. Reprezentanţa Naţională cuprindea două adunări: 
Camera şi Senatul. Între prerogativele Adunării Deputaţilor (Camerei) se numără 
dreptul de autoconducere, de răspuns la mesajul tronului, de legiferare, de interpelare 
(a executivului ministerial în orice chestiune). Atribuţia specială a Camerei este 
aceea referitoare la dezbaterea şi adoptarea bugetului. Sistemul parlamentar instituit 
în 1866 s-a caracterizat prin rolul preponderent al Legislativului; acesta a devenit 
aproape partener egal cu domnitorul în elaborarea legilor şi a dobândit dreptul de a 
pune întrebări miniştrilor cu privire la linia politică urmată şi chiar de a-i supune unor 
investigaţii parlamentare. Totuşi, domitorul păstra rolul decisiv în procesul legislativ; 
el putea înainta Parlamentului propriile sale proiecte de lege.

Parlamentul a contribuit, substanţial, la menţinerea şi perfecţionarea cadrului 
democratic, până la Primul Război Mondial. Alegerile erau organizate la intervale 
regulate, dar participarea la viaţa politică avea totuşi un caracter restrâns, fiind 
supusă constrângerilor votului cenzitar. Parlamentul a devenit cadrul unor importante 
dezbateri, ce au vizat direcţiile de dezvoltare a ţării, încurajarea economiei, 
perfecţionarea cadrului legislativ, susţinerea mişcării naţionale a românilor din 
provinciile aflate sub dominaţia străină, menţinerea şi consolidarea independenţei 
naţionale. Dezbaterile începeau în cadrul forului legislativ cu Mesajul Tronului, 
pronunţat în luna noiembrie. Ele se prelungeau până în luna martie a anului următor, 
când se formula răspunsul Corpurilor legiuitoare la mesaj şi se adoptau măsuri 
legislative. Astfel, în 1879, Parlamentul a votat, în primele şase luni, 72 de proiecte 
de legi, menite să consacre noua situaţie a ţării în urma cuceririi independenţei de 
stat.

În cadrul vieţii politice din România interbelică, parlamentul a jucat un 
rol semnificativ; la baza activităţii sale au stat articolele 33 şi 42 din Constituţia 
din 1923, ce prevedeau că puterea emană de la naţiune şi, respectiv, că membrii 
Parlamentului reprezentau naţiunea. Având o structură bicamerală, fiind format din 
Adunarea Deputaţilor şi Senat, el era un for de control al activităţii Executivului, 
iar miniştrii erau responsabili pentru actele lor în faţa Parlamentului. Totodată, 
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Parlamentul a găzduit ample dezbateri, se s-au concretizat în importante hotărâri 
privind marile probleme ale societăţii româneşti între cele două războaie mondiale, 
şi anume ratificarea tratatelor de pace după Primul Război Mondial, elaborarea 
Constituţiei din 1923, organizarea administrativă, evoluţia economică şi direcţiile 
sale primordiale electorale, progresul culturii ş.a. Practica parlamentară cuprindea 
interpelările la adresa Guvernului – între 1919-1937 s-au formulat peste 12.000 de 
interpelări –, votul de neîncredere acordat Executivului, invalidarea de mandate, 
dezbaterile şi răspunsurile pe marginea Discursului Tronului. Parlamentul a fost 
dominat, în ceea ce priveşte culoarea sa politică, de către partidul Naţional Liberal şi 
de Partidul Naţional Ţărănesc.

În februarie 1938, pe fondul unor puternice tensiuni politice, regele Carol 
al II-lea a impus un regim de monarhie autoritară; sub regimul dictaturii regale, 
Parlamentul a devenit un organ decorativ, lipsit de principalele sale atribuţii.

În toamna anului 1940, odată cu instaurarea regimului de dictatură militară, 
activitatea Parlamentului a fost suspendată. După 23 august 1944, sub presiunea 
forţelor sovietice şi comuniste, Parlamentul a fost reorganizat într-un singur corp 
legislativ, Adunarea Deputaţilor. Senatul a fost desfiinţat în iulie 1946, iar Adunarea 
Deputaţilor a fost transformată, prin Constituţia din 1948, în Marea Adunare 
Naţională, organism formal, subordonat total puterii comuniste.

Revoluţia din decembrie 1989 a deschis calea revenirii României la un regim 
democratic autentic, bazat pe alegeri libere şi pluralism politic, pe respectarea 
drepturilor omului, pe separaţia puterilor şi răspunderea guvernanţilor în faţa 
organelor reprezentative. Constituţia din 1991, revizuită prin referendum în 2003, a 
consfinţit, de asemenea, revenirea României la sistemul parlamentar bicameral.

Parlamentul – autoritate legiuitoare în statul român de drept

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului şi unica autoritate 
legiuitoare a ţării; el este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat. Cele două Camere 
se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale. 
Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul la câte un loc 
de deputat, în condiţiile legii electorale. Durata mandatului este de 4 ani, putându-se 
prelungi de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la 
încetarea acestora. 

Organizarea şi funcţionarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament 
propriu; fiecare Cameră îşi alege un birou permanent. Deputaţii şi senatorii se pot 
organiza în grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecărei Camere. Fiecare 
Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte 
comisii speciale; camerele îşi pot constitui comisii comune. Birourile permanente şi 
comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configuraţiei politice a fiecărei Camere. 

Procedura legislativă parlamentară cuprinde totalitatea regulilor pentru 
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pregătirea dezbaterii, dezbaterea şi votarea unui proiect de lege sau a unei propuneri 
legislative în Parlament. În conformitate cu principiul bicameralismului, ea se 
desfăşoară în fiecare Cameră şi, dacă este cazul, în Camerele reunite, în şedinţă 
comună.

Procedura legislativă are următoarele etape: iniţiativa legislativă; examinarea 
şi avizarea proiectelor de lege sau propunerilor legislative în cadrul comisiilor 
permanente; includerea proiectului de lege sau a propunerii legislative pe ordinea de 
zi a Camerei competente să o dezbată; dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii 
legislative în cadrul Camerei competente; votarea proiectului de lege în plenul 
Camerei; semnarea legii de către preşedinţii Camerelor; promulgarea şi publicarea 
legii.

Iniţiativa legislativă cuprinde declanşarea procedurii parlamentare legislative 
şi se face prin sesizare. Principala modalitate de sesizare constă în exercitarea 
dreptului de iniţiativă legislativă. Potrivit art.74 alin.(1) din Constituţie, iniţiativa 
legislativă aparţine Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 
100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Iniţiativele legislative care aparţin Guvernului 
poartă denumirea de proiecte de lege şi se transmit către Camera competentă să le 
adopte, ca primă Cameră sesizată. Propunerile legislative pot fi iniţiate fie de către 
senatori sau deputaţi, fie de către cetăţeni. Senatorii şi deputaţii pot exercita dreptul de 
iniţiativă legislativă individual sau colectiv, prin grupul parlamentar de care aparţin; 
conform art.74 alin.(5) din Constituţie, propunerile legislative se supun dezbaterii 
mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată. 

În ceea ce priveşte iniţiativa cetăţenilor, aceasta poate fi exercitată 
numai cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţie, referitoare la 
reprezentativitatea iniţiativei, şi ale alin. (2), referitoare la materiile ce nu pot face 
obiectul acestei iniţiative. Astfel, potrivit alin. (1) iniţiativa legislativă poate aparţine 
unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot, iar cetăţenii care îşi 
manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din 
judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie 
înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. Potrivit alin. 
(2) al aceleiaşi dispoziţii constituţionale, nu pot face obiectul iniţiativei legislative 
a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.

Senatorii, deputaţii şi cetăţenii, care îşi exercită dreptul de iniţiativă legislativă, 
pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de lege; 
propunerile legislative se comunică Guvernului în termen de 3 zile de la înregistrare. 

Propunerile legislative, aparţinând fie cetăţenilor, fie senatorilor sau deputaţilor 
nu pot avea ca obiect materiile în legătură cu care există exclusivitate în exercitarea 
iniţiativei legislative, cum sunt: proiectul legii bugetului de stat şi a bugetului 
asigurărilor sociale de stat, proiectele de lege rectificative şi a contului de execuţie 
bugetară, care, potrivit art.138 alin.(2) din Constituţie, sunt elaborate de Guvern.

De asemenea, din interpretarea art.92 şi 93 din Constituţie, numai Preşedintele 
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României are dreptul de a declara mobilizarea parţială sau generală a forţelor armate, 
de a lua măsuri pentru respingerea unei agresiuni armate îndreptate împotriva ţării, 
de a institui starea de asediu sau starea de urgenţă, toate aceste măsuri fiind luate cu 
aprobarea prealabilă sau, după caz, ulterioară a Parlamentului.

O situaţie specială o constituie iniţiativa de revizuire a Constituţiei, singura 
autoritate ce poate exercita acest drept fiind Preşedintele României, la propunerea 
Guvernului. Conform art.150 alin. (1) din Constituţie, acest drept aparţine şi unui 
număr de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi 
de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. Aceşti cetăţeni trebuie să provină 
din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din acestea sau în municipiul 
Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei 
iniţiative.

Sesizarea camerelor este prevăzută în Constituţia României, precum şi de 
regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.  

Camera Deputaţilor se sesizează în calitate de primă cameră sesizată pentru 
proiectele de acte normative care vizează: proiectele de legi şi propunerile legislative 
pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor 
legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri; organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de radio şi televiziune şi controlul parlamentar al 
acestora; dreptul de asociere, respectiv incompatibilitatea cu calitatea de membru al 
partidelor politice a unor categorii socioprofesionale; condiţiile privind îndeplinirea 
îndatoririlor militare de către cetăţenii români; organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului; organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării; contenciosul administrativ; organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior 
al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de 
Conturi; organizarea generală a învăţământului; organizarea administraţiei publice 
locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală; înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ; Guvernul - rolul şi structura; 
incompatibilităţile cu funcţia de membru al Guvernului; înfiinţarea de autorităţi 
administrative autonome; structura sistemului naţional de apărare, pregătirea 
populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare, statutul cadrelor militare 
şi reglementări similare referitoare la celelalte componente ale forţelor armate; 
raporturile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale cu serviciile publice 
deconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale, unde respectivele minorităţi au 
o pondere semnificativă, în ceea ce priveşte utilizarea limbii materne; compunerea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, regulile de funcţionare ale acesteia şi înfiinţarea de 
instanţe judecătoreşti specializate în anumite materii; Curtea Constituţională. 

După parcurgerea procedurii de legiferare aceste proiecte se transmit la Senat 
în calitate de cameră decizională.

Proiectele de legi referitoare la: proiecte de legi şi propuneri legislative de 
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nivelul legilor ordinare, altele decât cele pentru ratificarea tratatelor internaţionale 
sau a altor acorduri internaţionale, precum şi a măsurilor legislative ce rezultă din 
aplicarea acestora; frontierele ţării; dobândirea şi pierderea cetăţeniei române; 
simboluri naţionale; dreptul cetăţenilor Uniunii Europene de a alege şi de a fi aleşi în 
autorităţile publice locale; dreptul de proprietate privată; dreptul persoanei vătămate 
de o autoritate publică; sistemul electoral, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente; organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice; 
organizarea şi desfăşurarea referendumului; regimul stării de mobilizare parţială sau 
totală a forţelor armate şi al stării de război; regimul stării de asediu şi al stării de 
urgenţă; infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora; acordarea amnistiei 
sau a graţierii colective; statutul funcţionarilor publici; regimul juridic general al 
proprietăţii şi al moştenirii; regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, 
patronatele şi protecţia socială; statutul minorităţilor naţionale din România; regimul 
general al cultelor; prelungirea mandatului Preşedintelui; atribuţiile prefectului; 
statutul judecătorilor în raport cu Consiliul Superior al Magistraturii; folosirea 
limbii materne şi a interpretului în faţa instanţelor judecătoreşti de către cetăţenii 
români aparţinând minorităţilor naţionale; obiectul exclusiv al proprietăţii publice, 
darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică, 
inviolabilitatea proprietăţii private; Consiliul Economic şi Social se supun spre 
dezbatere şi adoptare Senatului, în calitate de primă cameră sesizată.

După parcurgerea procedurii de legiferare aceste proiecte se transmit la 
Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională.

Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile; pentru aprobarea 
ordonanţelor de urgenţă, termenul este de 30 de zile coduri, iar pentru alte legi de 
complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depăşirii acestor termene 
se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. După 
adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea 
legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. În cazul în care 
prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care intră în competenţa sa decizională, 
prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. În 
caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră 
sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgenţă. 

Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. 
Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie, iar a 
doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie. 
Cele două Camere se întrunesc şi în sesiuni extraordinare, la cererea Preşedintelui 
României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puţin o treime din numărul 
deputaţilor sau al senatorilor; convocarea Camerelor se face de preşedinţii acestora.

În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului; 
orice mandat imperativ este nul. Deputaţii şi senatorii intră în exerciţiul mandatului 
la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiţia validării alegerii şi 
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a depunerii jurământului, care se stabileşte prin lege organică. Calitatea de deputat 
sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau în caz 
de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces. 
Nimeni nu poate fi, în acelaşi timp, deputat şi senator. Calitatea de deputat sau de 
senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, cu 
excepţia celei de membru al Guvernului. 

Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau 
pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Deputaţii şi senatorii pot 
fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau 
cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, 
reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. 
Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii 
pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei, iar ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat 
pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera 
sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea 
acestei măsuri.

3. Locul şi rolul autorităţilor statale româneşti în sistemul separaţiei 
puterilor. Interferenţa şi colaborarea puterilor în statul român de drept

Orice proces de conducere social-politică desfăşurat în vederea unor obective 
de interes general, sau prin care se urmăreşte binele comun al naţiunii, presupune 
specializarea activităţilor statale, adică stabilirea unor organisme investite cu 
autoritate care se desfăşoară neîntrerupt şi potrivit anumitor metode pentru acelaşi 
tip de activităţi. Chiar şi în cele mai vechi state ale antichităţii, s-au stabilit, în timp, 
modelele de distribuire a autorităţii de guvernare anumitor organisme specializate. 
În concepţia şi filosofia politică a antichităţii elene, spre exemplu, găsim primele 
informaţii despre distribuirea autorităţii – puterea aparţinea şi era exercitată, fie de 
un singur individ, fie de un corp politic restrîns. Astfel, apare necesitatea separării 
puterilor. Aristotel menţiona că, în orice stat, sunt trei părţi, de care legiutorul se va 
ocupa, dacă e înţelept să le rînduiască cât mai bine şi având în vedere, înainte de 
orice, interesele fiecăruia. Cea dintâi din aceste trei părţi este Adunarea generală, 
care deliberează cu privire la afacerile publice; a doua este Corpul magistraţilor, 
căruia trebuie să i se hotărască natura, atribuţiile şi modul de numire; a treia este 
Corpul judecătoresc.

Marele gînditor şi filosof Platon afirma, cu referire la stat şi la puterile lui: „eu 
prevăd apropiata pierire a acelui stat, în care legea nu are forţă şi se află sub puterea 
cuiva. Acolo, însă, unde legea e regină asupra guvernaţilor iar aceştia din urmă sunt 
robii ei, eu prevăd salvarea statului”. 
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O viziune nouă a separării puterilor în stat apare în lucrările lui John Locke şi 

ale lui Montesquieu. Astfel, Locke considera că cetăţenii au dreptul la control asupra 
guvernului, în timp ce puterea legislativă, fiind o putere supremă în stat, prezintă în 
sine numai o putere împuternicită, care trebuie să acţioneze pentru trasarea scopurilor 
şi, de aceea, puterea supremă rămâne în mâinile poporului care poate înlătura ori 
schimba componenţa organului suprem când vede că el pierde încrederea acordată. 
De asemenea, garantarea principiului separării puterilor în stat el o vede în dreptul 
la răscoală, însă aceasta având un caracter excepţional. Aceasta este ultima şansă a 
poporului care nu vine în contrazicere cu formele constituţionale de control asupra 
activităţii statului.

John Locke recomandă trei principii de separare a puterilor care i-ar păzi pe 
oamenii de la conducere să nu cadă în ispită şi să-şi concentreze toată plinătatea 
de putere în mâinile lor în folosul personal. Ca aceasta să nu se întâmple, Locke 
propune separarea puterii legislative de cea executivă şi supunerea legislatorilor 
legilor elaborate de ei înşişi şi realizate de către puterea executivă. Aceasta este unul 
din cele mai importante principii în învăţătura lui Locke care a propagat o influenţă 
puternică asupra gândirii şi practicii politicii ulterioare, devenind unul din principiile 
de bază .ale statului.

Montesquieu, deasemenea, a rămas în istoria gândirii politice, în egală măsură 
şi în istoria doctrinelor politice, şi prin faptul că el a reluat teoria separării puterilor 
întâlnită de noi la John Locke. În fiecare stat, există trei puteri: „puterea legislativă, 
puterea executivă care rezolvă problemele de drept internaţional şi puterea executivă 
care conduce cu întrebările dreptului civil”. El precizează că prima putere, în 
persoana diriguitorului ori a unei instituţii, emite legi temporare ori permanente, 
corectează sau abordă legile existente. Puterea a doua declară război sau încheie 
pace, primeşte ori trimite ambasadori, asigură securitatea, preîntâmpină invaziile. 
Puterea a treia pedepseşte infractorii, rezolvă problemele apărute între persoanele 
particulare. Ultima, după Montesquieu, poate fi numită judecătorească, iar a doua 
simplu – putere executivă de stat.

Raţiunea divizării puterilor reiese din necesitatea asigurării libertăţii şi îngrădirii 
abuzului. Montesquieu justifică această separare prin faptul că, atunci când puterea 
legislativă şi executivă sunt în mâinile unui corp sau ale unei persoane, nu există 
libertate, deoarece există teama că acelaşi senat sau monarh pot face legi tiranice şi 
le pot aplica în mod tiranic. De asemenea, el menţionează că nu există libertate dacă 
puterea judecătorească nu este separată de puterea legislativă şi executivă, deoarece 
judecătorul ar putea fi şi legiuitor, şi agresor. Ideile sugerate de Montesquieu în 
modelul său teoretic de separaţie a puterilor şi-au găsit pe deplin aplicarea în practică, 
implementându-se în normele constituţionale ale marii majorităţi a statelor lumii.

De asemenea, puterea executivă trebuie „să ia parte la legiferare prin dreptul 
său de veto; altminteri, ea va fi curând deposedată de prerogativele sale”. Monarhului, 
care deţine dreptul de veto, în virtutea căruia se poate împotrivi voinţa puterii 
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legislative îi este interzis să ia parte la legiferare. În schimb, puterea legislativă, 
deşi nu ar trebui „să aibă, la rândul ei, dreptul de a ţine în loc puterea executivă, 
căci activitatea executivă fiind limitată prin natura ei, este inutil de a o îngrădi”, are 
dreptul „şi trebuie să aibă împuternicirea de a examina în ce chip au fost puse în 
aplicare legile pe care le-a făcut ea”.

Montesquieu a intuit că separarea puterilor aplicată în mod absolut şi absurd 
ar bloca practic, procesul de guvernare. Dacă cele trei puteri nu ar coopera şi s-ar 
înfrâna neproductiv şi ineficient una pe alta, doar de dragul înfrânării, ar ajunge la 
un punct mort, adică la inacţiune. Remediul unui asemenea impas este colaborarea 
puterilor. 

În plus, fiecare putere are o posibilitate legală şi materială de a supraveghea 
cealaltă putere şi, dacă observă încercări ale acesteia de a-şi asuma puteri suplimentare 
faţă de o altă putere, fie prin preluarea unor prerogative ce aparţin altei puteri, fie 
prin adăugarea unor puteri suplimentare de natura celor care i-au fost conferite, 
trebuie să sancţioneze această încercare. Unii autori consideră că, în învăţătura lui 
Montesquieu, separarea puterilor nu este o separare simplă a funcţiilor între diferite 
organe ale forţelor politice, înfăptuită în numele realizării libertăţii politice.

Teoria separării puterilor, care şi-a găsit reflecţie în Constituţia Franţei din 
anul 1791 şi în Constituţia SUA din anul 1787, serveşte ca exemplu pentru toate 
ţările lumii. 

O altă concepţie despre separarea puterilor în stat o regăsim la Jean Jaques 
Rousseau. În modelul politic conceput de Rousseau, voinţa generală a poporului adică 
puterea legislativă trebuie să fie suverană, celelalte puteri în stat fiindu-i subordonate. 
Rousseau acceptă astfel implicit existenţa unor puteri în stat: poporul stabilit într-
un corp politic (Parlamentul), care stabileşte legile, şi Guvernământul, compus din 
indivizi care le pun în executare. Executivul ar fi deci un simplu agent de executare 
a legilor votate de Parlament. Guvernământul deţine puterea ca depozitar, el neavând 
o putere proprie. Ceea ce compun Guvernământul, fiind prin graţia suveranului 
(poporului), depozitari temporari ai puterii şi exercitând în această calitate anumite 
prerogative de putere, adoptă diferite acte, pe care suveranul le poate modifica, limita 
sau anula, după bunul său plac. Puterea legislativă fiind supremă, rezultă că puterea 
executivă este supusă acesteia, ceea ce exclude independenţa puterilor. Îmbătrânirea 
teoriei separaţiei puterilor este explicată prin aceea că a fost elaborată într-o perioadă 
în care nu se înfiinţaseră încă partidele politice şi că principalele probleme puse 
de putere erau de ordin instituţional. Apariţia partidelor politice, rolul lor deosebit 
în configurarea instituţiilor politice şi juridice, determină ca astăzi apărarea sau 
echilibrul să nu se realizeze între parlament şi guvern, ci între o majoritate, formată 
dintr-un partid sau partide învingătoare la alegeri şi care dispun în acelaşi timp de 
parlament şi de guvern şi o opoziţie. 

În România, separaţia puterilor a fost o temă inaccesibilă până în 1989. 
Căderea comunismului a fost momentul ce a marcat opţiunea pentru democraţie, 
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libertate, drepturile omului, economie de piaţă, termeni care au fost acceptaţi şi 
folosiţi de toată lumea, în toate ocaziile. Separaţia puterilor în stat este o componentă 
esenţială a fondului minimal al unei democraţii. Trebuie menţionat că, în legătură cu 
acest subiect, Constituţia României din 1991, nu includea în formă explicită acest 
principiu. Abia în 2003, la revizuirea Constituţiei, principiul separaţiei puterilor a 
fost inclus în art. 1 alin. (4): „Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi 
echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei 
constituţionale ».

Separaţia puterilor reprezintă singurul mijloc prin care se poate asigura 
respectul legilor într-un stat în care este posibilă existenţa unui guvern legal.  „Totul 
ar fi pierdut, dacă acelaşi om, sau acelaşi corp de fruntaşi, fie al nobililor, fie al 
poporului, ar exercita aceste trei puteri: pe cea de a face legi, pe cea de a aduce la 
îndeplinire hotărârile obşteşti şi pe cea de a judeca infracţiunile sau litigiile dintre 
particulari”.  

În cadrul structurilor instituite de Constituţia României, autorităţile publice au 
o individualitate distinctă şi o independenţă funcţională, concretizate în atribuţiile 
lor. 

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica 
autoritate legiuitoare a ţării. Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi 
legi ordinare.

Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei 
naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării; Preşedintele României veghează 
la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, 
Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat 
şi societate. În timpul mandatului Preşedintele României nu poate fi membru al 
unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată. Preşedintele 
României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte 
Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. În caz de remaniere 
guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la 
propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Dacă, prin propunerea 
de remaniere, se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele 
României va putea exercita atribuţia numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată 
la propunerea primului-ministru.

Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme 
urgente şi de importanţă deosebită. Preşedintele României poate lua parte la 
şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica 
externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, 
în alte situaţii. Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire 
la principalele probleme politice ale naţiunii. După consultarea preşedinţilor celor 
două camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să 
dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea 
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Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea 
a cel puţin două solicitări de investitură. În cursul unui an, Parlamentul nu poate fi 
dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul 
stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă. Preşedintele României, după 
consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa 
cu privire la probleme de interes naţional. Preşedintele încheie tratate internaţionale 
în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare parlamentului, 
într-un termen rezonabil. Preşedintele la propunerea Guvernului, acreditează şi 
recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea 
sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Reprezentanţii diplomatici ai altor 
state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.

Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia 
de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. El poate declara, cu aprobarea 
prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate, instituie, 
potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi 
administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în 
cel mult 5 zile de la luarea acesteia.

Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii: conferă decoraţii 
şi titluri de onoare; acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral; numeşte în 
funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege; acordă graţierea individuală.

Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor 
şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după 
consultarea Curţii Constituţionale. Dacă propunerea de suspendare din funcţie 
este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează referendum pentru demiterea 
Preşedintelui. Camera deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin 
două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare 
a Preşedintelui României pentru înaltă trădare. De la data punerii sub acuzare şi 
până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept. Componenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data 
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În termen de 3 luni de la data la care 
a devenit vacantă funcţia de Preşedinte al României, Guvernul va organiza alegeri 
pentru un nou Preşedinte; interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului 
sau de preşedintele Camerei Deputaţilor. Preşedintele României emite decrete care se 
publică în Monitorul Oficial al României; nepublicarea atrage inexistenţa decretului.

Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, 
asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a 
administraţiei publice. Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia 
de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în 
Parlament. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera deputaţilor şi de Senat, 
în şedinţă comună. Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea 
membrilor acestuia, respectând atribuţiile ce le revin. Preşedintele României nu-l 
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poate revoca pe primul-ministru.

Autoritatea judecătorească reprezintă justiţia şi se înfăptuieşte în numele 
legii; ea este unică, imparţială şi egală pentru toţi; judecătorii sunt independenţi şi se 
supun numai legii. 

Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili. Propunerile 
de numire, precum şi promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor sunt de 
competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii sale organice. 
Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu 
excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. 

Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte 
instanţe judecătoreşti stabilite de lege; competenţa instanţelor judecătoreşti şi 
procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe 
judecătoreşti, potrivit competenţei sale; compunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi regulile de funcţionare a acesteia se stabilesc prin lege organică. Este 
interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare; prin lege organică pot fi înfiinţate 
instanţe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor 
persoane din afara magistraturii. Controlul judecătoresc al actelor administrative ale 
autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia 
celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament 
cu caracter militar. Instanţele de contencios administrativ sunt competente să 
soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii 
din ordonanţe declarate neconstituţionale. Şedinţele de judecată sunt publice, afară 
de cazurile prevăzute de lege.

Procedura judiciară se desfăşoară în limba română; cetăţenii români 
aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa 
instanţelor de judecată. Modalităţile de exercitare a dreptului de exprimare în limba 
maternă, inclusiv prin folosirea de interpreţi sau traduceri, se vor stabili astfel încât 
să nu împiedice buna administrare a justiţiei şi să nu implice cheltuieli suplimentare 
pentru cei interesaţi. Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba 
română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a 
vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept 
este asigurat în mod gratuit. Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi 
Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii; instanţele judecătoreşti 
dispun de poliţia pusă în serviciul lor. 

În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale 
societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 
Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în 
condiţiile legii; acestea funcţionează pe lângă instanţele de judecată, conduc şi 
supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, în condiţiile legii.

Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al 
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imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei. Funcţia 
de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia 
funcţiilor didactice din învăţământul superior.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este garantul independenţei justiţiei. 
Hotărârile CSM se iau prin vot secret, ele fiind definitive şi irevocabile, cu excepţia 
celor prevăzute la articolul 134 alineatul (2). Preşedintele României prezidează 
lucrările CSM la care participă. CSM propune Preşedintelui României numirea în 
funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în condiţiile legii. 
Hotărârile CSM în materie disciplinară pot fi atacate la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. CSM îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legea sa organică, în realizarea 
rolului său de garant al independenţei justiţiei.

În concluzie, Parlamentul trebuie să asigure dezbaterea şi adoptarea acelor 
legi menite să confere garanţii pentru respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, principiilor democratice, să promoveze creşterea economică, să consolideze 
instituţiile economice de piaţă şi ale statului de drept, condiţii pentru deplina integrare 
a României în structurile europene şi euroatlantice.

Apreciem că, în cadrul separaţiei puterilor în stat, acţiunea autorităţilor 
administrative din domeniul securităţii naţionale, într-o societate democratică, 
depinde de activitatea şi jocul forţelor sociale şi politice din acea societate şi de 
organizarea şi funcţionarea acestor instituţii. În opinia noastră, de importanţă majoră 
este respectarea principiilor legalităţii depline, echidistanţei politice, obiectivităţii şi 
imparţialităţii.  
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Abstract

La Mer Noire, est-elle implorante? Pour qui? A-t-elle une importance 
stratégique réelle, immédiate et/ou de perspective pour quelqu’un ? Et pour 
quoi ? Quelles pourront être les valences géopolitiques de la Mer Noire, 
dans ces temps dominés de partenariats stratégiques plus ou moins grandes, 
d’offensive megastratégique des grandes puissances politiques, économiques, 
technologiques et militaires pour conquérir l’espace géopolitique – physique 
et virtuelle –, de recrudescence sans précédent des réseaux stratégiques 
et, en conséquence, de la philosophie et de la physionomie de réseau ? On 
connecte, dynamiquement, a cette réalité, nolens, volens, tout ce qu’il existe : 
des organisations internationales, des coalitions, des alliances, des Etats et 
des groups d’intérêts. On ajoute des confluences infinies, des influences et 
des interinfluences, des confrontations pour les ressources, des décalages 
immenses et des asymétries dynamiques ? Comment s’expriment-elles et 
comment on les exprimera dans la géopolitique européenne, euro-asiatique 
et, même globale ? Autrement dire, quel rôle jouera la Mer Noire dans la 
nouvelle construction européenne, dans la nouvelle architecture eurasiatique 
et mondiale  économique, politique, géopolitique et de sécurité? Sera-t-elle, 
la Mer Noire, une région élargie, l’un des piliers stratégiques euro-asiatique, 
ou elle restera marginale ? Sera-t-elle, la Mer Noire, un zone de confluence 
géostratégique ou restera une faille stratégique, comme autrefois ? 

Les réponses a ces questions et a beaucoup d’autres nu sont ni simples, 
ni faciles. Parce qu’on ne peut pas franchir légèrement sur la mémoire des 
siècles. Mais, en même temps, on ne doit pas perpétuer à l’infini des maux 
souvenirs et des frustrations qu’y en résultent. On ne peut pas passer sur la 
mémoire de l’histoire, sur la dynamique des réalités et des intérêts, mai la 
réalisation de l’unité et de la stabilité du monde demande, en même temps, 
la coopération, la connexion des systèmes de valeurs, des intérêts et des 
nouvelles visions sur des horizonnes de l’avenir.

Cuvinte-cheie: Marea Neagră, pivot, sinapsă, strategic, culoar, Dunăre, regiune

SINAPSĂ STRATEGICĂ,  
PIVOT SAU MARGINE?!
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Rezonanţe istorice, determinări complexe, efect de bumerang

Geopolitica lumii cunoaşte un dinamism viu, mutaţii profunde, reconstrucţii 
în spaţii bizare, conexiune pe zone de falii şi noi reconfigurări conflictuale. 

Lumea este din ce în ce mai mult interdependentă. Aşa a fost mereu, dar, pe măsură 
ce civilizaţia naturală cedează locul unei civilizaţii de eprubetă, dependenţele se 
multiplică, se diversifică, se complică, se spiralează, se universalizează şi, aparent, 
se detaşează sau, în orice caz, se îndepărtează semnificativ de cele naturale, adică 
de origine sau de bază. Spaţiul virtual, spre exemplu, pare să nu aibă nici o legătură 
cu spaţiul geografic, iar limbajele formalizate nu depind de cursurile de apă sau de 
geofizica planatei pe care trăim. Este, desigur, o iluzie. Lumea noastră pământeană va 
fi totdeauna dependentă de evoluţia planetei şi a sistemului solar, de spaţiul geografic 
în care existăm, de aer, de apă, de foc şi de pământ, ca să ne întoarcem la elementele 
primordiale de care vorbeau cândva vechii greci, adică de resurse şi de mediu. Când 
uităm aceste dependenţe, aceste condiţionări, natura are toată „grija” să ni le aducă 
aminte prin câte un tsunami, prin câte un uragan devastator, prin activarea (probabil, 
geofizică) a spaţiului Bermudelor sau a miilor de vulcani activi, prin intensificare 
radiaţiei cosmice şi a exploziilor solare, prin câte o ciumă, o holeră, o gripă aviară 
sau cine mai ştie prin ce alt fenomen adesea inexplicabil, dar totdeauna catastrofal... 

Populaţiile din regiunea Mării Negre vor depinde totdeauna de această 
regiune, chiar dacă noua civilizaţie creează, identifică şi multiplică şi aici, ca peste 
tot, un nou tip de „transhumanţă“... una cu totul nouă, să-i zicem, forţând puţin 
termenul, electronică şi financiară. Ele vor purta însă etern amprenta determinărilor 
acestui spaţiu şi, probabil, precum albatrosul, se vor întoarce mereu aici, măcar 
pentru a muri, pentru că de aici îşi extrag seva şi aici îşi au rădăcinile. Noul tip 
de „transhumanţă“ este, deocamdată, informaţional, adică o goană continuă după 
informaţie, şi profesional, adică în căutarea unui loc de muncă, pe care, din păcate, 
populaţiile de aici nu-l mai găsesc acasă la ele. Dar va fi, din ce în ce mai mult şi 
într-o măsură din ce în ce mai substanţială, unul din ce în ce mai mult virtual şi din 
ce în ce mai puţin fizic. Sau şi-şi. Probabil că noua mişcare în spaţiul fizic, dar mai 
ales în cel virtual, ar trebui numită transcibernanţă. Este drept, virtualul influenţează 
semnificativ fizicul, dar esenţa nu poate fi schimbată. Ea se păstrează într-o anume 
matrice, care are determinări naturale ancestrale şi ţine de o anumită identitate, 
probabil, singura care contează. În momentul când populaţiile şi oamenii nu vor mai 
avea rădăcini, nu vor mai avea nici izvoare, iar lumea îşi va fi epuizat energia de 
dezvoltare şi de progres, va fi posibil ca ea, omenirea, în forma în care o ştim noi şi pe 
coordonatele pe care o definim, să dispară. Acest orizont este însă foarte îndepărtat şi 
îndoielnic, dar nu trebuie, desigur, eludat. Pentru că, se ştie, esse est excruciari, adică 
tot ce există merită să piară...

Regiunea centrată pe Marea Neagră este, deopotrivă, un spaţiu încremenit în 
momentele şi monumentele istoriei, unele aflate prin alte părţi, stratificat şi măcinat 
de valurile care au trecut şi mai trec încă pe aici, chinuit, umilit, uneori neglijat, 
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alteori lăsat în voia sorţii, a întâmplării, dar niciodată uitat. Rolul pe care l-a jucat 
mai totdeauna acest spaţiu a fost unul contradictoriu, confuz, uneori, chiar absurd, 
configurându-se şi reconfigurându-se mereu, fie ca areal de confluenţă sau de tampon 
între marile imperii continentale sau bicontinentale (intercontinentale) ale timpului, 
ca falie strategică între religii şi civilizaţii, fie ca zonă de contact şi de comunicare 
între acestea. Spaţiul strict al Mării Negre a rămas însă, în epoca maritimizării 
civilizaţiei, poarta populaţiilor acestui spaţiu spre lume. Şi acest lucru este esenţial, 
este un dar de la Dumnezeu.

Este totuşi interesant că arhitectura geopolitică a Mării Negre apare mai 
mult ca un efect de rezonanţă al altor mari arhitecturi geopolitice, cum ar fi cea a 
heartland-ului eurasiatic, a Europei Centrale, a Europei Occidentale, a MitelEuropei, 
a Mediteranei, Orientului Mijlociu, a Asiei Centrale şi chiar a Mării Caspice, decât ca 
una de sine stătătoare, care să aibă implicaţii notabile şi pe termen lung în construcţia 
europeană şi eurasiatică. 

Există şi se întreţine încă iluzia că Europa s-a construit în centrul ei (sau 
în Vestul ei), iar vitalitatea continentului constă în vitalitatea şi forţa civilizaţiei 
occidentale, care, după Samuel Huntington, este o civilizaţie ofensivă, expansivă, 
chiar agresivă, întrucât şi-a impus mereu şi îşi impune şi azi valorile şi interesele ei în 
toată lumea. Pare normal, dacă avem în vedere faptul că, înainte de toate, civilizaţia 
europeană occidentală este generatoare de mari valori. O astfel de viziune, desigur, 
nu lipsită de realism – pentru că aşa a fost, Europa a cucerit, într-o formă sau alta, 
lumea întreagă şi a lăsat urme peste tot –, este însă unilaterală, golită complet de acele 
nuanţe care, atunci când vine vorba de oameni şi de omenire, au valori, implicaţii şi 
efecte incomensurabile. Se uită, adesea, civilizaţia macedoneană, civilizaţia greacă, 
apoi Bizanţul şi influenţa lui milenară asupra evoluţiei continentului european, 
confruntarea dar şi dialogul cu musulmanismul. Se uită cruciadele şi bătăliile 
popoarelor de aici cu migratorii de tot felul, procesul de asimilare a populaţiilor 
războinice migratoare şi de sedentarizare a acestora... Se uită şi momentul marii falii 
de la 1053, al marii schisme, se uită zidurile ridicate aici împotriva barbarismului, 
ca şi punţile create între civilizaţii şi culturi... Şi chiar dacă nu se uită complet şi 
totdeauna toate acestea, pentru că faptele există şi nu pot fi contestate, se are în 
vedere doar planul apropiat, adică efectul atâtor frământări, ceea ce a rămas din ce 
a mai rămas, şi nu esenţa a ceea ce a existat şi încă mai există... Şi nici coordonatele 
devenirii…

Harfold F. Mackinder (1861-1847), care era britanic, dezvoltă teoria pivotului 
eurasiatic. În lucrarea sa The Geographical Pivot of Histoire (1904), el arată că 
acest pivot eurasiatic, definit în general, de înţelegerea Germaniei cu Rusia, iar ca 
spaţiu geografic pe un areal care se întinde din Kamceatka până la Oceanul Atlantic 
şi de la Oceanul Arctic până la nivelul lanţurilor muntoase Himalaya şi Tianşan, 
are posibilitatea să dezvolte o forţă uriaşă, să-şi valorifice resursele, să construiască 
drumuri şi corăbii, să invadeze ţările de peste ocean şi să domine lumea. O astfel de 
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viziune a fost cumva pusă în operă de geopolitica statului sovietic şi de forţa militară 
imensă a acestuia. În aceste condiţii, Marea Neagră, ca şi Marea Caspică, apare ca 
un lac interior, fără vreo importanţă geopolitică, în afară, poate, de una locală, de 
construcţie interioară. Să nu uităm, totuşi, că uriaşele cargouri cu rachete pentru 
Cuba au plecat, în 1962, din Marea Neagră. În acest timp, Marea Britanie ar trebui să 
stăpânească marea şi să se opună expansiunii oceanice a pivotului geografic. Desigur, 
Marea Britanie, pe atunci, stăpânea într-adevăr marea. Şi o stăpâneşte şi acum, dar 
împreună cu imensa flotă americană. 

Nici teoria americanului Nicholas Spykman (1893-1943) nu acordă vreo 
atenţie Mării Negre. El susţine, în cele două lucrări ale sale care se referă la acest 
subiect – America’s Strategy in World Politics şi The Geography of the Peace 
(1942) –, că nu pivotul este important ci marginea, rimland-ul. Acest spaţiu este 
identificat cu coastele estice ale Chinei, cu Indochina, cu India, cu sudul Asiei, cu 
Orientul Mijlociu etc. Realizarea unor pivoţi pe acest spaţiu care să fie consolidaţi 
continuu de ţările off shore (îndeosebi Statele Unite, Japonia şi Marea Britanie) duce 
la îngrădirea pivotului geografic, la diminuarea forţei acestuia. Această teorie a stat 
la baza strategiei de îndiguire a spaţiului sovietic aplicată de americani în timpul 
războiului rece. În cadrul acestei strategii, Marea Neagră a jucat rolul de falie, având 
în vedere faptul că Turcia era membră NATO, iar pe teritoriul acesteia se aflau şi se 
află baze militare ale Statelor Unite. 

Desigur, o astfel de strategie nu mai este chiar de actualitate. Statele Unite 
şi Rusia se află într-o relaţie de parteneriat strategic şi, deşi vectorii lor nucleari 
sunt îndreptaţi unii către ceilalţi, aceste state se străduiesc, împreună, să contribuie 
substanţial la gestionarea crizelor şi conflictelor şi la asigurarea securităţii şi stabilităţii 
în spaţiul atât de frământat la vechiului foaier perturbator, urmându-şi însă, în primul 
rând, marile lor interese geopolitice. 

Indubitabil, Marea Neagră se află într-o zonă care, în pofida zecilor de mii 
de ani de înfruntări şi confruntări ale populaţiilor care s-au perindat pe aici şi 
numeroaselor analize care s-au făcut în secolele trecute, dar îndeosebi în secolul 
al XX-lea, se cere încă serios investigată şi analizată. Ea ascunde resurse imense 
şi, considerăm noi, deosebit de substanţiale în abordarea şi punerea în operă a 
unei concept de securitate bazat pe coagularea valorilor, armonizarea intereselor, 
gestionarea crizelor şi conflic telor, creşterea încrederii şi asigurarea condiţiilor 
pentru o dezvoltare durabilă. Desigur, Marea Neagră dispune nu doar de resurse 
civilizaţionale sau conflictuale specifice unor zone de falii şi de confluenţe, ci şi de 
resurse reale, îndeosebi energetice. Descoperirea recentă a unui uriaş zăcământ de 
gaze naturale în zona israeliană a Mării Mediterane, arată că uriaşul coridor strategie 
energetic care se suprapune pe Asia Centrală, Marea Caspică, Orientul Mijlociu şi 
Golful Persic are încă multe comori nedescoperite. Unele se află cu siguranţă şi în 
adâncurile neumblate ale Mării Negre. 

Percepţia zonei Mării Negre ca un efect marginal de rezonanţă istorică şi 
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strategică ni se pare unilaterală, îngustă, frustrantă şi lipsită de orizont. Totuşi, în 
pofida a ceea ce se face şi s-a mai făcut pentru integrarea zonei într-un concept de 
cooperare şi securitate, deopotrivă, european, auro-atlantic, eurasiatic şi euro-asiatic, 
zona rămâne încă divizată, complexă, cu foarte multe probleme şi soluţii care însă 
se lasă aşteptate.

Orizonturi de ieri, izvoare de mâine

Pământul este viu, activ. Locurile sale nu încremenesc niciodată şi nu rămân 
la fel. Orizonturile de ieri se pot transforma în izvoarele de mâine. Având în vedere 
istoria zbuciumată a înfruntărilor şi confruntărilor din acest spaţiu, identificăm, între 
multiplele aspecte şi unghiuri din care pot fi privite, câteva care ni se par semnificative 
pentru viziunea pe care o propunem. Marea Neagră nu poate fi apreciată, în opinia 
noastră, nici ca un „lac rusesc“, nici ca un „lac turcesc“, deşi Turcia deţine strâmtorile 
şi o  mare parte din litoralul ei, şi nici ca „lac NATO“, deşi Turcia, Bulgaria şi 
România deţin, împreună, mai mult de jumătate din ţărmurile acestei Mări, nici ca o 
mare internaţională. Marea Neagră rămâne totuşi o poartă maritimă spre lume pentru 
toate ţările litorale, indiferent ce se va întâmpla în viitor. 

Aşa cum spuneam, după toate aparenţele, Marea Neagră nu a fost niciodată 
un mare spaţiu în dispută, precum Golful Persic, Marea Nordului, Marea Baltică etc. 
Şi totuşi, disputele n-au lipsit nici aici. Imperiul ţarist de odinioară viza îndeosebi 
strâmtorile şi Gurile Dunării, Imperiul habsburgic viza şi el Gurile Dunării şi, deci, 
ieşirea la Marea Neagră, în timp ce Imperiul otoman viza controlul acestui spaţiu şi 
menţinerea unui puternic cap de pod european. Atât Imperiul ţarist, cât şi Imperiul 
otoman se întindeau pe două continente – Europa şi Asia – şi purtau amprenta 
intercontinentalităţii, adică pe cea a posibilităţii controlului faliilor şi confluenţelor. 
După cum bine se ştie, cele două imperii au gestionat bine aceste falii şi confluenţe, 
desigur, cu consecinţele de rigoare – unele benefice, dar cele mai multe frustrante – 
pentru populaţiile regiunii. Aceste consecinţe se simt şi azi, după ce aceste imperii 
au dispărut. Amestecul forţat de populaţii, diversiunile create atunci pentru a stăpâni 
şi a adânci faliile şi a nu permite unitatea spaţiilor respective, îndeosebi a spaţiului 
balcanic şi a celui carpatin, au efecte grave şi azi. În mare parte, războiul pustiitor 
din Balcanii de Vest se datorează problemelor create atunci, la graniţa dintre Imperiul 
otoman şi cel habsburgic, şi nerezolvate nici azi.  

Imperiul ţarist viza îndeosebi patru mari coridoare strategice: 
- culoarul strategic baltic, care deschidea o poartă de ieşire la oceanul 

atlantic,laoceanul cald; 
- culoarul central european, care începe de undeva din zona fostei Galiţiei şi 

trece pe la nordul lanţului muntos european, ajungând până în Normandia, un fel de 
„bulevard strategic“ al Europei, pe unde s-au dus majoritatea războaielor Est-Vest;

- culoarul strategic al Dunării;
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- culoarul strategic maritim (Marea Neagră, Marea Egee, Marea Mediterană).
Trei dintre aceste culoare se află în zona extinsă a Mării Negre. De-a lungul 

lor au avut loc marile migraţii Est-Vest, marile mişcări de populaţii, marile drumuri 
comerciale etc. După unele date, acest spaţiu era vizat şi de anumite planuri de 
invadare intempestivă sau îndelungată, picătură cu picătură, a Europei de Vest, care 
devenise, în concepţia celor interesaţi, îmbătrânită, individualistă, frustrantă şi chiar 
agresivă. 

Aceste trei coridoare strategice afectează în mod direct spaţiul românesc. 
De altfel, prima rocadă strategică se află între Prut şi Nistru. Ea asigură manevra 
strategică între cele trei mari culoare şi, de aceea, atât în timpul ţarismului, cât şi în 
timpul puterii sovietice a fost pregătită foarte bine pentru o asemenea eventualitate. 
Marile drumuri care trec pe aici sunt betonate, au orientare Nord-Sud şi o capacitate 
corespunzătoare. De altfel, acesta este unul dintre motivele pentru care, în 1812, 
Imperiul ţarist a alipit Basarabia. Ulterior, în raioanele de la Gurile Dunării – Kahul  
şi Ismail –, în nordul Bucovinei şi în ţinutul Herţei, a fost încurajată schimbarea 
populaţiei, astfel încât românii să dispară cât mai repede din aceste locuri, întrucât 
atât Imperiul ţarist, cât şi Imperiul Sovietic vizau stăpânirea deplină a intrării în aceste 
mari coridoare strategice, iar naţionalitatea populaţiei constituia un impediment. 

Mai mult, în vremea celor trei mari imperii, întreg teritoriul românesc avea 
rolul de zonă-tampon, mai exact, de zonă de siguranţă strategică, ca, de altfel şi o 
parte din spaţiul extins al Mării Negre. Astfel, Moldova dintre Prut şi Carpaţi era 
o zonă convenabilă de siguranţă strategică exterioară pentru Imperiul ţarist (în 
faţa Imperiului habsburgic), iar Ţara Românească reprezenta o zonă exterioară de 
siguranţă strategică pentru Imperiul otoman. Zona de siguranţă strategică exterioară 
a Imperiului otoman faţă de cel ţarist o reprezenta Marea Neagră. Şi invers. 

Imperiul habsburgic nu a mai avut unde să-şi realizeze o zonă exterioară de 
siguranţă strategică. Şi, atunci, şi-a realizat una interioară, în regiunea Carpaţilor de 
Curbură, cam pe unde se află azi judeţele Harghita, Covasna şi o parte din Mureş. În 
această zonă, au fost aduşi mai întâi teutoni, dar aceştia, fiind prea aroganţi, nu s-au 
acomodat cu împrejurările şi misiunile specifice de graniţă şi au plecat. Ulterior, în 
secolele al XII şi al XIII-lea, au fost colonizaţi secuii, care au rămas. Acest areal avea 
un triplu rol: 

- zonă interioară de siguranţă strategică, prin flexibilitatea strategică de care 
dispunea, în faţa celor două imperii şi nu numai;

- bază de operaţii pentru o eventuală manevră strategică pe direcţii interioare 
(dar şi pe direcţii exterioare) spre cele două mari culoare strategice adiacente – cel 
central-european şi cel al Dunării, prin Poarta Focşanilor;

- bază de plecare pentru o eventuală acţiune în forţă de cucerire a gurilor 
Dunării, separare a celor două ţări româneşti şi realizarea unei ieşiri în culoarul 
strategic al Mării Negre. 

Această din urmă funcţiune era foarte importantă, întrucât, printr-o singură 
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manevră strategică de amploare, combinată cu una desfăşurată, ulterior sau 
concomitent, prin Galiţia, Imperiul habsburgic ar fi cucerit toate debuşeele în marile 
coridoare strategice ale Europei. 

În aceste condiţii, când fiecare imperiu îşi avea o zonă de siguranţă strategică 
(interioară sau exterioară) pe pământul poporului român, era aproape imposibil să se 
poată realiza unirea arealului românesc în aceeaşi entitate geografică şi geopolitică.

Imperiile au dispărut, iar vremurile acelea au trecut. România este astăzi cea 
mai puternică entitate din acest areal carpato-danubiano-pontic şi, împreună cu 
Turcia, cu Ucraina şi cu Bulgaria, sub autoritatea şi cu sprijinul NATO şi al Uniunii 
Europene, poate contribui substanţial la determinarea unei schimbări majore în 
geopolitica de falie şi de zonă tampon a Mării Negre, la transformarea acestei regiuni 
dintr-o zonă de confruntare în una de confluenţă şi de colaborare. Desigur, această 
transformare nu depinde numai de România – depinde chiar foarte puţin de România 
– dar o politică înţeleaptă poate aduce o contribuţie remarcabilă la creşterea rolului 
Mării Negre într-o arhitecturi euro-asiatică, benefică, în primul rând pentru marile 
ţări europene şi asiatice, dar şi pentru ţările din zonă. 

Mai mult, Marea Neagră are numeroase alte valenţe, astfel încât putem să-i 
atribuim funcţia de adevărată sinapsă strategică unde se întâlnesc şi se revigorează 
semnificativele magistrale nervoase şi energetic ale spaţiului eurasiatic, astfel: 

- borduieşte, spre Vest, Caucazul, care, la ora actuală, are numeroase probleme;
- se înscrie în coridorul energetic euro-asiatic, mai exact, la conexiunea 

acestuia cu unul dintre cei mai mari consumatori de resurse energetice ale lumii, 
Uniunea Europeană;

- găzduieşte cel puţin două mari proiecte de conducte energetice – Nabucco şi 
South Stream –, foarte importante pentru Uniunea Europeană;

- în acest spaţiu se reunesc, în afară de cele trei mari culoare strategice de 
care am amintit, şi cele eurasiatice, asiatice şi ale Orientului Mijlociu şi Apropiat: 
culoarul Galiţiei (Ucraina Polonia); culoarul strategic Volga-Don; direcţia strategică 
siberiană; coridorul migrator (vechiul foaier perturbator dintre nordul Mării Caspice şi 
Manciuria); culoarul strategic al Asiei Mici, cu finalitate, prin Câmpia Mesopotamiei 
în Golful Persic. 

- reprezintă un spaţiu de falie (dar şi de confluenţă) între trei mari civilizaţii 
(europeană, islamică şi asiatică);

- reprezintă o zonă de falie, dar şi de contact şi chiar de confluenţă între două 
religii monoteiste puternice, creştinismul şi islamul.

De asemenea, Marea Neagră dispune de numeroase resurse, unele în curs de 
exploatare, altele în curs de explorare. S-ar putea ca, în viitor, să se găsească nu 
numai resurse, ci şi alte modalităţi de a face din acest areal un spaţiu deosebit de 
atractiv pentru marile reţele ale resurselor energetice şi ale celor care încearcă să 
dezlege enigmele pământului şi ale civilizaţiilor care s-au perindat pe aici.

În aceste condiţii, s-ar putea ca, în viitor, să asistăm la o revigorare a acestui 
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spaţiu şi chiar la o adevărată bătălie pentru el.

Marea Neagră1 are, desigur, o mulţime de alte particularităţi care o fac, într-un 
fel, unică în lume. Ea nu numai că nu este la fel ca alte mări, dar construcţia ei pare 
ciudată şi interesantă. După unele date, ea şi Marea Caspică (poate şi Lacul Aral)  
reprezintă singurele reminiscenţe ale Mării Tethis (Mării Sarmatice) de odinioară. 
Există şi opinii potrivit cărora Mediterana s-ar fi revărsat pur şi simplu peste Marea 
Neagră, nivelul ei fiind mult ridicat (peste 150 de metri) decât al acestei mări pe 
atunci închise şi cu foarte puţină apă, acoperind o întreagă civilizaţie care se afla 
aici şi formând, astfel, strâmtorile Bosfor şi Dardanele şi Marea Marmara. Ciudată 
este, de asemenea, lipsa curenţilor verticali care fac ca oxigenul să nu coboare sub 
150 de metri şi, deci, sub această adâncime să nu existe viaţă. Lipsa oxigenului la 
mari adâncimi ar putea asigura însă conservarea corăbiilor scufundate şi a altor 
urme ale civilizaţiilor antice. Probabil că, în deceniile următoare, după ce lucrurile 
se vor mai fi aşezat, ţările litorale şi lumea ştiinţifică va avea răgazul să se ocupe şi 
de numeroasele enigme ale Mării Negre. Dar lipsa oxigenului în adâncile şi marea 
concentrare de sulf ar putea constitui, în anumite condiţii, o imensă bombă. 

În Marea Neagră există un curent circular, de suprafaţă, care vine dinspre 
Mediterana, urmează ţărmul Turciei, apoi pe al Georgiei, Rusiei, Ucrainei României 
şi Bulgariei şi se întoarce din nou, prin strâmtori, în Mediterana. Acest curent 
aduce apă sărată din Mediterana şi duce apă dulce din Marea Neagră, întrucât, se 
ştie, nivelul de salinitate al Mării Negre este mult mai scăzut decât al Mediteranei. 
Datorită acestui curent, din care se desprind şi câţiva curenţi de larg, în vestul Mării 
Negre, apa înaintează spre uscat, iar rocile puţin rezistente de pe ţărmul românesc 
(loess, argile, marne, calcar sarmatic) facilitează fenomenul de eroziune. 

Ţărmul românesc, ca şi cel turcesc, aflat în partea opusă, are puţine golfuri, 
puţine capuri şi promontorii, acestea din urmă fiind slab evidenţiate. De aceea linia 
de bază (cea care uneşte capurile şi promontoriile) este foarte apropiată de linia de 
coastă, apele interioare (cele cuprinse între coastă şi linia de bază) având o dezvoltare 
redusă. Mai mult, în ultimele decenii zona costieră a suportat modificări destul de 
mari, datorită aluviunilor fluviale, extinderii urbane şi industriale, amenajărilor 
hidrotehnice, dezvoltării porturilor şi transportului maritim, explorărilor, exploatărilor 
şi transportului hidrocarburilor. 

Linia costieră românească are o lungime de 264 km şi poate fi împărţită în 
două sectoare: sectorul nordic, cu o dezvoltare de 165 km (zona Deltei, complexului 
lagunar Razelm-Sinoe, până la Capul Midia), care se caracterizează prin acumulări 
aluvionare şi plaje formate din nisip fin provenind din Dunăre şi sectorul sudic, cu o 
dezvoltare de 99 km (Capul Midia, Vama Veche), caracterizat, în general, de faleze 
înalte, calcaroase, cu plaje înguste şi accidentate.  

Platforma continentală, până la panta abisală (trecerea bruscă de la adâncimea 
1 Suprafaţa Mării Negre este de 466 200 km2, adâncimea medie de 1271 m, adâncimea maximă de 2211 m (în partea 
central-sudică), volumul apelor de 537 000 km3, lungimea maximă de 1200 km, iar adâncimea maximă a stratului 
oxic ajunge doar la  150 m.
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de 200 m la 1000 m) are o suprafaţă de 22.998 km2 şi 1.372 km3 de apă, iar distanţa 
de la ţărm la izobata de 200 m variază între 100 şi 200 km, în sectorul nordic, şi 50 
km în sectorul sudic. Panta, în nord, este foarte lină, iar în sud, destul de pronunţată.

Curentul ciclonar vestic imprimă o deplasare de la Nord la Sud a maselor 
de apă, ţărmul românesc fiind primul afectat de această mişcare ce îi nivelează şi 
îi regularizează configuraţia. De aceea, aproape toate apele reziduale din zonele 
industrializate, ca şi scurgerile din sistemul de transport petrolier afectează ţărmul 
românesc şi speciile de animale marine din zonă, constituind o ameninţare destul de 
gravă pentru securitatea ecologică a Mării Negre în sectorul românesc. 

O sinergie ciudată: confruntare, falie, confluenţă şi sinapsă

Marea Neagră nu este centrul lumii, chiar dacă lumea este rotundă şi fiecare 
punct de pe această planetă ar putea fi şi un astfel de centru. Ea joacă încă rolul de 
zonă-tampon, mai exact, de zonă care aşteaptă să fie valorificată şi luată în seamă. 
Rusia, Ucraina, şi Georgia nu mai formează, ca în vremea Uniunii Sovietice, aceeaşi 
entitate, ci, dimpotrivă, îşi dispută multe dintre chestiunile complicate, create nu doar 
de vechiul lor statut şi de istoria îndelungată a acestor ţinuturi, ci şi de noile interese 
care se confruntă aici. 

Totuşi, problemele create prin sistemul sovietic sunt foarte delicate, nasc 
pasiuni şi nedreptăţi, iar soluţionarea lor, atunci când este posibilă, necesită foarte 
multă grijă. Spre exemplu, faptul că Insula Şerpilor a fost luată de Uniunea Sovietică, 
în 1948, printr-un acord neratificat nici de Moscova, nici de Bucureşti, cu toate 
consecinţele care decurg din acest rapt, dau apă la moară unor cercuri de interese din 
Ucraina şi de prin alte părţi care au creat, cel puţin până la la judecare procesului cu 
Ucraina, dar creează încă şi foarte multă confuzie privind delimitarea zonei economice 
exclusive şi chiar a celorlalte zone (cea a apelor interioare, a mării teritoriale şi a 
zonei contigue)2. Este greu de înţeles cum a trecut, atât de uşor, Insula Şerpilor în 
posesia Uniunii Sovietice. Se pare că motivele ţin, în esenţă, de valoarea strategică 
a acestei insule. Armata Roşie a plasat aici un radar puternic pentru a supraveghea 
Gurile Dunării şi o mare parte din suprafaţa Mării Negre. Poate că, atunci, într-o 
concepţie de tratat, acest lucru era de discutat, chiar şi de înţeles, în anumite condiţii 
(fără cedare de teritorii). Dar faptul este consumat. Nu puteam da timpul înapoi. 

Poate că nici nu mai este nevoie de acel radar. Ucraina, care a preluat de la 
sovietici toate rapturile făcute pe seama României, nici nu are, strategic vorbind, ce 
face cu un asemenea radar. Nu este de-ajuns că insula a fost luată cu japca, atunci, 
în 1948. În 2005, spre exemplu, Ucraina s-a foloseşte de ea pentru a-şi extinde 
nejustificat platoul continental, zona economică exclusivă şi chiar apele teritoriale. 
Considerând Insula Şerpilor ca fiind o suprafaţă locuită, ar fi rezultat că ea are 
2  Zona apelor interioare se află în interiorul liniilor de bază (normale sau drepte: linia refluxului sau liniile care 
unesc punctele proeminente ale litoralului); marea teritorială este suprafaţa care se delimitează de la linia de bază 
până la 12 mile marine; zona contiguă se delimitează de la limita mării teritoriale 12 mile marine, astfel încât marea 
teritorială şi zona contiguă să nu depăşească 24 de mile marine.
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regim teritorial, ceea ce ar presupune să aibă ape teritoriale, zonă contiguă şi o zonă 
economică exclusivă3 care s-ar suprapune peste o mare parte din cea a României. Or, 
aşa ceva nu poate fi acceptat. Iar Instanţa a dat, cum bine se ştie, în mare parte, câştig 
de cauză României.  

Desigur, printr-o relaţie corectă, de bună vecinătate, astfel de probleme pot 
fi rezolvate sau, măcar, îngheţate. Ele, totuşi, există. Şi acestea sunt numai câteva. 
Pentru că probleme există şi în zona Crimeii şi în cea a Nistrului şi în alte zone litorale, 
din vecinătatea imediată sau din cea apropiată. De aceea, procesul de transformare a 
regiunii Mării Negre dintr-o zonă de confruntare în una de confluenţă va mai dura. 
Dar este singura modalitate eficientă de securizare a acestui spaţiu şi de înscriere a lui 
şi a tuturor ţărilor de aici într-un proces de dezvoltare economică şi socială durabilă. 

Deschiderile pe care le operează şi le sugerează această mare semiînchisă – 
Marea Neagră – sunt numeroase şi semnificative. 

Intensificarea explorărilor şi exploatărilor zăcămintelor de hidrocarburi din 
Marea Neagră (unele sectoare sunt închiriate unor firme străine, îndeosebi pentru 
explorare, altele se află în explorarea şi exploatarea ţărilor riverane) va creşte gradul 
de insecuritate ecologică a regiunii, în timp ce intensificarea relaţiilor în cadrul 
OCEMN, BLACKSEAFOR, SEEBRIG, GUAM4 şi altor organisme şi organizaţii 
economice şi de securitate va spori încrederea şi cooperarea, transformând regiunea 
Mării Negre, în cadrul extinderii Uniunii Europene şi noii construcţii euro-asiatice, 
într-o puternică zonă de confluenţe strategice. 

Există câteva modalităţi politice şi strategice de realizare a stabilităţii şi 
securităţii în lume sau pe regiuni întinse, inclusiv în zona Mării Negre, dintre care 
cele mai importante ar putea fi:  
3  Zona economică exclusivă este o zonă situată dincolo de marea teritorială şi adiacentă acesteia. Ea este reglementată 
prin Convenţia ONU asupra dreptului Mării de la Montego-Bay, Jamaica, 1982. Această zonă este supusă regimului 
juridic special stabilit, în virtutea căruia drepturile şi jurisdicţia statului riveran şi drepturile şi libertăţile celorlalte 
state sunt guvernate de dispoziţiile pertinente ale Convenţiei, (art. 55). Această zonă are o lăţime de 200 de mile 
marine de la liniile de bază de la care se măsoară lăţimea mării teritoriale. În zona economică exclusivă, statul riveran 
are: drepturi suverane în scopul explorării şi exploatării, conservării şi gestiunii resurselor naturale, biologice sau 
nebiologice, ale fundului mării, ale subsolului acesteia şi apelor de deasupra, ca şi cu privire la celelalte activităţi de 
explorare şi exploatare a zonei în scopuri economice, cum ar fi producerea de energie cu ajutorul apei, al curenţilor şi 
al vântului; amplasarea şi folosirea de insule artificiale, instalaţii şi lucrări; cercetarea ştiinţifică marină; protecţia şi 
conservarea mediului marin; celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de Convenţie. (Convenţia ONU asupra dreptului 
mării, Montego-Bay, Jamaica, 1982, fondul Universităţii Naţionale de Apărare, p. 46-47.)
4  Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) a fost înfiinţată la 30 aprilie 1999 şi include 
următoarele ţări: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federaţia 
Rusă, Turcia şi Ucraina ; Grupul de Cooperare Navală la Marea Neagră (BLACKSEAFOR)  a fost iniţiat de Turcia în 
1998 şi cuprinde următoarele ţări: România, Bulgaria, Georgia, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina; Brigada Sud-Est 
Europeană (SEEBRIG) s-a înfiinţat la iniţiativa Turciei, în septembrie 1999 şi cuprinde următoarele ţări: Albania, 
Bulgaria, Fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Italia, România şi Turcia; Croaţia, Slovenia şi SUA au 
statut de observator); GU(U)AM a fost înfiinţată în 1996, la Viena şi fac parte din ea următoarele ţări: Georgia, 
Ucraina, Uzbechistan (s-a retras în 2005), Azerbaidjan şi Republica Moldova; Centrul Energetic Regional la Marea 
Neagră s-a înfiinţat Mai 1994, la Reuniunea Ministerială de la Chalkidik şi cuprinde următoarele ţări: Albania, 
Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina, Macedonia, 
Serbia şi Muntenegru.
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- o arhitectură internaţională, elaborată şi impusă de organizaţiile şi organismele 
internaţionale, îndeosebi de ONU, şi de marile puteri;

- descurajarea politică şi militară a crizelor şi conflictelor, izolarea, îndiguirea 
şi rezolvarea celor existente şi prevenirea celor posibile, cu o puternică susţinere 
economică;

- extinderea dinamică a zonelor puternice de securitate şi stabilitate, îndeosebi 
a Uniunii Europene şi a NATO;

- consolidarea securităţii şi stabilităţii statelor;
- transformarea unor zone tradiţionale de confruntare sau a unor zone tampon, 

zone indiferente, zone de falie strategică în zone de confluenţă.
Toate aceste modalităţi sunt foarte actuale şi toate interacţionează. Armonizarea 

lor este însă extrem de dificilă, întrucât, deşi interdependenţele au crescut semnificativ, 
lumea nu a ajuns încă la acel stadiu în care condiţionările şi intercondiţionările să fie 
armonioase. Dar ameninţările – de la cele nucleare la cele geofizice – sunt atât de 
mari, încât nici un stat, nici o mare putere, nici o organizaţie internaţională şi nici vreo 
altă entitate nu pot fi în măsură să-şi asigure individual, fără aportul unor parteneri 
puternici şi stabili, securitatea şi stabilitatea. Securitatea şi stabilitatea devin, fără nici 
o îndoială, din ce în ce mai mult, funcţii, competenţe şi acţiuni colective. 

Conceperea şi punerea în operă a unei arhitecturi internaţionale, care să 
prevină războiul şi conflictul armat şi să ducă la securitate şi stabilitate, ar presupune 
o puternică filozofie de reţea. 

Descurajarea politică şi militară, îndeosebi militară, aparţine, în mare măsură, 
perioadei Războiului Rece. Ea există însă dintotdeauna şi va exista totdeauna. 
Descurajarea politică şi militară se bazează încă pe arma nucleară, pe sisteme de arme 
ultraperfecţionate, pe capacitatea de a distruge, de a avertiza şi de a impune. Ea este 
valabilă, în sensul cunoscut, într-o epocă simetrică şi disimetrică (non-simetrică), 
adică într-o epocă în care fiecare îl poate lovi năprasnic pe celălalt cu aceleaşi arme 
şi într-o epocă în care decalajele tehnologice sunt atât de mari încât cel slab nu are 
nici o şansă în faţa celui puternic. 

Descurajarea este însă valabilă şi în epoca asimetrică, în care, deşi decalajele 
tehnologice se menţin şi chiar cresc, fiecare dintre posibilii adversari exploatează la 
maximum vulnerabilităţile celuilalt şi îl loveşte acolo unde îl doare cel mai tare. Cu 
alte cuvinte, în toate cazurile, descurajarea creează un fel de terorism al descurajării, 
care, scăpat de sub control, poate duce la catastrofe. 

Extinderea dinamică a entităţilor economice, politice, militare şi de securitate 
deja existente reprezintă una dintre cele mai eficiente modalităţi de realizare, pe 
areale întinse, a stabilităţii şi securităţii. Este vorba, desigur, de extinderea NATO 
şi a Uniunii Europene, dar şi a altor entităţi stabile, puternic securizate şi, evident, 
securizante. organizaţii. 

Extinderea Uniunii Europene şi a NATO nu constituie o „acaparare“ de 
noi teritorii, nici o simplă „convertire“ a fostelor ţări socialiste la valorile lumii 
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occidentale. Ea este şi trebuie să fie compatibilă şi consonantă cu atitudinile, 
determinările, dorinţele şi interesele vitale ale statelor care se integrează în aceste 
entităţi, cu valorile şi orizonturile lor de aşteptare. Niciodată, până în acest ,moment, 
nu a fost posibilă realizarea de jure şi de facto a unităţii continentului european, a 
unei entităţi europene integrate şi integrale – economice, politice şi de securitate –, 
întrucât adversitatea şi sentimentul de ruptură, de falie erau mult mai puternice decât 
sentimentul de unitate civilizaţională. 

Uniunea Europeană nu se extinde în zonele de instabilitate economică, politică 
şi militară. Aceasta este o certitudine care face parte din filosofia extinderii şi realizării 
unităţii continentului. Ea nu se implică nemijlocit în rezolvarea problemelor statelor 
şi regiunilor, ci le cere acestora să şi le rezolve, sprijinindu-i în acest sens cu toate 
mijloacele de care dispune. 

Uniunea Europeană acceptă doar acele state care-şi consolidează, prin efort 
propriu sau/şi prin cooperare, securitatea şi stabilitatea, care dezvoltă parteneriate 
şi se dovedesc a fi suficient de puternice, pe de o parte, pentru a se integra în 
comunitatea europeană, care, aşa cum ştim, se prezintă a fi foarte dură, concurenţială 
şi competitivă, şi, pe de altă parte, pentru a contribui în mod substanţial la întărirea 
puterii continentului. 

NATO vizează mai ales dezvoltarea unei entităţi euro-atlantice de securitate şi 
apărare, care să construiască, să consolideze şi să impună, atât prin descurajare, cât şi 
prin acţiune directă, stabilitate şi securitate îndeosebi în zone europene şi eurasiatice 
de falii strategice, în regiuni tradiţional conflictuale şi în zone cu geometrie variabilă 
în ceea ce priveşte stabilitatea şi conflictualitatea. Fiecare dintre membrii Alianţei 
devine responsabil nu doar pentru apărarea frontierelor sale şi a celor ale Alianţei, ci 
şi pentru stingerea oricăror conflicte sau premise de conflicte din arealul Alianţei şi, 
atunci când este necesar, şi din afara acestuia. 

Însă cea mai interesantă modalitate de realizare şi consolidare a stabilităţii şi, 
pe această bază, a securităţii ni se pare a fi transformarea unor zone tradiţionale de 
confruntare şi a unor zone tampon, zone de indiferenţă strategică, zone de falie, zone 
în dispută sau considerate ca riscante în zone de confluenţă strategică. 

Transformarea zonei extinse a Mării Negre într-un spaţiu de confluenţă este în 
curs, chiar dacă nu a făcut progrese prea mari. 

Această transformare este, deopotrivă un act de voinţă naţională şi europeană, 
dar şi un efect al eforturilor care se depun. Ea ar ridica dintr-odată această regiune la 
rangul de generatoare de securitate şi stabilitate, care ar putea influenţa atât Orientul 
Apropiat, cât şi alte zone conflictuale de pe cercul numărul doi: Balcanii de Vest, 
Marea Egee, Orientul Apropiat, Cecenia şi Transnistria. Dacă ţările riverane şi cele de 
pe nivelul următor al elipsei strategice a Mării Negre nu îşi armonizează politicile şi 
strategiile construirii, în primul rând, prin mijloace proprii, a unei asemenea entităţi, 
este puţin probabil ca factorii exteriori, inclusiv Uniunea Europeană, să pluseze 
mai mult decât interesele lor o cer. Spre exemplu, Uniunea Europeană dezvoltă 
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un parteneriat strategic cu Rusia şi cu China, iar materializarea lui geopolitică se 
realizează prin activarea unui coridor strategic prin Ţările baltice, prin Siberia (zonă 
extrem de bogată în resurse energetice) prin Coreea de Sud şi China. De asemenea, 
Uniunea Europeană realizează un parteneriat strategic cu India, cu ţările din Peninsula 
Indochina şi cu Orientul Mijlociu, activând coridorul strategic de pe rimland. 

În acest fel, zona Mării Negre, care se prezintă a fi cea mai directă şi cea mai 
eficientă spre aceste spaţii, ar putea fi evitată. Or activarea ei, printr-un efort conjugat 
în primul rând al ţărilor din zonă, ar putea schimba complet datele problemei, 
centrând interesul şi resursele financiare corespunzătoare, spre această zonă, de mare 
importanţă pentru stabilitatea eurasiatică. 

Elaborarea conceptelor de sinergie a Mării Negre şi de parteneriat estic se 
constituie în primele semnale mai de substanţă în ceea ce priveşte un posibil interes 
european pentru zonă, dar lucrurile sunt departe de a oferi o conjunctură favorabilă. 
Eforturile europene se îndreaptă cu prioritate către alte zone. 

Zona extinsă a Mării Negre are şi poate avea valoarea unui adevărat nod 
geopolitic de reţea. Acest lucru este foarte important pentru construirea, în acest 
spaţiu, exact pe falia strategică de odinioară, a unui pilon de securitate şi stabilitate 
de valoare europeană, euro-atlantică şi euro-asiatică. 

Crearea de facilităţi militare pentru Statele Unite ale Americii – baza 
Kogălniceanu, poligoanele Smârdan, Cincu şi Babadag –, ca şi construirea unui 
viitor scut antirachetă, cu componente şi pe teritoriul României,  se înscriu în această 
nouă geopolitică a Mării Negre. 

Prezenţa unei mari puteri mondiale la Marea Neagră şi la Gurile Dunării, în 
parteneriat strategic cu România, dar şi cu Rusia, nu poate fi decât benefică pentru 
ţara noastră. 

De aici nu rezultă că trecem toate grijile şi îngrijorările noastre pe spinarea 
altora, mai puternici ca noi – NATO, UE şi SUA –, ci doar faptul că nu mai suntem 
singuri, că facem parte dintr-o comunitate care generează putere, siguranţă şi 
stabilitate. 

Aceasta corespunde filosofiei şi fizionomiei spaţiului şi spiritului românesc, 
orizontului nostru de aşteptare şi, ca atare, trebuie să ne înscriem cu toată convingerea 
în acest efort important pentru viitor. Problemele geopolitice ale zonei Mării Negre nu 
vor fi, totuşi, rezolvate doar prin extinderea, în continuare a NATO şi a perimetrului 
Uniunii Europene, prin prezenţa americană şi nici măcar prin parteneriatele strategice 
care se dezvoltă în regiune. 

Istoria, interesele şi marile bătălii pentru spaţii şi coridoare strategice au lăsat 
urme şi traume adânci care nu pot fi nici şterse, nici uitate. Probabil, doar timpul, 
raţiunea şi buna voinţă le vor rezolva sau le vor ameliora. Sau, dimpotrivă, le vor 
perpetua.

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
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Concluzie

România, ca deţinătoare a gurilor Dunării, deci a intrării în culoarul strategic 
al Dunării, a cărui importanţă economică creşte semnificativ, mai ales în ceea ce 
priveşte transporturile din reţeaua fluvială europeană, împreună cu Bulgaria şi Turcia, 
ţări NATO, care deţin mai mult de jumătate din litoralul Mării Negre, în cooperare cu 
Rusia, Ucraina, Georgia şi cu ţările caucaziene limitrofe, dar şi cu celelalte ţări din 
zona extinsă, are un rol activ şi extrem de important, putând să devină, tocmai pentru 
că deţine gurile Dunării, un fel de ţară-cheie sau de ţară-pivot în noua construcţie 
regională sud-estic europeană şi auro-asiatică. 

 

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
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DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

Profesor universitar doctor inginer Aurel ȘERB1

Abstract 

Knowledge is information with meaningful and information that acting. 
That’s why the knowledge society is only possible associated with information 
society and may not be dissociated from it. Best understand, knowledge 
society is probably that of information society and knowledge. Essentially, the 
information society is the company which is based on the Internet. Furthermore, 
globalization is a priority and therefore, of the Internet. We can affirm that the 
global information systems could affect globalization on at least three plans: of 
infrastructure, operational and organizational. The concept of cyber security 
could be defined as a complex of measures, procedural, physical, logical and 
legal, aimed at preventing, detecting and correcting the various categories of 
„accidents”, whether they originate from natural causes, whether they appear 
as a result of acts of sabotage.

Keywords: knowledge society, information society, globalization, cyber 
security.

1. Societatea informaţională – societatea cunoaşterii

1.1 Caracteristici definitorii

Întreaga dezvoltare a omenirii este strâns legată de dorința de a cunoaște 
și implicit de avea acces și de a utiliza informație. Se poate considera că 

omenirea, în drumul său spre cunoaștere, a trecut prin cinci faze de „inovare” a 
informaţiei. Prima fază corespunde posibilităţilor „limbajelor vorbite”; a doua fază 
este legată de apariţia literelor şi dezvoltarea scrierii; a treia fază este determinată de 
apariţia tiparului şi dezvoltarea tipăririi, prevestind prima „explozie informaţională 
şi ştiinţifică” în interiorul naţiunilor şi depăşind frontierele dintre naţiuni. A patra 
fază constă în naşterea şi dezvoltarea telecomunicaţiilor, de la primul purtător de 
cod telegrafic şi până în zilele noastre, cu transmisii ale vocii, datelor, textelor şi 
1  Profesor la Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”
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imaginilor. A cincea fază - care a început odată cu calculatoarele electronice - este 
caracterizată prin posibilitatea de memorare (stocare), prelucrare şi transmitere a 
unei mari cantităţi de informaţie complexă, care nu mai poate fi manipulată prin 
mijloace convenţionale. Această a cincea fază este suportul pentru drumul prin 
care omenirea va trece de la societatea industrială spre societatea informațională – 
societatea cunoașterii.

„Societatea cunoaşterii reprezintă mai mult decât societatea informaţională 
şi decât societatea informatică, înglobându-le de fapt pe acestea. Din momentul în 
care intervine Internetul cu marile avantaje pe care acesta le aduce (e-mail, comerţ 
electronic şi tranzacţii electronice, piaţa Internet, distribuţia de ‘conţinut’), prin 
cuprinderea în sfera informaţiei electronice a unui număr cât mai mare de cetăţeni, se 
trece la societatea informaţională. 

Cunoaşterea este informaţie cu înţeles şi informaţie care acţionează. De aceea 
societatea cunoaşterii nu este posibilă decât grefată pe societatea informaţională şi 
nu poate fi separată de aceasta. În acelaşi timp, ea este mai mult decât societatea 
informaţională prin rolul major care revine informa ţiei - cu noaştere în societate. Cel 
mai bun înţeles al Societăţii cunoaşterii este probabil acela de Societate informaţională 
şi a cunoaşterii2”.

Denumirea de “societate a cunoașterii” este prescurtarea termenului de 
“societate bazată pe cunoaștere”. Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă 
a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă calitativ superior care implică folosirea 
intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane, cu un impact 
economic şi social major. Societatea informaţională permite membrilor săi accesul 
larg la informaţie, un nou mod de lucru şi de cunoaştere, amplifică posibilitatea 
globalizării economice şi a creşterii coeziunii sociale. 

Suportul tehnologic al noii societăţi se constituie prin convergenţa a trei 
sectoare: tehnologia informaţiei, tehnologia comunicaţiilor şi producţia de conţinut 
digital. Progresul tehnologic a permis apariţia unor noi servicii şi aplicaţii telematice 
multimedia, care combină sunetul, imaginea şi textul şi utilizează toate mijloacele 
de comunicaţie (telefon, fax, televiziune şi calculatoare). Dezvoltarea acestor noi 
mijloace de comunicaţie şi tehnologia informaţiei reprezintă un factor important de 
creştere a competitivităţii agenţilor economici, deschizând noi perspective pentru o 
mai bună organizare a muncii şi crearea de noi locuri de muncă. Totodată, se deschid 
noi perspective pentru modernizarea serviciilor publice, a asistenţei medicale, a 
managementului mediului şi noi căi de comunicare între instituţiile administraţiei 
publice şi cetăţeni. Accesul larg la educaţie şi cultură – pentru toate categoriile 
sociale, indiferent de vârstă sau de localizarea geografică – poate fi, de asemenea, 
realizat cu ajutorul noilor tehnologii. Societatea informaţională integrează obiectivele 
dezvoltării durabile, bazată pe dreptate socială şi egalitate a şanselor, protecţie 
ecologică, libertate, diversitate culturală şi dezvoltare inovativă, restructurarea 
2 Draganescu, M. – Societatea informatională şi a cunoaşterii. Vectorii societăţii cunoaşterii – http://www.racai.
ro/~dragam
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industriei şi a mediului de afaceri. 

Schimbările majore din ultimii ani - creşterea exponenţială a comunicaţiilor 
mobile şi a utilizatorilor de Internet, contribuţia sectorului Tehnologiei Informaţiei 
şi Comunicaţiilor (TIC) la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă, 
restructurarea/reingineria companiilor şi a business-ului în general pentru a beneficia 
mai eficient de noile tehnologii, dezvoltarea accelerată a comerţului electronic – 
susţin tranziţia de la era industrială la cea post-industrială, trecerea la „economia 
bazată pe cunoaştere”.

Noile tehnologii digitale fac ca accesul, stocarea şi transmiterea informaţiei 
să fie din ce în ce mai facile şi mai accesibile ca tarife. Dispunând de informaţia 
digitală, aceasta poate fi transformată în noi valori economice şi sociale, creând 
imense oportunităţi pentru dezvoltarea de noi produse şi servicii. Informaţia devine 
resursa-cheie şi factorul de producţie pentru economia digitală. Începând cu anii 
‘90, penetrarea rapidă a calculatoarelor personale, evoluţia tehnologiilor software, 
dezvoltarea explozivă a reţelelor de comunicaţie de date şi a serviciilor bazate pe 
Internet au produs schimbări profunde la scară mondială. 

Potrivit unor studii valoroase din domeniu3 societatea cunoașterii presupune:
- O extindere și aprofundare a cunoașterii științifice și a adevărului despre 

existență;
- Utilizarea și managementul cunoașterii existente sub forma cunoașterii 

tehnologice și organizaționale;
- Producerea de cunoaștere tehnologică nouă prin inovare;
- Diseminare fără precedent a cunoașterii de către toți cetățenii prin mijloace 

noi, folosind cu prioritate Internetul și cartea electronică și utilizarea metodelor de 
învățare prin procedee electronice (e-learning);

- Societatea cunoașterii reprezintă o nouă economie în care procesul de inovare 
devine determinant. Influența Internetului ca piață în societatea informațională 
și recunoașterea importanței valorii bunurilor intangibile, în special cunoașterea, 
reprezintă caracteristici ale noii economii;

- Societatea cunoașterii este fundamental necesară pentru a se asigura o 
societate sustenabilă din punct de vedere ecologic;

- Societatea cunoașterii are caracter global și este un factor al globalizării;
- Societatea cunoașterii reprezintă o nouă etapă a culturii.
Potrivit aceleiași surse bibliografice, pot fi definite două clase mari de vectori 

ai societății cunoașterii:
- Vectori tehnologici;
- Vectori funcționali.
Vectorii tehnologici ai societății cunoașterii ar putea fi următorii:
- Internet dezvoltat, prin extensie geografică, utilizarea de benzi de transmisie 

până la cele mai largi posibile, trecerea de la protocolul de comunicație IP4 la 
protocolul IP6, cuprinderea fiecărei instituții în rețea, a fiecărui domiciliu și a fiecărui 
3 Filip, F.G. (coordonator) –Societatea informațională-Societatea cunoașterii. Concepte, soluții și strtategii pentru 
România – Academia română. Editura Expert, București, 2001
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cetățean;

- Tehnologia cărții electronice, care este altceva decât cartea pe Internet, deși 
difuzarea ei se bazează în special pe Internet, dar și prin CD-uri;

- Agenți inteligenți, care sunt de fapt sisteme expert cu inteligență artificială, 
folosiți pentru “mineritul” datelor (data mining) și chiar pentru descoperiri formale 
de natura cunoașterii; agenții inteligenți vor fi utilizați pentru mulți dintre vectorii 
funcționali ai societății cunoașterii;

- Mediu înconjurător inteligent pentru activitatea și viața omului;
- Nanoelectronica, care va deveni principalul suport fizic pentru procesarea 

informației, dar și pentru multe alte funcții.
Vectorii funcționali ai societății cunoașterii ar putea fi următorii:
- Managementul cunoașterii pentru întreprinderi, organizații, instituții, 

administrații naționale și locale;
- Managementul utilizării morale a cunoașterii la nivel global;
- Cunoașterea biologică, genomică (cunoașterea asupra genomului și funcțiilor 

pe care le determină structurile de gene);
- Sistemul de îngrijire a sănătății la nivel social și individual;
- Protejarea mediului înconjurător și asigurarea societății durabile și sustenabile 

printr-un management specific al cunoașterii;
- Aprofundarea cunoașterii despre existență;
- Generarea de cunoaștere tehnologică nouă;
- Dezvoltarea unei culturi a cunoașterii și inovării;
- Un sistem de învățământ bazat pe metodele societății informaționale și a 

cunoașterii (e-Learning) etc..
Așa cum rezultă din cele prezentate anterior, societatea informațională va 

avea drept caracteristică esențială predominanța proceselor informaționale bazate pe 
tehnologia informației și comunicații. Acest lucru implică regândirea și reingineria 
sistemelor care oferă servicii și produse informatice. Societatea informațională este 
asociată cu o serie de transformări societale care indică trecerea la un nou tip de 
societate “dependentă de o informație electronică extrem de complexă și de rețele de 
comunicare; o societate care alocă o parte considerabilă din resursele sale activităților 
informaționale și comunicaționale4”.

1.2 Societatea informațională și globalizarea

“În esenţă, societatea informaţională este societatea care se bazează pe Internet. 
De asemenea, globalizarea este, […], o consecinţă, cu prioritate a Internetului. Atunci 
se poate spune că globalizarea este un fenomen specific societăţii informaţionale.[…]

Datorită legăturii dintre societatea informaţională şi globalizare, ceea 
ce îndreptăţeşte afirmaţia, globalizarea este o consecinţă firească a societăţii 
informaţionale, întrucât societatea informaţională se dovedeşte a fi un proces care nu 
4  Filip, F.G. (coordonator) –op. cit.
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mai poate fi oprit, globalizarea este şi ea un proces inevitabil. 5”

Deoarece Internetul a fost şi rezultatul unei interacţiuni sociale, dintre 
specialişti, instituţii, state şi un extrem de mare număr de utilizatori din întreaga 
lume, şi numai în acest context el a fost posibil, ca o invenţie tehnologică şi socială, 
şi numai în acest context el a căpătat forma sa de astăzi, este normal să gândim că şi 
globalizarea, ca efect al Internetului să ia forma la care să fie asociaţi toţi participanţii 
la globalizare. Aceasta este lecţia Internetului, care s-a dovedit un mare succes în 
istoria tehnologică şi socială a omenirii, arătând şi calea pe care trebuie s-o urmeze 
procesul de globalizare, aceea a participării tuturor în moduri care urmează a fi 
generate în mare măsură de utilizatorii globalizării.

Realizările spectaculoase din domeniile tehnologiei informației și 
comunicațiilor din ultimii 20-30 de ani au revoluționat infrastructurile guvernamentale, 
educaționale, științifice și comerciale. Calculatoarele personale tot mai puternice, 
tehnologiile rețelelor de bandă tot mai largă și a rețelelor fără fir și utilizarea lor tot 
mai extinsă, ca arie de cuprindere și ca resurse puse la dispoziție, au transformat lumea 
calculatoarelor și a comunicațiilor, mutând-o din mediul calculatoarelor izolate și a 
rețelelor predominant închise în direcția spațiului virtual bazat pe interconectivitatea 
totală.

Tipurile de echipamente care se pot conecta la această infrastructura vastă 
a tehnologiei informației și comunicațiilor nu sunt numai echipamente conectabile 
direct la infrastructura cablată, ci sunt și echipamente mobile, fără fir (wireless). 
Organizațiile și utilizatorii sunt interconectați (într-un procent în continuă creștere) 
prin intermediul rețelelor fizice și logice, fără ca aceste rețele să mai fie îngrădite de 
restricții organizaționale, sau naționale. 

Odată cu extinderea structurii de conectivitate a crescut în mod exponențial 
volumul informațiilor electronice schimbate prin spațiu informațional virtual 
(cyberspace). S-a schimbat în mare măsură și tipul tradițional de informații vehiculate 
prin intermediul rețelelor, crescând mult fluxurile de date aparținând aplicațiilor 
multimedia sau sistemelor informaționale din domeniile guvernamental, educațional, 
științific, comercial, etc.

O altă tendință clar vizibilă este aceea a trecerii spre sisteme informaționale 
globale. Aceste sistemele informaționale globale sunt o expresie a interferenței 
dintre sistemele informaționale și tendințele de globalizare mondială. Se recunoaște 
că mulți factori joacă un rol important în stabilirea drumului spre globalizare, dar 
specialiștii sistemelor informaționale globale consideră că tehnologiile informatice 
se află printre factorii dominanți ai globalizării și își propun să stabilească în ce relații 
se află cu ceilalți factori de influență.

Se poate afirma că sistemele informaționale globale ar putea afecta globalizarea 
pe cel puțin trei planuri: infrastructural, operațional și organizațional.

- Aspectele infrastructurale se referă la informații, prelucrarea automată a 
datelor, standardele și tehnologiile din telecomunicații și standardele Internet, toate 
5  Draganescu, M. – op. cit.
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acestea ajutând la depășirea granițelor tradiționale ale relațiilor dintre diferite sisteme, 
îndeosebi naționale.

- Problemele operaționale se referă la aspectele naționale ale culturii, educației 
și instruirii, ale mangementului personalului, guvernării, structurilor legale și 
factorilor organizaționali etc.

- Aspectul organizațional joacă un rol esențial pentru succesul sistemelor 
informaționale globale la nivelul organizațiilor. În cazul organizațiilor multinaționale, 
este nevoie de realizarea complementarității între strategia de utilizare a sistemelor 
informaționale cu cea a afacerii, astfel încât să fie atinse obiectivele urmărite.

Se apreciază că rolul sistemelor informaționale globale va spori și mai mult 
în noua societate a cunoașterii. În ea informațiile și cunoștințele vor înlocui bunurile 
materiale, ca sursă principală a susținerii competitivității în lumea afacerilor. 
Afacerile vor avea în primul rând o dimensiune informațională, puterea constând în 
eforturile întreprinse pe această linie. 

Chiar în prezent, numeroase afaceri, din diverse domenii de activitate, alocă 
prelucrării informațiilor între 30-40% din structura costurilor. Sunt multiple domenii 
de activitate în care informația joacă rolul principal în stabilirea ierarhiilor pe piață 
(educație, transporturi aeriene, comerțul cu amănuntul etc.).

În acest context global, infrastructura tehnologiei informatice devine o 
infrastructură care poate fi critică, fie că analiza se face la nivel național sau global. 
La această infrastructură IT sunt conectate servere, calculatoare, dispozitive de 
memorare, routere, switch-uri, dispozitive wireless, legături hibride etc., iar această 
infrastructură neomogenă trebuie să deservească, pe lângă operațiile clasice, 
necesitățile sistemelor financiare, sistemelor de comunicații, rețelelor de control 
a traficului aerian, comerțului electronic, sistemelor e-Learning etc. Infrastructura 
IT trebuie să permită desfășurarea unor procese la scară globală și interacțiunea 
complexă a unor sisteme de sisteme aparținând unor rețele globale. Iar mare parte din 
această infrastructură IT este proprietatea sectorului privat, sau este operată de către 
acesta. Dezvoltarea și administrarea acestei infrastructuri IT deosebit de complexe 
devine, din acest ultim punct de vedere, un lucru și mai dificil, fiind absolut necesară 
realizarea unui parteneriat public-privat pe baza unor politici coerente, flexibile și 
raționale. 

Având în vedere și aceste ultime considerații, se poate discuta de o geopolitică a 
infrastructurilor critice, statele moderne abordând, în prezent, cu prioritate, domeniul 
securităţii energetice şi cel al transporturilor, cu toate sectoarele lor componente, dar 
şi de o geopolitică a abordării, în următoarea etapă, a unor noi domenii, respectiv 
infrastructurile critice, referitoare la securitatea apei, securitatea alimentară, 
securitatea comunicaţiilor şi informaţiilor, sănătate publică, servicii de urgenţă şi 
altele, și având posibilitatea de a prognoza unele posibile evoluţii în domeniu. Toate 
aceste elemente de natură geopolică sunt însă total dependente de spațiul cibernetic.
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2. Securitatea informatică

2.1 Noțiuni introductive

Conceptul general de securitate este definit în moduri diferite în literatura 
de specialitate. Apariţia conceptului de securitate a fost posibilă în momentul în 
care noţiunea a căpătat un sens normativ. În acest caz, se poate constata o creştere 
a gradului de complexitate, determinată de apariţia unor serii de factori (politici, 
economici, militari, informaţionali etc.), a căror interacţiune a generat structurarea 
conceptului pe mai multe niveluri: securitate internaţională, securitate regională, 
securitate naţională şi, tot mai vehiculat astăzi, securitate globală.

Globalizarea, odată cu avantajele şi transformările pozitive pe care le aduce 
la nivelul naţiunilor, nu este lipsită de aspecte ce ridică, de multe ori, probleme 
şi îngrijorare, între care un loc din ce în ce mai important îl ocupă problematica 
securizării spaţiilor cibernetice, cu atât mai mult cu cât fenomenul terorismului a 
luat o amploare fără precedent, inclusiv în dimensiunea terorismul informaţional. 
Ca rezultat al globalizării factorilor economici, politici şi militari, al expansiunii 
reţelelor şi sistemelor informatice globale, guvernele din toată lumea, organizaţiile 
internaţionale sunt nevoite să-şi concentreze şi mai mult eforturile spre asigurarea 
unei securităţi globale, pentru că acum riscurile sunt mult mai mari, datorită efectului 
de propagare în lanţ. Dacă, până la apariţia reţelei globale, asigurarea securităţii 
sistemelor informatice era o problemă de politică naţională, în momentul de faţă, la 
stabilirea strategiilor şi politicilor de securizare a spaţiului cibernetic, trebuie luate în 
considerare şi aspectele de compatibilizare şi standardizare la nivel global.

Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate defineşte securitatea 
naţională drept „starea naţiunii, a comunităţilor sociale, a cetăţenilor şi a statului, 
fundamentată pe prosperitate economică, legalitate, echilibru şi stabilitate socio-
politică, exprimată prin ordinea de drept şi asigurată prin acţiuni de natură 
economică, politică, socială, juridică, militară, informaţională şi de altă natură, în 
scopul exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, manifestarea 
deplină a libertăţii de decizie şi de acţiune a statului, a atributelor sale fundamentale 
şi a calităţii de subiect de drept internaţional6”.

Dezvoltarea tehnologică actuală a avut la bază şi dezvoltarea sistemelor 
informatice care, în prezent, guvernează buna funcţionare, în condiţii de eficienţă 
maximă, a componentelor infrastructurilor critice atât pe plan naţional, cât şi 
internaţional.

În esenţă, viaţa noastră de zi cu zi depinde foarte mult de buna funcţionare a 
hard-ului, softului şi liniilor de comunicaţie dintre acestea, de la domenii banale, cum 
ar fi distribuţia apei potabile până la cele mai complexe care se referă la tranzacţiile 
bancare, transportul aerian sau serviciile de urgenţă medicală. Putem afirma că, în 
prezent, toate structurile vitale ale unei societăţi depind de securitatea şi, implicit, 
6 Adoptată în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din 23.06.2004.
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de buna funcţionare a unor sisteme informatice care acţionează independent sau în 
conexiune. 

Din studile şi analizele de valoare efectuate7 au rezultat, ca principale domenii 
ale infrastructurilor critice guvernate de sistemele informatice, următoarele: 

- Sistemele de electricitate – Staţii de generare, reţele de transmisie şi distribuţie 
care creează şi furnizează electricitate consumatorilor astfel încât aceştia să poată 
funcţiona constant, permiţând inclusiv transportul şi depozitarea combustibilului 
esenţial acestui sistem; 

- Sistemele de transport, depozitare şi producţie de gaz şi de petrol – Instalaţiile 
de producţie şi depozitare pentru gaz natural, ţiţei şi petrol şi produse derivate din 
petrol, instalaţiile de rafinare şi procesare pentru aceşti combustibili şi conductele, 
vasele, camioanele şi sistemele feroviare care transportă aceste produse de la sursă 
către sistemele care sunt dependente de gaz şi de petrol în una dintre formele lor 
utilizabile; 

- Sistemele informatice şi de comunicaţii – Echipament de calcul şi de 
telecomunicaţii, software, procese şi personal care susţin procesarea, stocarea şi 
transmiterea datelor şi informaţiilor; procesele şi oamenii care convertesc datele în 
informaţii şi informaţiile în cunoaştere; datele şi informaţiile propriu-zise; 

- Sistemele de transport – Sisteme de distribuţie fizică de importanţă 
fundamentală pentru susţinerea securităţii naţionale şi a bunăstării economice a 
acestei naţiuni, inclusiv sistemele aerospaţiale naţionale, liniile aeriene, aeronavele 
şi aeroporturile, drumurile şi autostrăzile, autovehiculele grele şi autovehiculele 
personale, porturile şi căile maritime, precum şi navele care operează pe ele, tranzitul 
de masă, deopotrivă cel feroviar şi autobuzele, conductele, inclusiv gazul natural, 
petrolul şi alte materiale periculoase, transportul feroviar de mărfuri şi de pasageri şi 
serviciile de livrare; 

- Sisteme de aprovizionare cu apă – Surse de apă, rezervoare şi instalaţii de 
reţinere a apei, canale şi alte sisteme de transport, sistemele de filtrare, curăţare şi 
tratament, conductele, sistemele de răcire şi alte mecanisme de livrare care deservesc 
consumatori individuali şi industriali, inclusiv sisteme care gestionează apele 
menajere şi aprovizionarea serviciului de pompieri; 

- Sistemele financiare şi bancare – Entităţi precum organizaţii de vânzare 
cu amănuntul şi comerciale, instituţii de investiţii, birouri de schimb, agenţii 
comerciale şi sisteme de rezerve, precum şi organizaţii operaţionale asociate, operaţii 
guvernamentale şi activităţi de suport care sunt implicate în tot felul de tranzacţii 
monetare, inclusiv fonduri de economii, investiţiile pentru profit, schimburile pentru 
plăţi şi rambursările sub formă de împrumuturi şi alte instrumente financiare; 

- Servicii de urgenţă – Sistemul medical, de poliţie, de pompieri şi de salvare, 
precum şi personalul la care se apelează atunci când un individ sau o comunitate 
răspunde la o urgenţă. 
7  Alexandrescu, G., Văduva, Gh. - Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora, sisteme de 
protecţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2006.
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Puterea de control a sistemelor informatice din infrastructurile critice nu este 

numai una intrinsecă, privind utilitatea directă de folosinţă a unei resurse (de ex. 
energia), ci, din ce în ce mai mult, această putere este amplificată prin forţa relaţiilor 
dezvoltate, într-o strânsă interdependenţă cu alte sisteme. Astfel, elemente primare 
ale vieţii şi ale economiei depind foarte strâns una de cealaltă, relaţia gaze-petrol-
apă-electricitate, de exemplu, fiind mai mult decât evidentă, chiar la nivel casnic, atât 
în dependenţa lor cât şi în imposibilitatea substituirii oricărui element. Se formează 
imaginea globală a unei mari table de domino. Cu certitudine, căderea unei piese 
antrenează o altă cădere. A şti exact până unde se poate dezvolta această reacţie şi a 
o limita la un nivel acceptabil este o cerinţă grea, poate chiar de nesuportat de către 
societate drept cost. Rămâne însă obligatorie gestionarea acestui risc.

2.2 Noțiunea de securitate informatică

În acest context al interconexiunilor şi al globalizării, noțiunea de securitate 
informatică ar putea fi definită ca fiind un complex de măsuri procedurale, fizice, 
logice și juridice, destinate prevenirii, detectării și corectării diferitelor categorii de 
“accidente”, fie că ele provin din cauze naturale, fie că ele apar ca urmare a unor 
acte de sabotaj8. Prin categorii de accidente se înteleg acele accidente care pun în 
pericol viata umană, informațiile, bunurile materiale, valorile și, nu în ultimul rând, 
mediul înconjurător. Din perspectivele acestei posibile definiri rezultă că securitatea 
informatică poate fi structurată pe trei nivele, după cum urmează:

1. Securitate fizică este nivelul „exterior” al securitătii și constă în prevenirea, 
detectarea și limitarea accesului direct asupra bunurilor, valorilor și informatiilor. 
Noțiunea de securitate fizică implică și luarea măsurilor de protecție împotriva 
incendiilor, inundațiilor, scăpărilor de gaze și a calamităților naturale. Prea adesea, 
prin securitatea fizică se înțelege încuierea echipamentelor informatice într-un birou 
sau în altă incintă. Problema importantă în acest domeniu este însă aceea a salvărilor 
de copii de rezervă ale datelor și programelor, și a păstrării în siguranță a acestor 
suporți de salvare. În acest context rețelele locale sunt de mare ajutor; persoane de 
încredere pot salva datele direct de pe serverul care le depozitează. În sistemele 
distribuite prima măsură de asigurare a securității fizice o constituie prevenirea 
accesului la echipamente, acest lucru fiind de fapt valabil pentru toate sistemele de 
calcul, fie că acestea sunt distribuite sau nu.

2. Securitate logică reprezintă totalitatea metodelor ce asigură controlul 
accesului la resursele și serviciile sistemului. Securitatea logică are mai multe 
niveluri care, de fapt, pot fi împărțite în două niveluri mari: niveluri de securitate a 
accesului (NSA) și niveluri de securitate a serviciilor (NSS) 9.

Nivelurile de securitate a accesului constau în disponibilitatea de a controla, 
8  Popescu, C., Popescu D.E.  – Fiabilitatea și testarea sistemelor – Editura Matrix, București, 2000.
9  Patriciu, V. V. – Criptografia și securitatea rețelelor de calculatoare cu aplicații în C și Pascal – Editura Tehnică, 
București, 1994.
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verifica, și stabili drepturile de acces ale utilizatorilor. Cel mai înalt nivel de securitate 
a accesului este nivelul de acces la sistem (NAS). La acest nivel se determină dacă și 
când rețeaua este accesibilă tuturor utilizatorilor, unor grupuri de utilizatori, sau numai 
unor stații individuale. De asemenea, el poate fi răspunzător de decuplarea unei stații, 
ca și de gestiunea accesului. În spatele nivelului de acces la sistem, se află nivelul de 
acces la cont (NAC). Acest nivel verifică dacă utilizatorul care se conectează cu un 
anumit nume și parolă există și este un profil utilizator valid. Nivelul cel mai interior 
în cadrul nivelelor de securitate a accesului este nivelul drepturilor de acces (NDA). 
După ce s-a trecut prin nivelul de acces la sistem și nivelul de acces la cont, nivelul 
drepturilor de acces determină privilegiile avute de utilizator. Câteva dintre funcțiile 
care pot fi implementate cu nivelurile de securitate a accesului se referă la acordarea 
de conturi (pentru timpul de conectare, utilizarea discului etc.) și gestiunea evidenței 
accesului utilizatorilor.

Nivelurile de securitate a serviciilor controlează accesul la serviciile sistem, 
precum ar fi firele de așteptare, intrările/ieșirile la disc, gestiunea serverului etc. Cel 
mai înalt nivel de securitate a servicilor este nivelul de control al serviciilor (NCS), 
care este responsabil cu funcțiile de avertizare și de raportare a stării serviciilor. De 
asemenea, el activează și dezactivează anumite servicii. După ce nivelul de control al 
serviciilor a stabilit un serviciu, nivelul de drepturi de servicii (NDS) determină exact 
cum se folosește un anumit cont de serviciu dat. De asemenea, nivelul de drepturi 
de servicii administrează drepturile specific unui cont. Dacă contul este membru al 
unuia sau mai multor grupuri, atunci nivelul de drepturi de servicii se va asigura ca 
acest cont să moștenească drepturile grupului. Se pot include și servicii de înalt nivel 
specific software-ului (SIS), precum și servicii de nivel scăzut specific hardware-ului 
(SSH). SIS sunt operațiuni care nu sunt limitate hardware – de exemplu, cererea 
de a deschide un fișier fără nume. Alte servicii sunt accesul la firele de așteptare 
și la cutiile poștale. SIS sunt de fapt construite prin SSH și pot necesita mai multe 
funcții de nivel scăzut pentru a se executa. SSH sunt dependente de hardware. Aceste 
servicii sunt “cărămizile” fundamentale de construcție ale sistemului și ele acoperă 
nivelurile de intrări/ieșiri la sectoarele 

3. Securitatea juridică este nivelul alcătuit dintr-o colecție de legi nationale și 
internaționale care reglementează actul de violare a nivelelor de securitate fizică și 
logică și stabilește sancțiuni penale pentru aceste acte.

Chiar și instituțiile de standardizare definesc securitatea informatică în moduri 
diferite:

- Securitatea este totalitatea mecanismelor și tehnicilor care protejează 
componentele unui sistem (ISO);

- Securitatea minimizează riscul expunerii componentelor și resurselor în fața 
unor vulnerabilități variate (ISO);

- Securitatea se referă la un complex de măsuri procedurale, logice, sau fizice 
destinate prevenirii, detectării și corectării diferitelor tipuri de accidente, utilizări 
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defectuoase sau căderi ale sistemelor (ECMA).

Standardul ISO/IEC 27002 este reglementarea internațională cea mai utilizată 
atunci când se fac referiri la problemele care au conexiune cu securitatea spațiului 
cibernetic (cyber security). Acest standard analizează trei noțiuni diferite, ca un 
complex prin care se definește securitatea spațiului cibernetic, și astfel definește 
în mod diferit securitatea calculatoarelor, securitatea informațiilor și asigurarea 
informatică, toate acestea fiind componente ale securității informatice.

Securitatea calculatoarelor este o ramură a științei calculatoarelor, cunoscută 
ca fiind securitatea informațiilor aplicată calculatoarelor și rețelelor. Obiectivul 
principal al securității calculatoarelor este acela al protejării informațiilor și a 
proprietăților, față de furturi, corupere sau dezastre naturale, permițând în același 
timp ca informațiile și proprietățile să rămână accesibile și productive pentru 
utilizatorii lor. Termenul de securitate a sistemelor de calcul se referă la procesele 
și mecanismele colective prin care informațiile și serviciile confidențiale, sau cu 
valoare, să fie protejate față de publicare, falsificare, sau distrugere prin activități 
neautorizate, persoane neautorizate, sau evenimente neplanificate. Securitatea 
calculatoarelor se focalizează pe disponibilitate și operarea corectă a unui sistem de 
calcul, fără a avea legătură cu informația memorată sau prelucrată de către calculator.

Securitatea informației înseamnă protecția informației și a sistemelor 
informatice față de accesul, utilizarea, divulgarea, penetrarea, modificarea, sau 
distrugerea neautorizată.

Asigurarea informatică se referă la managentul riscurilor legate de informație, 
mai precis la protecția și apărarea informației și a sistemelor informatice prin asigurarea 
confidențialității, integrității, autentificării, disponibilității și non-repudierii. Aceste 
obiective sunt urmărite fie că este vorba de memorarea, prelucrarea, sau transferul 
informațiilor, sau de neplăceri provocate prin rea credință, sau din cauza accidentelor.

Centrul de Cercetări Reunite a Comisiei Europene definește securitatea 
spațiului cibernetic ca fiind dată de mijloacele tehnice și reglementările legale 
menite să crească încrederea legată de protejarea cetățenilor față de riscurile din 
spațiul cibernetic. În acest spațiu cibernetic, caracterul privat reprezintă dreptul 
individual de a controla, sau influența ce informație referitoare la acea persoană 
poate fi memoarată în fișiere și baze de date și cine are acces la aceste date.

Principiile fundamentale pe care se bazează securitatea informatică sunt 
confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea. În continuarea acestui paragraf, 
vor fi prezentate, în sinteză, câteva elemente care definesc aceste principii.

Confidențialitatea se referă la protecția împotriva accesului neautorizat 
și a divulgării de informații către indivizi sau sisteme neautorizate. Informațiile 
confidențiale pot fi accesate, utilizate, copiate, sau puse la dispoziția doar a persoanelor 
autorizate, și doar atunci când este o nevoie reală de acestea. Confidențialitatea 
datelor se referă la încercarea de a nu permite accesul la informații persoanelor și 
sistemelor neautorizate.
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Integritatea se referă la protecția împotriva modificării sau distrugerii 
sistemelor, rețelelor și informațiilor. Aceasta înseamnă și faptul că datele memorate 
într-o parte a unui sistem de baze de date sunt în acord cu datele memorate în altă 
parte a aceluiași sistem de baze de date. Integritatea înseamnă și faptul că datele nu 
pot fi create, modificate, sau șterse fără autorizare. Integritatea înseamnă că toate 
resursele sunt întotdeauna disponibile pentru utilizatori indiferent de defectele 
de funcționare hardware, sau software, sau de încercările ilegale de sustragere de 
informații, și indiferent de încercările de modificare a informațiilor.

Disponibilitatea se referă la faptul că informația, sistemele de calcul utilizate 
pentru prelucrarea informației și metodele de asigurare a securității utilizate pentru 
protejarea informațiilor sunt disponibile toate și funcționează toate corect atunci 
când este necesară informația. În sinteză, disponibilitatea înseamnă că informația 
trebuie să fie disponibilă atunci când ea este necesară. Aceasta mai înseamnă și faptul 
că sistemele de calcul utilizate pentru a memora și prelucra informația, metodele de 
asigurare a securității utilizate pentru protejarea ei, și canalele utilizate pentru a o 
accesa, toate, trebuie să funcționeze corect.

Atunci când este avută în vedere și asigurarea informatică, sunt adăugate, la 
cele trei principii, și autenticitatea și non-repudierea.

- Autenticitatea este necesară pentru a exista siguranța că utilizatorii, sau 
obiectele sunt autentice.

- Non-repudierea implică faptul că o entitate a unei tranziții nu poate nega 
faptul că a recepționat o tranziție, precum și faptul că o altă entitate nu poate nega 
faptul că a efectuat o tranziție.

3. Concluzii

Pe măsură ce organizaţiile şi, implicit, infrastructurile critice devin din ce în 
ce mai dependente de buna funcţionare a sistemelor informatice, problema securităţii 
acestor sisteme devine tot mai importantă.

Deoarece societatea informatizată devine tot mai importantă atât pentru 
business, cât şi pentru societate, asigurarea securităţii, atât pentru infrastructură 
însăşi, cât şi pentru informaţiile care circulă pe ea, reprezintă un punct critic. Pentru 
ca Internetul să fie un mediu de încredere al societăţii informaţionale, trebuie să 
devină disponibil, informaţia transmisă sau memorată să fie păstrată confidenţial, 
și trebuie să fie asigurate integritatea, autenticitatea şi non-repudierea informaţiilor.
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1. Conceptul de acceptanţă (acceptabilitate) 

  În limbaj obişnuit, a acepta vine de la latinescul acceptatus şi înseamnă 
a încuviinţa, a fi de acord cu ..., a primi, a consimţi să, a admite, a aproba, a 
suporta, a tolera, iar prin accepţie sau accepţiune se înţeleg acţiunea de a accepta 
şi rezultatul acesteia, precum şi consimţământul, aprobarea (inclusiv certificarea 
prin semnătură) ori manifestarea voinţei de a dobândi un anumit drept, de a primi o 
ofertă sau o succesiune.  În domeniile calităţii, afacerilor, deciziilor şi securităţii se 
utilizează noţiunile acceptanţă şi acceptabilitate, însemnând rezultatul acceptării 
acţiunii, respectiv fundamentarea, derularea şi rezultatul derulării unui proces, 
soluţii, stări, performanţe ori acţiune (fig. 1).    
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Fig. 1 ─ Acceptanţă şi acceptabilitate
 
 Deşi există destule studii care consacră cele două noţiuni (mai degrabă din 

punct  de vedere tehnic, decât ca termen de dicţionar), diferenţele dintre acestea sunt 
destul de puţin reliefate, existând totuşi un curent de opinii potrivit căruia termenul 
1 Univ. de Nord Baia Mare, director în SC UTI GRUP SA 
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acceptanţă este considerat rezultatul procesului de acceptare, în timp ce prin 
acceptabilitate se înţeleg atât procesul de acceptare, cât şi rezultatul acelui proces. 

 Acceptanţa reprezintă starea de finalitate a procesului, rezultatul sau 
performanţa acestuia (sub forma de da/nu), nu intervine în proces şi nici nu-l supune 
unor corecţii, pe când acceptabilitatea supraveghează, reglează sau guvernează 
procesul (participă direct la proces, fiind o etapă dinamică reactivă) şi se stabileşte 
(încheie) la starea finală a procesului (sub aceleaşi forme ca şi acceptanţa). Obligatoriu, 
acceptanţa se consemnează într-un act, o hotărâre sau o înţelegere, autentificate.

 Acceptabilitatea (fig. 2) înseamnă control, evaluare şi reacţie ─ componenta 
dinamică şi acceptanţă (rezultat) ─ componenta statică.

 

 

Fig.  2 ─ Componentele dinamică şi statică ale acceptabilităţii
 
Diferenţierea dintre cele două noţiuni este deosebit de importantă atât în sensul 

cuprinderii, cât şi în cel al dinamicii,  dar utilizarea uneia sau alteia dintre cele două  
noţiuni nu este exhaustivă şi nici nu produce confuzii grave. Utilizarea adecvată a 
celor două noţiuni demonstrează cunoaşterea în profunzime a problematicii şi este 
scutită, de multe ori, de explicaţii suplimentare. 

 Un alt sens al acceptanţei îl constituie aprecierea acesteia ca măsură a 
credibilităţii care, în cazul unei organizaţii, reprezintă un sistem multidimensional 
de relaţionalitate între organizaţie, mediu, propria colectivitate şi mulţimea 
competitorilor (fig. 3). 

 Cu alte cuvinte, în mediul relaţional al organizaţiilor, acceptanţa reprezintă 
esenţa relaţiei dintre colaboratori, conducători şi subordonaţi ierarhic, producători şi 
clienţi şi trebuie să se bazeze, în primul rând, pe încredere reciprocă (acceptanţă de 
cooperare, de subordonare, comunicare şi înţelegere) atât în sfera relaţiilor directe şi 
imediate, cât şi în cea a strategiilor şi previziunilor de convieţuire.

 Echivalenţa dintre acceptanţă şi nivelul de toleranţă este o altă referire 
conceptuală, potrivit căreia acceptanţa reprezintă capacitatea unui individ, unui 
competitor sau unei organizaţii de a tolera (a pricepe, a fi de acord şi chiar a permite) 
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abaterile de la o înţelegere perfectată sau de la o performanţă previzionată şi 
chiar garantată.

 Nivelul   de  tolerare  (uneori  mai  puţin  eficient exprimat ─ nivelul de  
acceptanţă) reprezintă o problemă de evaluare, de interes şi deci de decizie.

 În relaţia faţă de risc, acceptanţa poate fi apreciată ca hotărârea 
decidentului de a-şi asuma riscul acţiunii. Deoarece orice decizie se ia într-un 
mediu de incertitudine, hotărârea se bazează pe voinţa decidentului de a-şi asuma 
riscul consecinţei (C) acţiunii, care se poate produce cu o anumită probabilitate (p): 
R = p * C.

 În domeniul marketingului, lansarea unui produs este strâns legată de 
ideea acceptanţei produsului de către potenţialii cumpărători şi deci utilizatori. 
Acceptanţa reprezintă finalul acţiunii de evaluare în care noul produs corespunde 
aşteptărilor consumatorilor şi se concretizează într-un buletin care consemnează cât 
la sută din consumatorii consultaţi au fost de acord cu lansarea produsului şi şi-au 
manifestat ferm intenţia de a-l achiziţiona şi utiliza.

 În urma comparaţiei dintre valoarea de buletin şi valoarea previzionată prin 
proiectul de produs, se hotărăşte dacă produsul este lansat sau nu în producţie. De 
regulă, dacă valoarea previzionată este mai mică sau egală cu valoarea din buletinul 
de consultare (de testare), se stabileşte că produsul a fost acceptat şi poate fi lansat 
în producţie şi introdus pe piaţă. Dacă valoarea previzionată este mai mare, lansarea 
produsului nu se produce. 

 Există şi situaţii, considerate de excepţie, în care la o valoare previzionată 
mai mare se poate hotărî acceptarea lansării produsului în producţie, dacă diferenţa 
dintre cele două valori are o anumită mărime maximă, considerată de risc posibil a fi 
asumat (de exemplu, < 18 % decât valoarea din buletinul de testare).

 În relaţia de standardizare a activităţilor şi proceselor, acceptanţa reprezintă 
consecinţa raportului de corespondenţă dintre performanţele unui proces şi 
cerinţele (minime) impuse de standard. În această relaţie, acceptanţa este obiectivă 
şi nu poate fi influenţată nici de putere şi nici de interese, iar documentul de acceptanţă 
se încheie bazat pe o concluzie fermă, determinată obiectiv.

 În relaţia de selecţionare, acceptanţa reprezintă hotărârea prin care 
concurentul este acceptat să ocupe, de pildă, locul scos la concurs şi aceasta poate 
fi stabilită pe baza următoarelor criterii: 

- rezultatele testelor sunt egale sau superioare celor stabilite prin barem;
- numărul celor consideraţi reuşiţi este mai mic sau egal cu numărul locurilor 

scoase la concurs;
- expertiza concurentului este cel puţin egală cu expertiza necesară desfăşurării 

activităţii;
- rezultatele interviului reprezintă condiţia satisfăcătoare a posibilităţii 

încadrării concurentului în postul disponibil sau scos la concurs.
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Fig. 3 ─ Conceptul de acceptanţă
  
Dar nu în toate cazurile condiţiile de acceptanţă reprezintă valori standard, sunt 

precis definite şi cuantificabile, ori nu lasă loc de interpretări; de aceea, în practica 
procesului de acceptanţă, se utilizează şi sintagma niveluri de acceptanţă (fig. 4), 
strict determinate de domeniul la care se referă acţiunea (sau în care se încadrează), 
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dinamica variabilităţilor performanţelor, precizia (nivelul de definire) relaţiilor şi 
interfeţelor competitoare, precum şi de cultura şi atitudinea celui care decide asupra 
nivelului de acceptanţă.

  

Fig. 4  ─ Niveluri de acceptanţă

Şi în acest caz, deşi există niveluri de acceptare, acestea se manifestă doar 
în timpul controlului şi evaluării subiecţilor, actul final al acordului, tolerării, 
credibilităţii, consimţământului sau aprobării fiind aceeaşi soluţie complementară 
fermă: acceptat sau neacceptat (da sau nu).

2. Forme de acceptanţă

 Revenind asupra ideii că acceptanţa (fig. 5) este un produs final fără echivoc, 
reprezentând de fapt o alternativă, adică complementaritatea a două variante: da 
sau nu,. afirmăm, de asemenea, că nu poate exista, ca instrument, posibilitatea de 
a accepta parţial un produs (mai mult sau mai puţin, în proporţie de etc.), deşi în 
practica curentă, chiar a managementului prin obiective şi în cea a deciziilor, se 
acceptă soluţia mai bine ceva, decât deloc (corespunde, de exemplu, în proporţie de 
70%).

 Cu  toate acestea, admitem existenţa unor forme de acceptanţă şi faptul 
că un produs poate fi acceptat ca formă, dar, în acelaşi timp, nu şi ca performanţă, 
sau un individ poate fi acceptat ca atitudine, dar nu şi din punctul de vedere al 
comportamentului. Cel mai adesea, acest tip de acceptanţă, numită de formă sau de 
dimensiune, se manifestă pentru indivizi astfel: este urât, dar are suflet bun sau este 
păcătos, dar este frumos şi reprezintă un compromis între ceea ce poate fi acceptat 
sau care asigură un nivel de acceptare aşteptat şi ceea ce nu poate fi acceptat, dar este 
trecut cu vederea.  
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Fig. 5  ─ Finalitatea acceptanţei

Acest lucru este şi mai pregnant în mediul de incertitudine unde 
multidimensionalitatea manifestării proceselor şi fenomenelor poate impune 
necesitatea asumării riscului atingerii diferitelor forme de obiective propuse, ţinând 
seama de câteva legături sau determinări obligatorii (fig. 6):

- nivelul de credibilitate a proiectului reprezintă o condiţie obligatorie de 
acceptanţă financiară;

- pierderile de imagine ale unei organizaţii, în cazul în care nu-şi atinge 
obiectivele strategice propuse, afectează atât acceptanţa comercială, cât şi 
acceptanţa socială a acesteia;

- expunerea la riscuri suplimentare a angajaţilor, ca urmare a unor greşeli 
strategice, poate afecta grav acceptanţa colectivă;

- perspectiva limitată a devenirii unei organizaţii, ca urmare a adoptării 
unei strategii insuficient fundamentate şi nereprezentative, afectează  acceptanţa  
competitivă  a organizaţiei respective şi deci şi acceptanţa sa de piaţă;

- claritatea şi sinceritatea exprimării, nesiguranţa şi confuzia acţională, precum 
şi consecvenţa succeselor ori inconsecvenţa rezultatelor sunt elemente definitorii ale 
acceptanţei de manifestare (atitudine) a unei organizaţii în raport cu modul în care 
îşi urmăreşte atingerea obiectivelor strategice;

- siguranţa expunerii, inteligenţa exprimării, oportunitatea şi sinceritatea 
răspunsurilor, precum şi disponibilitatea dialogului definesc aspectele acceptanţei 
de comunicare a unei organizaţii, care îşi defineşte şi îşi implementează o strategie. 

Ca urmare a manifestării multidimensionalităţii acceptanţei în mediul de 
incertitudine, un proiect poate fi apreciat ca fiind credibil financiar, dar nu se bucură 
de încredere socială sau este necesar colectivităţii zonei în care este amplasat, dar din 
punct de vedere economic nu reprezintă o soluţie de performanţă.
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Fig. 6 ─ Forme de acceptanţă

Jocul ipotezelor poate continua, în acest sens, cu multe nuanţe, variante sau 
asociaţii, pe două sau mai multe niveluri, dar de fiecare dată acceptanţa trebuie să 
se concretizeze într-o concluzie fermă: am acceptat proiectul şi îl îndeplinim sau 
am acceptat să mă căsătoresc cu cineva şi mă căsătoresc. Chiar dacă cea de a doua 
ilustrare pare mai puţin adecvată contextului ştiinţific al prezentei lucrări, aceasta 
este deosebit de edificatoare pentru relevanţa acceptării: nu te poţi căsătorii cu cineva 
50% sau 70%, ci te căsătoreşti sau nu. 

Printre cele mai utilizate forme sau dimensiuni ale acceptanţei, scoatem în 
evidenţă: 

- acceptanţa financiară
- acceptanţa comercială (de afaceri)
- acceptanţa socială (reprezentativă şi pentru proprii angajaţi)
- acceptanţa competitivă sau de piaţă
- acceptanţa de atitudine (manifestare)
- acceptanţa de comunicare
- acceptanţa riscului sau acceptanţa de risc.
Între anumite forme sau dimensiuni ale acceptanţei şi riscurile asumate sau 

evenimentele petrecute pot exista determinări directe: 
-  siguranţa succesului unui proiect determină acceptanţa financiară;
- prejudiciul de imagine produs din cauza eşecului unui proiect poate afecta,, 

direct -  nivelul de acceptanţă comercială şi indirect - nivelul acceptanţei sociale;
- reluarea unui ciclu de producţie învechit sau ineficient constituie una din 

cauzele scăderii acceptanţei colective. 
Cele trei relaţii pot fi explicate şi astfel: 
- riscul siguranţei succesului proiectului (cu conotaţie pozitivă) măreşte nivelul 

de acceptanţă financiară;
- riscul prejudiciului de imagine determină scăderea nivelurilor de acceptanţă 

comercială sau socială;
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- riscul continuării producţiei învechite sau ineficiente afectează nivelul 

acceptanţei colective, în sensul micşorării acesteia. 
Analiza de risc a oricăror decizii sau alegeri poate da un indiciu  asupra 

acceptanţei, asigurându-i un instrument relativ precis de referinţă sau de comparaţie. 
Există ideea similitudinii între calculul riscului asumat pentru un proces 

multidimensional şi impunerea acceptanţei pentru acesta.
Riscul de securitate (Rs) este suma ponderată a riscurilor dimensiunilor 

securităţii: procesuală (Rpr ), fizică (Rf), informaţională (Ri) şi de personal (Rp):
Rs = ppr * Rpr + pf * Rf + pi *  Ri + pp* Rp.
 În acest context, acceptanţa de securitate A(S) poate fi determinată în 

situaţia în care (Rs) este mai mic sau egal cu riscul de securitate impus prin proiect.
- cu condiţia însă ca niciunul din riscurile de proces, fizic, informaţional sau de 

personal să nu depăşească anumite valori;
- cu precizarea obligatorie că suma probabilităţilor nu poate depăşi valoarea 

1, dar şi cu cea complementară că nici o probabilitate nu poate fi mai mare, de pildă, 
de 50%, acesta deoarece nu poate exista o diferenţă ponderală substanţială între 
componentele (dimensiunile) de securitate.

Cu alte cuvinte, acceptanţa de securitate A(S)  este direct condiţionată de 
valoarea riscului de securitate (în primul rând), de valorile particulare ale riscurilor 
componentelor securităţii (în al doilea rând) şi de condiţionările reciproce ale acestora, 
exprimate prin ponderi (în al treilea rând), care, de asemenea, trebuie acceptate:

  A(S)                      A1 (RS)  (1) 
                       A2 (Rpr , Rf , Ri , Rp)  (2)
                                     A3 (ppr , pf , pi , pp )    (3)

Convenind că holograma acceptanţei este o sferă, în centrul acesteia se află 
poziţionată acceptanţa de securitate, iar la diferite înălţimi (pe cercuri concentrice) 
sunt situate elementele care condiţionează acceptanţa (riscurile componentelor şi 
corelaţiile acestora).

Supranumite bolţi de valori sau bolţi de componente, aceste segmente de cerc 
dau imaginea consistenţei procesului acceptat şi îi asigură o reprezentare sugestivă. 
Proiecţia reprezentării holografice a acceptanţei de securitate este prezentată în fig. 7.

Fig. 7 – Proiecţia hologramei acceptanţei de securitate
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Formele şi nivelurile de acceptanţă depind mai puţin de caracteristicile 
personale  ale decidentului şi mai mult de interesele acestuia şi de poziţia de la care 
se participă la putere. 

Formele de acceptanţă sunt diverse şi se manifestă vizibil angajat sau, mai 
puţin vizibil, relativ dezinteresat.

Reflectarea formelor de acceptanţă este, de asemenea, diversă şi depinde de 
percepţie, ca o primă expresie, dar şi de reprezentativitatea problemei şi angajamentul 
în proces, ca expresie a evaluării:

- acceptanţa locului de muncă este o sumă de atitudini şi de evaluări şi 
depinde de personalitatea şi experienţa individului care pune în balanţă (evaluează 
şi determină riscurile de acceptare sau de neacceptare) calificarea cerută, siguranţa 
locului de muncă, condiţiile de muncă, reprezentativitatea şi colectivul, precum şi 
venitul;

- acceptanţa pericolului la locul de muncă este o problemă de interes direct, 
de apartenenţă la fenomenul respectiv, de obişnuinţă şi tradiţie, precum şi de lipsa 
variantelor; generaţiile de mineri sau de petrolişti reprezintă exemple ilustrative, dar 
lor li se pot adăuga şi generaţiile de piloţi, medici, profesori, poliţişti, militari etc.;

- acceptanţa variantei unice reprezintă o soluţie considerată neguvernabilă şi 
care devine obligatorie din cauza neexistenţei altei variante;

- acceptanţa ²oarbă² (fără analiză şi expertiză) este, de asemenea, o soluţie 
de convenienţă (Bethlehem, 1985) şi depinde de convingeri religioase, de ignoranţa 
sau de educaţia strict orientată şi se bazează mai puţin pe logică şi mai mult pe 
convingerea utilităţii, apartenenţei sau dedicării unei cauze.

3. Acceptanţa riscului (de risc)  

 A reduce conceptul de risc la percepţia sa de pericol înseamnă a reduce 
managementul riscului la dimensiunea sa de a accepta sau de a înfrunta pericolul, 
ignorând realitatea managementului şi posibilitatea sa de a guverna variabilităţile 
care pot creea, deopotrivă atât câştiguri, cât şi pierderi.

În acelaşi timp însă, conceptul de risc nu poate rămâne în sfera teoretică, având 
nevoia  de  a  se  ilustra  prin  situaţii specifice, prin cazuri reale  atât  particulare, cât  
şi reprezentative. De asemenea, conceptul de risc nu trebuie să fie opus percepţiei 
şi experienţei de viaţă, ci trebuie să le explice, să le facă înţelese, să fundamenteze 
saltul de la a vorbi despre risc, la a-l exploata sau guverna, ceea  ce înseamnă că pot 
fi maximizate câştigurile şi minimizate pierderile. 

Conceptul de risc trebuie să ţină seama de elementele cunoaşterii aperceptive şi 
să le orienteze spre concluzii, sinteze şi chiar abstractizări subscrise managementului, 
astfel (fig. 8):

- cunoaşterea descriptivă ─ faptele, întâmplările, consecinţele  trebuie 
orientate spre înţelegere şi explicaţie;
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- cunoaşterea procedurală ─ dezvoltarea socială sau procesuală trebuie 

orientată spre dezvăluirea cauzelor şi corelaţiilor, spre evaluarea impactului şi 
frecvenţelor de producere, constituindu-se astfel baza prognozelor de evenimente 
viitoare;

- acceptarea realităţii  trebuie orientată spre analiza evoluţiei, spre deducerea 
cauzelor şi spre înţelegerea în profunzime a fenomenelor pentru a le putea înfrunta, 
exploata sau guverna;

- experienţa personală, expertiza cunoştinţelor şi educaţia formală trebuie 
să asigure orientarea, capacitatea de guvernare, exprimarea profesionalismului şi 
a personalităţii, în strânsă legătură cu aspectele şi efectele pozitive sau mai puţin 
nocive ori periculoase;

- comunicarea trebuie să fie permanent întreţinută, să nu fie orientată unilateral 
(transformându-se în manipulare), ci să asigure cadrul valorificării expertizei şi a 
sinergiei unităţii sau orientării în acţiune;

Fig. 8 – Elementele cunoaşterii şi orientarea acestora 
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- armonizarea diferenţelor de gândire şi de înţelegere trebuie să fie susţinută 
de aprofundarea procesului cognitiv - baza înţelegerii, previziunii şi planificării;

- percepţia riscului trebuie să fie orientată spre cunoaşterea realităţii, 
înţelegerea factorilor de risc, consecinţelor, necesităţii asumării şi depărtării de 
intersele  strict  personale  sau  de   poziţia  directă  a  individului  faţă  de  locul 
producerii riscului, devenind astfel direct corelată cu nivelul, amplitudinea sau 
evoluţia riscului;

- cultivarea percepţiei riscului trebuie să urmeze un proces interactiv, 
construit pentru fundamentarea şi adoptarea deciziilor, diminuându-se influenţa 
reacţiilor direct personale (individuale, familiale sau determinate de locul acţiunii) şi 
cultivându-se exprimarea expertizei şi responsabilităţii faţă de problematica supusă 
riscului, în interacţiunea socială.

Percepţia riscului  este un aspect subiectiv şi este influenţată de următorii 
factori (fig.  9):

- beneficiul (câştigul) sau dezavantajul (pierderea) rezultat în urma asumării 
riscului; 

- raportul dintre alegerea liberă a deciziei şi cea impusă prin anumite restricţii, 
convingeri sau reguli;

- implicaţia personală în acţiunea guvernată prin risc;
- expertiza personală;
- timpul la dispoziţie pentru analiza rezultatului acţiunii guvernate prin risc;
- imaginea celui ce îşi asumă riscul în grupul său imediat de interese (în grupul 

apropiaţilor săi);
- reacţia celor păgubiţi sau avantajaţi de rezultatul acţiunii guvernate prin risc;
- responsabilitatea faţă de implicaţia directă.

Fig. 9 – Percepţia riscului
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În strânsă dependenţă faţă de percepţia riscului se manifestă atitudinea faţă de 

acesta, ca voinţa de a controla riscul. 
În esenţă, manifestarea riscului, ca măsură a incertitudinii şi a posibilităţii 

apariţiei unui eveniment nedorit, care să producă pagube, sau a unui eveniment 
favorabil, care să aducă beneficiu, trebuie asumată şi guvernată.

Acceptabilitatea riscului, ca proces de asumare şi guvernare prin risc, se 
concretizează într-un act de voinţă, de acceptanţă, care impune faţă de risc (fig.10):

- identificarea şi evaluarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor sau a 
oportunităţilor şi capabilităţilor ca factori de risc;

- determinarea riscului;
- hotărârea de asumare a riscului;
. întocmirea actului de acceptanţă a riscului, stabilirea condiţiilor şi 

implementarea mecanismului de guvernare a acestuia. 
 

 

Fig.  10 ─ Acceptabilitatea riscului
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îşi păstrează aceleaşi valori deteminate. De aceea, când se analizează valenţele 
temporale ale riscului asumat, trebuie să se ţină seama de următoarele elemente 
dinamice:

- în funcţie de momentul de referinţă, riscul asumat are valenţe diferite; un 
risc de valoare mare este mai greu de guvernat la începutul acţiunii, când variabilele 
au o dinamică mai mare şi, se apreciază că, poate fi guvernat mai uşor către sfârşitul 
acţiunii, când apar chiar rezultate încurajatoare;

- pentru a aprecia cât mai bine valenţa riscului asumat pentru desfăşurarea 
acţiunii, valoarea acestuia trebuie comparată cu valoarea riscului asumat pentru 
situaţia de început a acţiunii; acest lucru este valabil şi pentru situaţia variantelor 
complementare, deci a alternativei;

- pentru a avea o imagine a dinamicii evoluţiei riscului asumat, valoarea 
curentă a acestuia, ri, trebuie comparată în permanenţă cu media evoluţiei riscului, 
mr, determinându-se, astfel, o funcţie de distribuţie a evoluţiei, dri ,

                           
dri = mr ─ ri;

- în ideea de a aprecia consistenţa riscului asumat (aceasta fiind o sumă de 
riscuri ponderate), trebuie să se urmărească nu numai evoluţia riscului asumat, ci şi 
a componentelor sale: 

1;p,rpR
n

1j
jj

n

1j
ji =•= ∑∑

==

unde

- problema este cu atât mai complicată, cu cât în procesul desfăşurării acţiunii 
se pot schimba pe lângă valorile de risc şi ponderile acestora (se schimbă atât rj cât 
şi pj);

- pentru a aprecia realist acţiunea întreprinsă şi guvernată prin risc, evoluţia 
riscului trebuie comparată cu evoluţia acestuia în alte acţiuni asemănătoare; aceasta 
face posibilă intervenţia pentru corecţii oportune, dar arată şi evoluţia comparativă a 
riscului în cele două acţiuni avute în vedere. 

În aceste condiţii, distribuţia acceptanţei riscului A(R) este următoarea: 
- acceptanţa evaluării A (Ev) ameninţărilor (A) şi vulnerabilităţilor (V) sau 

oportunităţilor (O) şi capabilităţilor (C), precum şi a factorilor care constituie 
subiectul evaluării;

- acceptanţa determinării riscului A (Dt);
acceptanţa asumării riscului A (Am);
- acceptanţa comunicării riscului A (Cm);
- acceptanţa guvernării riscului A (Gv). 
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A(R)                 A1 (Ev) (1)            A2 (A Ç V) (6)
                                      A2 (O Ç C) (7)

                         A1 ( Dt)  (R global şi pe componente relevante)  (2)
                  
                         A1 ( Am)  (3)
                       A1 (Cm) (4)
                       A1 (Gv)  (5)
   
 Proiecţia hologramei acceptanţei riscului este prezentată în fig. 11.

Fig. 11 – Acceptanţa riscului
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cum este la fel de moral şi dacă s-a câştigat să se partajeze câştigul. În cultivarea unei 
astfel de relaţii, hotărâtoare este comunicarea care trebuie să conducă la armonizarea 
intereselor şi la exploatarea sinergiei echipei care s-a format în jurul acestei acţiuni.  

Se apreciază că între acceptabilitatea riscului şi eficienţa  managementului  
de  risc este o corelaţie directă, în sensul că manifestarea atitudinii în procesul 
acceptabilităţii determină nemijlocit calitatea managerială. Mai mult chiar, Haimes 
(1991) dezvoltă ideea potrivit căreia optimalitatea managementului de risc este, în 
primul rând, o problemă de asumare şi acceptanţă şi, în al doilea rând, de resurse. 
Termenul optimal este gândit în sens Pareto al ierarhizării acţiunilor, obiectivelor, 
impactului temporal şi în perspectivă.  

Optimalitatea este direct legată şi de numărul segmentelor de distribuţie a 
elementelor de acceptanţă, cu atât mai mult, cu cât riscul ca măsură a incertitudinii 
se mapează pe multidimensionalitatea şi dinamica acesteia, fapt ce face ca modelul 
acceptanţei riscului să fie multivariabil atât în intrare, cât şi în ieşire. 

4. Acceptanţa deciziei   

Conform definiţiei lui Eardley (1991), decizia reprezintă un proces sau o 
secvenţă de activităţi desfăşurate individual sau în grup, cu scopul de a stabili sau 
implementa o soluţie la o problemă definită (descrisă) sau formalizată.

Calitativ şi operaţional, deciziile pot fi:
- programate (în timp) sau corect - structurate (ca algoritm, etape ori 

acţiuni);
- neprogramate (întâmplătoare ori post eveniment) sau incorect - structurate. 
În aprecierea unei decizii trebuie analizat raportul dintre cauza care a generat 

decizia (problematica care trebuie rezolvată) şi efectul (rezultatul) acţiunii care 
implementează decizia. 

Eficienţa procesului decizional este direct influenţată de cunoaşterea 
problematicii, a evoluţiei acesteia, a resurselor necesare, precum şi a rezultatelor 
reale (nu numai percepute) ale acţiunii.

Volumul şi calitatea informaţiilor influenţează în bine sau în rău decizia, dar 
nu îi hotărăsc în totalitate nici eficienţa şi nici posibilităţile de implementare. Acestea 
sunt determinate, în mare măsură, de organizarea decizională şi de pregătirea şi 
atitudinea decidenţilor. 

Aprecierea şi, cu atât mai mult, evaluarea implicării decidenţilor reprezintă un 
proces complex determinat de (fig. 12):

- studiul comportamentului decidenţilor, care vizează nu numai observaţii, 
ci şi modalităţile de angajare, valoarea rezultatelor, atitudinea pe întreg ciclul de 
implementare a deciziilor, discernământul şi profesionalismul analizei, oportunitatea 
măsurilor de corectare; încadrarea decidenţilor în tipurile de comportament statistice 
facilitează evaluarea capacităţii de predicţie a decidenţilor;
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- analiza psihologiei decidenţilor, care vizează determinarea acestora faţă de 

procesul de decizie;
- evoluţia procesului decizional şi statutul actual al decidentului în 

organizaţiile implicate;
- calitatea şi evoluţia mediului în care se produce acţiunea rezultată în urma 

deciziei.

Fig. 12 – Evaluarea implicării decidenţilor

Consistenţa procesului decizional constă în mai multe niveluri cognitive, 
structurate, de la nesiguranţa percepţiei, la ambiguitatea înţelegerii, la amestecul 
părerilor, la fragmentare şi lipsă de organizare, în sens negativ, şi de la formalizare, 
la structurare, integrabilitate, flexibilitate şi profesionalism, în sens pozitiv (fig. 13).

Deosebit de importantă este interacţiunea dintre decident şi volumul de 
informaţii pe care acesta îl procesează pentru fundamentarea deciziilor.

Conform celor stabilite de Libby şi Lewis (1982), interacţiunea se manifestă 
în patru direcţii:

(1) Raportul dintre cantitatea şi calitatea informaţiilor aflate la dispoziţia 
decidentului şi comportamentul (C) acestuia este orientat de adevărul pe care 
decidentul îl percepe în urma procesării informaţiilor. Conform modelului prelucrat 
Lens, se pune în evidenţă un raport direct între comportamentu decidentului, 
dependent de capacitatea de procesare (înţelegere) şi  cantitatea şi calitatea 
informaţiilor aflate la dispoziţie.
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Fig. 13 - Structurarea informaţiilor pentru procesul decizional

(2) Caracterul probabilistic (Cp) al deciziei (D) este determinat de nivelul de 
precizie al analizei (A) situaţiei, cu ajutorul căreia se fundamentează decizia, şi care 
se bazează, la rândul său, pe probabilitatea adevărului (certitudinii) informaţiilor 
(I) la dispoziţie.

(3) Relaţia directă stabilită între comportamentul (C) decidentului şi 
dinamica socială şi organizaţională în care acesta îşi desfăşoară activitatea, precum 
şi între comportament şi prioritatea activităţilor sau proceselor guvernate. 

Comportamentul decizional este strâns influenţat de poziţia decidentului atât 
în societate, cât şi în acţiune şi este apreciat nu numai prin eficienţa deciziei, ci şi prin 
poziţia decidentului faţa de decizie.
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(4) Raportul direct dintre personalitatea decidentului (Pd - capabilităţi şi 

atitudine) şi calitatea deciziei (Cd), condiţionat de calitatea procesării (Cp) şi de 
nivelul de adecvare (Na) a informaţiilor procesate (aflate la dispoziţie).

Personalitatea decidentului determină direct calitatea deciziei, care rămâne însă 
dependentă şi de calitatea procesării şi de nivelul relevanţei informaţiilor procesate.

Variabilitatea informaţiilor care aparţin procesului este determinată atât de 
cerinţele interioare procesului (reprezentări, fluxuri, conţinut, caracteristici statice, 
contexte), cât şi de legăturile cu mediu (perturbaţii, agregări, influenţe, reguli de 
transmitere). La aceşti factori de variabilitate se adaugă, în mod firesc, influenţa 
caracteristicilor aperceptive, de înţelegere şi de evaluare ale decidentului.

În ceea ce priveşte complexitatea, aceasta se manifestă multidimensional, 
la nivel de problemă, analiză şi decizie, dar şi corelativ în funcţie de incertitudine, 
convenienţe, variante sau conflicte de interese (fig. 14). 

  

Fig. 14 – Structurarea informaţiilor pentru decizie
 
Adoptarea unei decizii este influenţată de mai mulţi factori, dar relaţia dintre 

caracteristicile personale ale decidentului şi asigurarea informaţională este deosebit 
de importantă şi poate avea două aspecte extreme (fig. 15).  

 Pd                             Cd 

(Cp + Na) 

 

DISPONIBILITATE 

APARTENENŢĂ 
DECIDENT 

PROCES 
DECIZIONAL 

RELEVANŢĂ 

GRUPARE 

INFORMAŢII 

COMPLEXITATE 

IERARHIZARE 

INCERTITUDINE 

VARIABILITATE 

PROCES 
ACHIZIŢIE PERISABILITATE 

ATITUDINE 

DISPONIBILITATE 

CALITATE 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010142

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Fig. 15  – Corelaţia dintre caracteristicile decidentului şi asigurarea 
informaţională

Primul aspect extrem îl constituie hotărârea decidentului de a alege o soluţie 
ca urmare a atitudinii sale faţă de problema analizată, fiind sigur de reuşită, 
folosind un volum minim de informaţii şi un timp scurt de decizie. Primează în acest 
caz expertiza şi comportamentul decidentului. 

Cel de al doilea aspect extrem este reprezentat de fundamentarea variantei 
de alegere pe baza unor informaţii, aşa-zise complete, şi care presupune un 
rezultat cert. Primează în acest caz volumul şi modul de procesare a informaţiilor, 
formalizarea variantei şi credinţa că aceasta este sigur câştigătoare. 

Între cele două extreme, orice manifestare a decidentului este considerată 
flexibilă,  deoarece, în funcţie de situaţie, poate fi prioritară, fie atitudinea decidentului, 
fie fundamentarea variantei de decizie alese. Indiferent de nivelul de prioritate, cel 
de-al doilea factor joacă un rol cel puţin consultativ, fiind considerat ca sprijin în 
luarea deciziei, completâmând, în mare măsură, factorul decisiv.

În analiza corelaţiei dintre cei doi factori mai este evidenţiat şi aspectul ierarhic 
sau complex, potrivit căruia se evaluează cei doi factori, se determină aportul lor 
cantitativ sau calitativ la decizie, se stabileşte ierarhia celor doi şi se alege decizia, în 
funcţie de relevanţa factorului aflat în fruntea ierarhiei. 

Complexitatea reprezintă de fapt o particularitate a aspectului flexibil, în care 
stabilirea priorităţii factorului de alegere se bazează pe o analiză formală strictă,  
cantitativă sau calitativă. Deosebirea aspectului particular (ierarhic) de cel general 
(flexibil) constă în faptul că decidentul este obligat să respecte ierarhia determinată, 
reducând expertiza sa şi dreptul de a alege la o alegere calculată, impusă strict ierarhic.

În altă ordine de idei, procesul decizional este un proces secvenţial, fiecare 
decizie desfăşurându-se de sine stătător, conform algoritmului stabilit. Există situaţii 
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când deciziile se desfăşoară paralel, dar şi situaţii când deciziile sunt înlănţuite. De 
asemenea, există decizii complexe care cuprind în structura lor şiruri sau grupuri de 
decizii, după cum există şi decizii prioritare în timp sau declanşatoare de lanţuri de 
decizii. 

De asemenea, dat fiind faptul că adoptarea unei decizii se desfăşoară în condiţii 
de incertitudine şi ţinând seama că măsura incertitudinii o reprezintă riscul, se poate 
afirma că adoptarea deciziei reprezintă o situaţie de risc asumat, caracterizată prin 
atitudinea faţă de acesta, iar drept urmare acceptanţa deciziei se poate suplini sau 
întregi cu acceptanţa riscului (fig. 16).

Politica decizională poate fi considerată o opinie consensuală a grupului de 
experţi care fundamentează decizia şi a celor care o adoptă (aleg), motivată, de 
regulă, mai   mult de obiective pragmatice, decât de percepţie sau manifestare a 
puterii. Cu alte cuvinte, politica decizională reprezintă o simbioză între valenţele 
culturii din domeniu şi expresia intereselor în a atinge obiectivele, cu anumite resurse 
planificate şi într-un orizont de timp stabilit. 

Fig. 16 – Raportul dintre acceptanţa deciziei şi acceptanţa riscului

Deşi politica decizională reprezintă o expresie directă a puterii, pentru a nu 
deveni discreţionară sau strict personală (bazată pe dictatura bunului plac), este 
necesară o pregătire culturală şi o motivare a deciziei bazată pe expertiză, analiză 
de risc (de şansă sau de pericol), precum şi pe avantajele şi dezavantajele guvernării 
prin decizii. 

În acest context, acceptanţa deciziei şi aderarea la punerea ei în aplicare 
trebuie să fie asigurate de o bună comunicare, de expertiză, interese, obiective şi 
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acţiuni definite,, responsabilităţi şi satisfacţii (fig. 17). 

Fig. 17 – Asigurarea acceptanţei deciziei

Stilul consultativ duce la o decizie convingătoare acceptată şi sprijinită în 
aplicare, indiferent de natura şi nivelul riscurilor asumate sau doar acceptate. 

Stilul autocratic duce la o decizie unilaterală, controversată, de multe ori 
surprinzătoare, susţinută numai din interes direct sau din supunere oarbă.

Consultarea duce la armonizarea intereselor, la angajarea faţă de riscurile 
asumate, la înţelegerea necesităţii şi naturii deciziei, la întărirea responsabilităţii 
faţă de apartenenţa la domeniul cultural afectat, la angajarea directă, la punerea în 
aplicare a acesteia, la repartizarea raţională a succeselor, precum şi a suportabilităţii 
eşecurilor.

Rezonabilitatea deciziei este unul din factorii activi ai acceptanţei acesteia 
şi depinde de factorii relevanţi ai domeniului cultural căruia îi aparţine, de 
reprezentativitatea acesteia în jocul de putere, de veridicitatea fundamentării şi de 
eficienţa comunicării, de obiectivele stabilite, resursele angajate şi orizonturile de 
timp adoptate. Aceasta depinde însă şi de poziţia decidentului în parteneriatul deciziei 
caracterizată prin riscul asumat, modul şi nivelul de executare a puterii, de implicarea 
organizaţiei, de modul în care rezultatul o afectează, precum şi de modalitatea cu care 
decidentul poate hotărî rolul de partener sau de victimă al competitorilor.

Nivelul de acceptanţă a deciziei se poate exprima direct în nivelul riscului 
asumat, în cunoştinţă de cauză, şi în libertatea de voinţă. 

Esenţa voluntariatului în asumarea unui risc constituie nivelul liberei alegeri 
făcute de decident, indiferent dacă acesta ţine sau nu de fundamentarea deciziei.  

Voluntariatul poate fi benefic dacă reprezintă expresia asumării conştiente a 
riscului  şi poate deveni  un  pericol  dacă reprezintă  expresia  unui  act unilateral  de 
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voinţă  (aşa vreau eu) sau a unei manifestări de putere discreţionare. 

Voluntariatul este necesar, dar manifestarea sa unilaterală şi necontrolată poate 
duce la acţiuni nesăbuite, chiar dacă în urma unei astfel de acţiuni se câştigă ceva (pe 
seama unei victime).

Voluntariatul trebuie orientat atât cultural, cât şi ca expertiză, trebuie încurajat 
dacă reprezintă un act de voinţă responsabilă şi trebuie să rămână rezonabil şi 
respectabil.

Drept urmare, asumarea riscului în procesul decizional trebuie determinată nu 
ca o expresie a puterii, ci ca rezultat al culturii şi expertizei în domeniu. 

Hotărârea este individuală, este o expresie direct atitudinală, dar nu poate fi 
doar rezultatul voluntariatului.

Fatalitatea alegerii nu are nimic de a face cu decizia. Când eşti oblligat să alegi 
nu decizi, ci te supui. Nu conduci, ci execuţi. Nu îţi manifeşti voinţa, ci te supui altei 
voinţe.

În alegerea variantei de decizie, ierarhizarea riscului variantelor poate 
constitui un criteriu definitoriu. Logica ierarhizării exclude prioritatea stabilită pe 
baza nivelului de cunoaştere sau a ordinii cunoaşterii. 

Nu poţi să decizi motivându-ţi alegerea pe ideea că acestă variantă o cunosc 
mai bine sau cu aceasta sunt mai familiarizat. Alegerea variantei trebuie să fie 
guvernată de nivelul de risc determinat, iar cunoaşterea trebuie aplicată asupra tuturor 
variantelor într-un raport cel puţin echivalent cu importanţa şi relevanţa acestora. 

Toate aceste elemente complexe reliefate în relaţia cu decizia întăresc 
convingerea că acceptanţa deciziei A(D) trebuie să fie, în primul rând, o problemă 
socială şi după aceea o problemă de resurse.

Formalizarea problemei (FP), obiectivele deciziei (OD), riscul (R) şi implicaţiile 
(I) acesteia, atitudinea decidentului (decidenţilor) (At), reacţiile de ajustare (RA) şi 
evaluarea rezultatelor (ER) sunt cele mai importante componente ale acceptanţei 
deciziei. Reacţiile de ajustare sunt determinate de dinamica acţiunilor (DA).

        A(D)         A1 (FP)  (1) 
                               A1 (OD)  (2)
                               A1 ( R Ç I)   (consecinţe) (3)
                               A1 (At)   (4) 
                                  A1  (RA)  (5)          A2  (DA) (7)
                                A1  (ER)  (6)

Multitudinea componentelor de acceptanţă indică o notă de complexitate 
sporită, la care se adaugă şi al optulea factor şi deci al doilea nivel de acceptanţă - 
resursele la dispoziţie (RD). 

 Relaţia resurse - decident este o relaţie de dependenţă, dat fiind faptul că 
nu în toate cazurile decidentul este cel care stabileşte resursele. La acest lucru, se 
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adaugă necesitatea unei ajustări continue a consumului de resurse (AjR),  care să 
asigure acţiunilor o derulare ritmică, fără sincope şi să permită modelarea reacţiilor 
de ajustare în funcţie de evaluarea rezultatelor. Obiectivele sunt urmărite operaţional, 
determinându-se, în timp real, nivelul atingerii acestora (AtO). Rezultatul şi ritmul 
acţiunii, precum şi ritmul de ajustare şi consumul de resurse stau deci sub relaţia de 
optimalitate (Op), condiţionată de timpii final (TF) şi operaţional (TO).

 În aceste condiţii formalizarea acceptanţei deciziei se restructurează astfel:  

 A(D)            A1 (FP)   (1) 
                       A1 (OD)  (2)           A2 (AtO) (9)  
                       A1 (R Ç I)  ( consecinţe)   (3)  
                       A1 (At)   (4)                                     A3 (Op)  (10)     
                       A1 (ER)  (6)            A2 (RA )  (5)
          A1 (RD) (7)            A2 (AjR)  (8)
   
 Concluzionând asupra acestei restructurări, prezentată în fig. 18, reliefăm 

următoarele aspecte:

Fig. 18 – Proiecţia hologramei acceptanţei deciziei

- formalizarea problemei care reclamă decizia rămâne hotărâtoare, deoarece 
prima condiţie în succesul deciziei este  să  fie  foarte  bine  cunoscută  situaţia

- asupra căreia se hotărăşte;
- stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse prin decizie, riscul asumat şi atitudinea 

faţă de acesta, evaluarea rezultatelor şi resursele la dispoziţie reprezintă condiţionări 
directe;

- se pune în evidenţă un al doilea nivel de condiţionări ale acceptanţei constituit 
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din elemente dinamice: relaţiile de ajustare, ajustarea resurselor şi urmărirea modului 
în care sunt atinse obiectivele;

- elementele de dinamică ale condiţionărilor ajustării se desfăşoară sub 
controlul unui regim de optimalitate în timpi final şi operaţional;

- faţă de complexitatea condiţionărilor este necesară stabilirea unei 
proporţionalităţi a relaţiilor şi, de cele mai multe ori, şi o ordonare de timp operaţional, 
succesiuni de acţiune, de ajustări, de evaluări şi de decizii suplimentare, chiar şi de 
genul: intervin, nu intervin, continui sau mă opresc etc.

5. Acceptanţa în mediul de afaceri

Mediul de afaceri reprezintă, în esenţa sa, un mediu de incertitudine guvernat 
prin risc asumat. În „Organizaţia în acţiune” Thomson, 1967, prezintă conceptul de 
management al incertitudinii căruia îi conferă un rol determinant în fundamentarea 
deciziilor, în general, şi a deciziilor în mediul de afaceri, în special. Raportul dintre 
investiţiile viitoare şi oportunităţile de piaţă posibile nu mai este direct şi simplu 
determinat, ci apare într-un sistem de corelaţii multidimensional şi multicriterial. Se 
schimbă nu numai realitatea, ci şi modul de percepere şi evaluare a acesteia.

Hull (1980), ocupându-se de raportul dintre incertitudine şi risc, în plină 
răspândire  şi confirmare a teoriei economice potrivit căreia există trei stări ale 
mediului de afaceri, certitudine, incertitudine şi risc, afirmă că: „evaluarea 
riscului în afaceri oferă o măsură cantitativă a diferenţelor dintre incertitudinile mai 
importante şi cele mai puţin importante într-un anumit proiect de investiţie”. În mod 
deosebit, valoarea riscului asociat situaţiilor de incertitudine permite diferenţierea 
acestora şi chiar stabilirea acelor stări numite „cheie” (critice). În această accepţiune, 
formularea unui concept sistemic despre mediul de afaceri nu trebuie să piardă din 
vedere aspectul multidimensionalităţii sale, dar nici nu trebuie să se reducă la acesta. 
Cu atât mai mult, cu cât economia mondială se îndreaptă spre un nou tip de economie, 
economia inteligenţei sau economia bazată pe cunoştinţe.

Ca nivel de incertitiudine, afacerea devine tot mai complexă, pe măsură ce 
dimensionalitatea mediului în care se integrează este mai accentuată.

În esenţă, mediul de afaceri reprezintă un sistem mare (complex) în care 
multitudinea relaţiilor neliniare şi interacţiunile pozitive şi negative determină 
o diversitate aproape infinită de moduri de comportare.

Ca integrator funcţional, mediul de afaceri cuprinde subsisteme sociale, 
tehnice şi economice, dar şi stări, neliniarităţi, legături şi relaţii, reglaje şi autoreglaje, 
perturbaţii şi infracţionalităţi (fig. 19). Toate acestea se concentrează în jurul valorilor.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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Fig. 19 ─ Integralitatea mediului de afaceri

Ca o consecinţă a acestei analize, multidimensionalitatea mediului de afaceri 
se poate concretiza în (fig. 20):

Fig. 20 ─ Dimensionalitatea mediului de afaceri
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- organizaţii diferenţiate ca interese, structuri şi comportamente;
- actori diferenţiaţi ca poziţie, mărime, preocupare, interese, rol şi agresivitate;
- categorii de actori şi comportamente sociale specifice;
- segmente de afaceri conturate, întrepătrunse sau vag definite;
- tehnologii, proceduri şi procese;
- strategii şi politici;
- reglementări şi normative;
- valori, costuri şi evaluări;
- resurse complexe;
- cuprindere socială şi geografică;
- dinamică şi interdependenţe;
- incertitudini, ameninţări, vulnerabilităţi, infracţionalităţi şi risc.

Intensificarea ritmicităţii şi creşterea în amplitudine a agresivităţii concurenţei 
în mediul de afaceri contemporan sunt elemente ce depind de sporirea valorilor, 
numărului de concurenţi şi competitori, dorinţei de dominaţie şi monopol, de 
internaţionalizarea segmentelor de piaţă, inclusiv a celor considerate strategice sau 
tradiţionale, sporirea vitezei de circulaţie etc., la care se adaugă şi câteva aspecte 
structurale şi comportamentale. 

Din punctul de vedere al dinamicii, se pot pune în evidenţă trei categorii de 
mediu de afaceri:

- mediul stabil (static) este asociat unui mediu de afaceri conservator în care 
dominanţii fac “legea” şi îşi conservă poziţia;

- mediul dinamic este mediul de afaceri natural şi care trebuie sprijinit 
normativ şi organizatoric;

- mediul turbulent este asociat economiilor de tranziţie, în care elementele 
de dinamică (progresul tehnologic, concurenţa, libera iniţiativă şi autonomia 
organizaţiilor, schimbarea economică şi managerială şi accentuarea incertitudinilor) 
sunt aleatorii, nu generate (menţinute într-o dinamică stabilizată şi acceptată-naturală), 
provocând crize, factori de discontinuitate, impreviziune, disfuncţionalităţi, încălcări 
grave ale eticii şi moralei în afaceri.

Principala verigă a mediului de afaceri o constituie organizaţiile care sunt 
integrate funcţional în mediul de afaceri şi reprezintă subsisteme ale acestuia. 
Drept urmare, între organizaţii şi mediul de afaceri (fig. 21) se stabileşte o legătură 
cibernetică, de influenţare reciprocă, cu funcţii de interfaţă bazate pe strategii, 
politici şi comportament, cu schimbări de substanţă (resurse fizice şi umane) şi 
informaţionale (de cunoştinţe).

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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Fig. 21 - Legătura cibernetică dintre organizaţii şi mediul de afaceri

Integrarea funcţională în mediul de afaceri, adaptarea şi readaptarea 
organizaţiilor la cerinţele de optimalitate generală, atenuarea perturbaţiilor 
şi necesitatea răspunderii oportune la stimulii exogeni, impun organizaţiilor 
(subsistemelor), dar şi mediului de afaceri (sistemului), caracteristici de reacţie şi 
autoreglare, încadrând mediul de afaceri într-un sistem cibernetic complex, evoluat, 
cu structură cu buclă terţiară (cu învăţare) sau stratificată (cu funcţii de planificare şi 
evaluare a rezultatelor).

În acelaşi timp însă, caracteristica fundamentală a mediului de afaceri 
contemporan este intensificarea concurenţei, ceea ce duce la diversificarea 
segmentelor de piaţă, a producătorilor, clienţilor şi produselor, la sporirea exigenţei 
faţă de calitate şi utilitate, precum şi la presiunea preţurilor practicate pe piaţă faţă 
de costurile reale.

Intensificarea concurenţei (fig. 22) poate fi exprimată direct prin dinamica 
raportului de forţe între concurenţi (direcţi, potenţiali, cu produse de substituţie 
etc.), dar şi indirect prin raportul dintre dorinţa şi efectul afacerii, pe de o parte, 
şi costurile suportate în afacere, pe de altă parte. Dubla dimensiune a intensificării 
concurenţei pune faţă în faţă un aspect exterior, confruntarea pe piaţă, şi unul interior, 
confruntarea dintre dorinţă şi potenţă (utilitate, necesitate şi suport valoric).

Pentru a face faţă intensificării concurenţei, organizaţiile trebuie să-şi 
stabilească strategia de comportament pentru a preîntâmpina sau corecta procesele 
de desfăşurare a afacerilor. Prin comportamentul organizaţiilor înţelegem procesul 
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de decizie şi acţiunile în afaceri, astfel încât să atenueze sau să blocheze ameninţările 
din mediul de afaceri sau să transforme în beneficiu oportunităţile, prin previziune 
sau reacţii la evenimente.

Fig. 22  - Aspectele intensificării concurenţei

Comportamentul previzionar (sau proactiv) se bazează pe analiza trendului 
mediului de afaceri şi adoptarea corespunzătoare a unor decizii declanşatoare de 
procese şi evenimente în mediul de afaceri. Prin strategiile anticipative, organizaţiile 
impun evenimente, în timp ce mediul de afaceri le recepţionează şi cumulează 
efectele acestora şi al interacţiunilor dintre organizaţii. 

Comportamentul reactiv impune decizii şi acţiuni corectoare, de reacţie 
la evenimentele petrecute în mediul de afaceri. De această dată, organizaţiile 
recepţionează evenimentele din mediu şi îşi adaptează comportamentul în funcţie de 
efectele acestora.

Un studiu asupra riscului în mediul de afaceri trebuie să-şi propună lămurirea 
următoarelor aspecte:

- factorii determinanţi ai riscului şi modul de corelaţie a acestora;
- corelaţia dintre incertitudine şi risc;
- raportul dintre decizie şi risc.
Atât pentru orientarea decidenţilor, cât şi pentru evaluarea acestora, trebuie 

stabilite următoarele elemente:
- definirea unui parametru care să permită o comparaţie obiectivă pentru 

comportamentul şi atitudinea decidenţilor;
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- stabilirea unei modalităţi prin care să se evalueze nivelul încrederii 
decidenţilor în propriile lor decizii.

Determinarea acestor elemente nu este o problemă simplă, deoarece aceasta 
depinde de o multitudine de factori, dintre care evidenţiem:

- complexitatea problemei, pe de o parte, şi caracterul său particular, pe de altă 
parte;

- incertitudinea mediului în care se defineşte problema;
- multitudinea aspectelor care trebuie analizate;
- obiectivul şi evoluţia deciziei;
- calificarea şi atitudinea decidentului.
Din acest punct de vedere, în mediul de afaceri se pot reliefa câteva categorii 

de risc considerate principale:
- riscul de piaţă depinde de calificarea şi importanţa pieţei, de puterea 

financiară a organizaţiei, de locul şi orientarea consumatorilor, de densitatea de 
produse identice sau echivalente, de jocul preţurilor, de regulile de guvernare, precum 
şi de cultura, calificarea şi atitudinea decidenţilor;

- riscurile financiare depind de costurile de producţie şi de volumul 
investiţiilor, de politica de guvernare a intereselor, de taxe, de reguli şi de valoarea 
de schimb,  de restricţiile mişcărilor de capital;

- riscul managerial depinde de modalităţile de guvernare a procesului, 
de structurile organizatorice, de calificarea şi responsabilizarea decidenţilor, de 
disponibilitatea acţiunii, precum şi de natura şi calificarea resurselor;

- riscurile de mediu depind de natura şi calitatea mediului din punct de vedere 
ecologic şi social.

Contrar multor păreri, dezvoltarea durabilă nu este un fenomen ce aparţine 
de drept lumii moderne, ci reprezintă o acţiune socială de importanţă majoră pentru 
omenire; de aceea, guvernele trebuie să-şi asume, în primul rând, reglementările 
legislative şi strategice, asigurând şi finanţarea implementării acestora, dar nu pe 
etape sub presiunea opiniei publice sau a necesităţii obţinerii voturilor alegătorilor, 
ci într-un ritm continuu, după planuri sistematice, strategice şi reale, pe perioade 
îndelungate de timp care să acopere, cel puţin, durata de timp a  patru - cinci strategii. 
Şi, în al doilea rând, trebuie combătută ideea autoreglajului exclusiv de mediu atât 
natural, cât şi social, dat fiind faptul că:

- industria şi comerţul, dezvoltarea economică, nu se pot autocontrola pentru 
o dezvoltare durabilă, ci necesită cadru legislativ şi social adecvat acestui tip de 
dezvoltare orientată;

- monitorizarea pieţei şi a consumatorului stabileşte mai degrabă direcţii de 
adaptare pe termene reactive dimensionate de manifestarea preferenţială,, ignorând 
sau chiar aflându-se în contradicţie cu necesităţile dezvoltării durabile;

- cheltuielile ecologice de conservare a mediului înconjurător sunt tratate 
drept cheltuieli de circumstanţă, care grevează producţia şi dezvoltarea şi nu sunt 
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luate în considerare decât atunci când legislaţia impune aşa ceva; sensibilizările 
individuale, locale sau temporale scot şi mai mult în evidenţă tendinţa generală de a 
evita cheltuielile pentru o astfel de dezvoltare;

- identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor sociale pentru dezvoltarea 
necontrolată, neorientată ecologic, necesită o tratare profesionistă, integrată 
într-o concepţie generală fundamentată, nu pe interese de moment, ci pe interesul 
supravieţuirii şi dezvoltării societăţii în ansamblul său;

- standardizarea în domeniu este necesară, deşi aceasta fixează norme minime 
de comportament, aducând după sine probabil descurajarea celor ce şi-au propus 
obiective mai generoase în materie, deoarece nevoia stringentă a actualului moment 
de dezvoltare este încetarea abuzurilor de mediu şi descurajarea drastică a celor ce 
gândesc să săvârşească aşa ceva; dincolo de comportamentul minimal obligatoriu se 
pot desfăşura programele de conservare şi de ameliorare de mediu.

Pentru a transforma guvernarea riscului (sau guvernarea prin risc) într-o 
metodă activă de guvernare, este necesară o orientare culturală susţinută, pentru 
a asigura înţelegerea problematicii, precum şi o experimentare mai atentă şi mai 
edificatoare a formelor de conducere prin risc.

Este necesară orientarea de la formalizări simple la modele optimale, precum 
şi de la ceea ce se cheamă „valori la dispoziţie” la simulări ale rezultatelor, în funcţie 
de evoluţia reală a variabilelor din modelele de formalizare a riscului.

Ţinând seama de aceste precizări, fără a avea o imagine de esenţă exhaustivă 
a mediul

ui de afaceri (MAF), conceptul de acceptanţă accentuează ideea de organizare 
în mediu şi o condiţionează de reciprocitatea acceptanţei dintre organizaţie şi mediul 
de afaceri şi dintre competitorii organizaţi sau neorganizaţi, dar aflaţi în competiţie 
(concurenţă).

O primă  formalizare a acceptării în mediul de afaceri ne reliefează următoarea 
formă:

 
 

Deci organizaţia îşi manifestă acceptanţa faţă de mediul de afaceri A(OM) 
în care se integrează, faţă de colaboratorii A(OCb) cu care se organizează sau nu în 
grupuri de interese sau în reţele şi faţă de concurenţii A(OCn) cu care vieţuieşte în 

 

A(CnO) 

A(CbO) 

 

CONCURENŢI A(OCn) 

A(OCb) 

 MAF 

COLABORATORI 
A(OM) 

A(MO) 
O 
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mediul de afaceri, dar şi invers adică mediul acceptă organizaţia pe care o integrează 
A(MO). Colaboratorii A(CbO) şi concurenţii A(CnO) manifestă şi ei acceptanţă 
pentru organizaţia cu care intră în contact. 

Dacă acceptanţa de colaborare şi integrare  este de  tip dezvoltare  şi  reprezintă  
o manifestare vectorială considerată benefică, acceptanţa concurenţilor pare a fi un 
nonsens, în ideea acceptării bătăliei şi a inamicului cu care eşti nevoit să te confrunţi. 
În realitate însă, cea de a doua categorie de acceptanţă este tot benefică, deoarece 
bătălia concurenţei în mediul de afaceri, deşi uneori poate duce şi la distrugerea 
celor slabi sau care manifestă slăbiciuni, reprezintă totuşi motorul reglării pieţei şi al 
dezvoltării mediului de afaceri.  

O altă formalizare a acceptării în mediul de afaceri se referă la relaţia categorii 
de mediu de afaceri şi organizaţie. 

Indiferent de forma de manifestare a mediului de afaceri (stabil, dinamic sau 
turbulent), acceptanţa organizaţiei se modelează corespunzător nivelului de integrare 
al organizaţiei, în timp ce acceptanţa mediului de afaceri faţă de organizaţie este 
mai îngăduitoare, mai respingătoare, mai integratoare ori mai puţin integratoare, în 
funcţie de ponderea şi comportamentul organizaţiei în mediu.

 
 

 
 
 

Structural, mediul de afaceri este constituit din mediul de existenţă (MEx), 
infrastructura (I) mediului şi organizaţiile integrate. Din acest punct de vedere, 
acceptanţa este structurată de la mediu la infrastructură A(MI) şi direct la organizaţie 
A(MO), de la interfeţele infrastructurii la organizaţii A(Ii Oj) şi de la organizaţii la 
interfeţele infrastructurii A(Oj Ii), în principal, şi direct la mediu sau la o componentă 
a acestuia A(OjM), în particular.
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În acelaşi timp însă, dat fiind faptul că organizaţiile se integrează în mediul 
de afaceri şi reprezintă subsisteme ale acestuia, între ele se manifestă forme de 
acceptanţă, A(OjOk), indiferent de ponderea pe care acestea o au în sistem. În situaţia 
în care acceptanţa între organizaţii nu se manifestă, sistemul trebuie să intervină 
pentru a bloca generarea unui conflict şi pentru menţinerea unui echilibru funcţional. 

 Ca sistem, mediul de afaceri este structurat pe subsisteme: economic, 
tehnologic, social-politic, cultural şi natural.   Din acest punct de vedere şi 
acceptanţa mediu-organizaţie se structurează pe subsisteme, la diferite niveluri de 
intensitate, rămânând bijectivă în totalitate. 
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În acest context, nivelurile de acceptanţă (intensitatea parametrilor la care 
se referă acceptanţa) nu afectează faptul că în esenţă acceptanţa înseamnă da sau 
nu, ci doar diferenţiază îngăduinţa sau respingerea ori integrarea. Cu alte cuvinte, 
organizarea poate fi mai îngăduitoare (sau mai favorizantă) ori mai puţin îngăduitoare 
(sau mai respingătoare) faţă de subsistemul politic, de exemplu. 

Pentru a reveni în economia acestei lucrări, analiza acceptanţei organizaţiei 
A(O) în mediul de afaceri poate fi formalizată astfel:

A(O)              A1 (OM) (1)  A2 (OE)    (10)
     A2 (OT)    (11)
                                                     A2 (OSP)   (12)
                                                     A2 (OC)     (13)
              A1 (OI)    (2)              A2 (ON)       (14)  
              A1 (R)     (3)
              A1 (D)    (4)
              A1 (P)    (5)
              A1 (C)     (6) 
              A1 (SD) (7)             A3 (RD)    (8)
                                                    A3 (RA)    (9)
              
Acceptanţa organizaţiei faţă de mediu A(OM) este descrisă ca o mulţime 

(reuniune, sumă) a acceptanţelor subsistemelor: economic A(OE), tehnologic A(OT), 
social-politic A(OSP), cultural A(OC) şi natural A(ON). 

Acceptanţele de interfaţă A(OI), de risc A(R), de decizie A(D), de profit A(P), 
de concurenţă A(C) sunt aşa zise acceptanţe unitare, în timp ce acceptanţa strategică 
de dezvoltare A(SD) este guvernată de acceptanţele faţă de resursele la dispoziţie 
A(RD) şi de reglajul de ajustare A(RA).

Proiecţia hologramei acceptanţei organizaţiei este prezentată în fig. 25.
În mediul de afaceri direcţiile de acceptanţă constituie canale directe de 

comunicare şi competiţie care permit desfăşurarea afacerilor şi le asigură direcţii de 
manifestare  de la şi spre infrastructură şi subsistemele mediului. 

 

Fig. 25 – Proiecţia hologramei acceptanţei organizaţiei
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Fără acceptanţă nu se pot face afaceri, nu se poate comunica, nu se poate 
dezvolta nimeni şi nici nu poate exista echilibru social. 

Motivaţia acceptanţei este intrinsecă, de interese, de atitudine şi de putere. 
Motivaţia este orientată şi guvernată de cultură şi expertiză, iar ca expresie a puterii 
trebuie guvernată de responsabilitate. 

Foucault (1980) apreciază că atitudinea este, cel mai adesea, influenţată de 
nivelul de la care se exercită puterea. Influenţa putere – atitudine poate fi fastă, dar 
şi nefastă, este o componentă permanentă, dar dinamică a unui individ şi reprezintă 
o cale de dezvoltare normală, bazată pe cultură, expertiză şi chiar vârstă, precum 
şi o componentă intempestivă (momentană), cauzată de manifestarea puterii şi de 
raportul dintre dominaţie şi existenţă.

 6. Acceptanţa în mediul de securitate

Prin securitatea unui obiectiv, sistem, proces sau fenomen înţelegem 
asigurarea stărilor de devenire a acestora în siguranţă şi stabilitate, încadrându-se 
astfel în cerinţele de calitate. 

Siguranţa asigură înscrierea în legea de devenire, în timp ce stabilitatea 
asigură procesului (convenim o expresie simplificată) o evoluţie în apropierea 
performanţei de maturitate (considerată normală, impusă, standard, admisă, 
convenită etc.).

În acelaşi timp, securitatea, ca proces în sine, este multidimensională: de 
proces  (procesuală), fizică, informaţională şi de personal. 

Deci, în mod dimensional, acceptanţa în mediul de securitate poate fi ilustrată 
astfel:

A(S)  A1(SIG)  (1)      A2(LD)   (3)                         A5(PS) (5)
              A1(STB) (2)           A3(EN)   (4)                          A5(F)   (6)
                                                                               A5 (I)   (7)
                                              A4(RA) (9)                             A5 (P)  (8)
 
Acceptanţa de securitate A(S) se concretizeaz[ prin acceptanţa siguranţei 

A(SIG)  şi acceptanţa stabilităţii A(STB). Acceptanţa siguranţei este guvernată de 
acceptanţa legii de devenire A(LD), în timp ce acceptanţa stabilităţii este guvernată 
de acceptanţa evoluţiei normale A(EN), asigurată de regimul de reacţie sau de 
ajustare A(RA). 

În acelaşi timp, acceptanţa în securitate nu poate deveni efectivă decât dacă 
securitatea elementelor componente (dimensiunilor) este efectivă. Aceasta înseamnă 
că acceptanţa securităţii este condiţionată de acceptanţa securităţii procesuale A(PS), 
fizice A(F), informaţionale A(I) şi de personal A(P). 

Din punct de vedere acţional, securitatea previne (PV), descurajează (DJ) 
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şi tratează (TR) producerea  unui eveniment nedorit, în baza unui risc asumat (R) 
şi a unei strategii de securitate (SS), dependentă de resurse, şi asigură restabilirea 
procesuală sau normală (RN). Deoarece, securitatea este un proces ce depinde 
foarte mult de resursele la dispoziţie (RD), strategia de securitate şi riscul asumat 
sunt direct dependente de acestea. 

Formalizarea, în acest sens, a acceptanţei de securitate este următoarea: 
 A(S)             A1(PV)     (1)           A2(R)     (5)   
                          A1(DJ)     (2)           A2(SS)  (6)       
                          A1(TR)     (3)                                                          
                          A1(RN)   (4)

Acceptanţa de securitate reprezintă mulţimea acceptanţelor prevenirii A(PV), 
descurajării A(DJ), tratării A(TR) şi restabilirii normalităţii procesului A(RN). 
Întreaga acceptanţă de securitate sau acceptanţele manifestărilor sale acţionale se 
realizează sub influenţa directă a riscului asumat (care trebuie acceptat) A(R) şi a 
strategiei de securitate A(SS), dependente de acceptarea resurselor la dispziţie A(RD).

Din punct de vedere structural, securitatea se manifestă în mediul de securitate, 
(SM) având ca suport un mecanism sau sistem de securitate implementat (SI), 
structurat pe baza unei strategiei şi a riscului asumat, în funcţie de resursele la 
dispoziţie. 

Funcţionalitatea sistemului de securitate implementat este asigurată de un 
management corespunzător (MGS) şi de o echipă de operatori (EO) instruiţi şi 
autorizaţi. Managementul sau guvernarea de securitate se supune unui cadru juridic 
(CJ)  în materie şi unui set de proceduri (SP),  de asemenea, autorizate.

Formalizarea acceptanţei din acest punct de vedere se prezintă astfel: 

   A(S)         A1(SM) (1)  A2(SI)   (2)   A3(MGS) (5)           A4(CJ)  (7)
                            A2(R)    (3)                         A4(EO) (8)
                            A2 (SS)  (4)                                     A4(SP) (9)
                                                                       A2(RD) (6)
Acceptanţa de securitate A(S) este determinată de acceptanţa securităţii 

mediului A(SM), condiţionată, la rândul său, de acceptanţa securităţii sistemului 
implementat A(SI), de acceptanţa riscului asumat A(R) şi de acceptanţa strategiei 
A(SS) de securitate.

Acceptanţa securităţii sistemului de securitate este condiţionată de acceptanţa 
managementului de securitate A(MGS) în timp ce acceptanţele riscului asumat şi 
a strategiei de securitate sunt condiţionate de acceptanţa resurselor la dispoziţie 
A(RD). Acceptanţa managemntului de securitate este condiţionată, la rândul său, 
de acceptanţa cadrului juridic definit A(CJ), de acceptanţa echipei de operatori din 
punctul de vedere al instruirii şi autorizării A(EO) şi de acceptanţa sistemului de 
proceduri obligatoriu de respectat A(SP). 
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În analiza acceptanţei de securitate, elementele constituente sunt diversificate 
şi depind de obiectivul propus pentru analiză. Exemplificăm acest lucru, propunându-
ne ca obiectiv determinarea formalizării acceptanţei pentru guvernarea prin risc a 
securităţii unui proces.

Guvernarea procesului (GP) este condiţionată de stabilirea parametrului 
de maturitate (PM) şi a caracteristicilor de reacţie (ajustare) pentru asigurarea 
stabilităţii procesului atât în condiţii de pericol (CN), cât şi în condiţii de 
oportunităţi (CP).

Acceptanţa securităţii guvernabilităţii unui proces A(SGP) este determinată 
direct de acceptanţa performanţei (parametrului) de maturitate A(PM), condiţionată 
de acceptanţa managementului de risc A(MGR) atât pentru conotaţii negative 
A(RCN), cât şi pentru conotaţii pozitive A(RCP).

Acceptanţa riscurilor cu conotaţie negativă este condiţionată de acceptanţa 
ameninţărilor identificate A(AI) şi de cea a vulnerabilităţilor evaluate A(VE), în 
timp ce acceptanţa riscurilor cu conotaţie pozitivă este condiţionată de acceptanţa 
oportunităţilor identificate A(OI) şi de acceptanţa capabilităţilor evaluate A(CE) 
supuse condiţionărilor acceptanţilor A(CA), caracteristicilor de ajustare A(CAJ) şi 
resurselor la dispoziţie A(RD).

A(SGP)       A1(PM)(1)       A2(MGR)(2)       A3(RCN) (3)       A5(AI)  (5)           A6 (CA)   (9)
                                                                       A5(VE) (6)           A6(CAJ)  (10)

   
                                                          A3(RCP) (4)               
  
      
7. Concluzii 

Această lucrare constituie o primă viziune asupra conceptului de acceptanţă, 
care rămâne deschisă unor viitoare reflectări, cu atât mai mult, cu cât conceptul de 
acceptanţă permite fundamentarea unei metode de analiză pe componente şi niveluri  
şi determinarea unor caracteristici de structură, de corelare între diferite subsisteme, 
precum şi între sistemul analizat şi mediul de existenţă sau de securitate a acestuia. 

Metoda analizei acceptanţei, spre deosebire de alte metode de analiză pentru  
guvernabilitate, aduce cu sine, cel puţin următoarele trei performanţe potenţiale:

- se determină formalizări (structuri) procesuale, în funcţie de diferite criterii, 
care apoi pot fi comparate şi completate reciproc;

- corelaţiile subsistemice pot fi relevate atât calitativ, cât şi cantitativ (prin 
ponderi);

- poate fi îmbunătăţită, având caracter interactiv, poate fi completată cu 
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aprecieri de la alte metode de analiză, poate fi utilizată independent sau în strânsă 
legătură  cu alte metode de analiză.
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Abstract

Cultural differences, which could appear among the actors who 
participate in military operations and civil populace, have created many 
times, a lot of problems in the theaters of operations. 

Cultural awareness in the area of operations where the multinational 
forces take action represents an essential condition for the success of every 
mission. 

Therefore, the understanding of the way of overcoming these cultural 
barriers calls for a conceptual delimitation between the military culture and 
the society’s culture as a whole.  

Cuvinte-cheie: diferenţe, culturale, cultură, cultură militară, forţe multinaţionale

Cultura militară – componentă a culturii societăţii ca întreg

Datorită multor accepţiuni ce i se acordă termenului de cultură, definirea 
acestuia este o operaţie relativ dificilă. Cultura este orice produs al 

gândirii şi activităţii umane, rezultând astfel că ea cuprinde toate produsele materiale 
şi nemateriale ale omului.

În literatura de specialitate există numeroase definiţii ale culturii. O astfel 
de definiţie este cea oferită de către J. Soeters, D. Winslow şi A. Weibull (2002), 
care afirmă: „Cultura se referă la modalităţile comune de a interpreta mediul şi 
se raportează la priorităţile şi valorile vieţii, ca şi la norme, interpretări, idei şi 
convingeri subconştiente ce sunt acceptate ca atare. Cultura este împărtăşită 
de colectivităţi de oameni: naţiuni, regiuni, organizaţii, şcoli, biserici şi familii. 
Cultura este un fenomen de grup, deci, nu ia în considerare impactul structurii de 
1  Fost şef al Biroului CIMIC din Statul Major General, specialist în domeniul culturii de securitate şi cooperării 
civil-militare în teatrele de operaţii
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personalitate”. O viziune asupra lumii elaborată de o persoană sau de un grup devine 
componentă a unei culturi atât timp cât este acceptată sau respinsă de societate, adică 
supusă unei judecăţi de valoare din diverse unghiuri.  

Într-o societate democratică, în care populaţia civilă este predominantă faţă de 
armată, cultura militară reprezintă o componentă a culturii acesteia, adică a culturii 
societăţii ca întreg.

Armata, ca orice organizaţie, reprezintă un sistem cultural orientat spre 
anumite scopuri. Cultura şi raţiunea internă a acesteia o plasează în rândul 
organizaţiilor ierarhice. Specializarea acesteia constă în folosirea ameninţării şi a 
violenţei colective, concentrându-se asupra “macro-violenţei intersociale” sau pe 
“puterea hard”.2 In cadrul culturii militare, războiul, conflictele armate sunt cele 
care determină valorile centrale, convingerile şi reperele. 

Conducerea operaţiilor militare, indiferent de amploarea şi natura acestora, 
reprezintă  măsura eficienţei culturii militare atât în timp de război, cât şi în timp 
de pace. “Structura şi cultura organizaţiei, în toate detaliile sale sunt imprimate de 
capacitatea de aplicare masivă a forţei şi de riscul macro-violenţei. Organizaţia 
militară este, probabil, singura organizaţie gata să rişte autodistrugerea şi să 
pună viaţa membrilor săi în pericol pentru realizarea obiectivelor organizaţiei. În 
consecinţă, pregătirea şi instruirea iau în calcul multe incertitudini.”3   

O principală caracteristică a culturii militare este dată de prioritatea certă a 
colectivităţii. Individul îşi supune personalitatea nevoilor şi intereselor grupului şi 
trebuie să dobândească convingerea că, dacă situaţia o cere, trebuie să-şi sacrifice 
libertatea şi chiar viaţa pentru un scop colectiv. 

Sacrificiul de sine, solidaritatea, coeziunea, disciplina fac parte din educaţia şi 
pregătirea pe care le primesc militarii. Disciplina care uniformizează comportamentul 
serveşte drept instrument de control care reduce riscul unor acţiuni haotice cu efect 
negativ asupra colectivităţii, iar în cazul unor situaţii complexe, şi riscante “pentru 
minimizarea confuziei şi a consecinţelor dezintegrative ale luptei prin impunerea 
ordinii cu un repertoriu de acţiuni model.”4 

Membrii forţelor armate, care în cazărmi sau garnizoane trăiesc într-un 
sistem separat de lumea civilă, sunt trataţi într-o manieră totalitară. Ei sunt supuşi 
unei socializări specifice, orientate spre un ethos profesional şi un înalt spirit de corp 
şi disciplină.5 

Disciplina semnifică faptul că membrii organizaţiei pot fi obligaţi să lase pe 
planul  doi  interesele  lor individuale în  favoarea scopului colectiv.

2 Zulean, Marian, Diferenţe culturale dintre armată şi societatea românească  
3  Zulean, Marian, Diferenţe culturale dintre armată şi societatea românească, 
4 Burk, James, “Military Culture”, in Encyclopedia of violence, peace and conflict, Lester Kurtz (ed.) San Diego. 
Academica Press, 1999.
5 Soeters, Joseph, Winslow, Donna, Weibull, Alise, “Military Culture”, in Giuseppe Caforio (ed.), Handbook of the 
Sociology of the Military,  New York/ Boston/ London, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, furthcoming 2002. 
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Cultura militară, deşi foarte birocratică, are puternice trăsături comunitare 
şi chiar autoritariste.  Diferenţa de valori dintre societate şi armată, care determină 
diferenţierea dintre cultura militară şi cultura societăţii, poate fi observată şi din 
analiza modului de abordare, în cadrul celor două entităţi, al itemilor prezentaţi mai 
jos. 

Valori democratice Valori militare
- Individ
- Oganizare pe orizontală
- Plurarism, libertate de exprimare
- Deschidere
- Control asupra armatei
- Schimbare
- Liberalism şi idealism

- Grup
- Ierarhie
- Supunere, comandă şi control
- Secretizare
- Autonomie pentru armată
- Stabilitate
- Conservatorism şi realism

Cultura militară nu este ceva constant şi identic de-a lungul timpului, ci se 
află într-o continuă schimbare, trebuind să se adapteze atât schimbării culturale a 
societăţii parentale, cât şi modului schimbător de desfăşurare a războiului.

Aspecte ale diferenţelor culturale 

Frecvenţa conflictelor a crescut vertiginos, ca urmare a disoluţiei lumii bipolare 
din anul 1989. Aceste conflicte au fost şi sunt complexe, ca natură a lor, de obicei 
în cadrul acestora fiind implicate mai multe părţi; au fost interstatale sau conflicte 
între militari şi miliţii, toate acestea având ca rezultat  colapsul instituţiilor statului, 
ducând de cele mai multe ori la implicarea populaţiei civile.

Din această cauză, au apărut şi probleme, deoarece armatele, la început, nu 
au desfăşurat operaţii în afara graniţelor alianţelor şi nu au fost pregătite să-şi apere 
interesele în afara graniţelor acestora. Dar vremurile s-au schimbat şi noul mediu 
militar acoperă în acest moment întreaga lume.

Schimbarea tipului de ameninţare a generat schimbări în definirea noilor tipuri 
de misiuni ale forţelor armate, cât şi schimbări structurale ale organizaţiilor militare, 
a impus totodată combinarea forţelor militare şi punerea în comun a resurselor pentru 
menţinerea capacităţii operaţionale, indiferent că este vorba de forţe multinaţionale 
permanente (SEEBRIG, Batalionul Româno-Maghiar etc.) sau temporare (ISAF, 
SFOR etc.). 

În aceste condiţii, forţele militare, autorităţile administraţiei publice locale 
(centrale), populaţia civilă, organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale din zona 
de operaţii, sunt puse în faţa unei diversităţi culturale. 

În operaţiile întrunite multinaţionale, diferenţele culturale se manifestă între: 
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- militarii diferitelor naţiuni, care fac parte din forţa întrunită multinaţională;
- forţele militare şi autorităţile administraţiei publice centrale (locale) şi 

populaţia civilă din zona de operaţii;
- forţele militare şi organizaţiile internaţionale sau neguvernamentale.
Studii comparative de cultură organizaţională militară recente (Soeters, 2002) 

au arătat că, dincolo de un specific comun, de o cultură militară internaţională 
determinată de cerinţele specifice de ordine şi disciplină sau de raportarea la reguli şi 
proceduri similare, culturile militare sunt totuşi purtătoare ale elementelor culturilor 
naţionale cărora le aparţin. 

Constituirea unor forţe compuse din unităţi (subunităţi) şi militari aparţinând 
diferitelor naţiuni, vorbind limbi diferite, educaţi în spiritul unor tradiţii diferite şi 
având perspective variate asupra organizaţiei militare şi profesiei de militar, ridică 
o serie de întrebări asupra modului cum ele reuşesc să lucreze coerent, coordonat şi 
integrat.

Dublul control (naţional şi multinaţional) asupra militarilor din forţele 
multinaţionale poate genera uneori conflicte de rol şi tensiuni între autorităţile 
desemnate să asigure cadrul propice îndeplinirii misiunii. De asemenea, diferitele 
perspective asupra timpului şi punctualităţii pot crea neconcordanţe în comunicare, 
în diseminarea ordinelor sau transmiterea şi primirea rapoartelor. 

Apare, astfel, o diminuare a cooperării între militarii aparţinând unor 
naţiuni diferite, chiar dacă ei acţionează în aceeaşi structură multinaţională pentru 
îndeplinirea aceleiaşi misiuni. Concomitent cu intensificarea neînţelegerii şi a 
conflictului, pot apărea “mici grupări” bazate pe similarităţi culturale şi demografice, 
de aici decurgând uneori favoritisme în alocarea resurselor.

Succesul cooperării între militarii din ţările membre ale NATO este deseori 
considerat o axiomă, deoarece se presupune că aceştia împărtăşesc aceleaşi valori 
fundamentale şi ar putea avea ceva experienţă în ceea ce priveşte instruirea în comun. 
“Totuşi, cercetările ştiinţifice sugerează că diferenţele culturale şi religioase pot 
genera şi pot duce la destrămarea relaţiilor şi scăderea eficienţei misiunilor. Într-
adevăr, un studiu recent elaborat de Sjo Soeters şi René Moelker de la Academia 
Militară Navală Regală Olandeză din Breda, care a analizat cooperarea dintre 
trupele olandeze şi germane în Afganistan, arată că, în pofida diferenţelor culturale 
minime, relaţiile de lucru s-au dovedit problematice din când în când. Acest fapt 
a fost diametral opus cooperării germano-olandeze fără probleme atât în cadrul 
comandamentului întrunit al Corpului germano-olandez din Münster, cât şi cu 
ocazia dislocării în Kosovo”.6

Atitudinile şi modurile de gândire divergente pot duce la tensiuni şi fricţiuni 
între militarii proveniţi din diferite ţări. Lipsa încrederii sau, mai rău chiar, pierderea 
încrederii între participanţii la misiunile de menţinere a păcii din diverse ţări pot 
limita opţiunile unui ofiţer şi îl pot determina să ezite să ordone executarea anumitor 
6  Jeffrey Schwerzel, Transforming attitudes, NATO Review, Summer 2005
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acţiuni, deşi le consideră necesare. 
Un comportament considerat corespunzător de către trupele unei anumite 

„culturi de menţinere a păcii” ar putea fi văzut altfel şi interpretat în diferite feluri 
de militarii din alte ţări.7 

În general suntem crescuţi şi educaţi să credem că oamenii sunt identici. Această 
concepţie este utilă în afirmarea egalităţii valorilor umane, indiferent de cultură, rasă 
sau etnie. Totuşi, trebuie adâncită analiza în ceea ce priveşte diferenţierea semenilor 
noştri, din perspectivă culturală şi religioasă, în scopul realizării unei depline armonii 
şi a respectării identităţii culturale a acestora.

Este foarte important să se cunoască modul în care aceste diferenţe au impact 
atât asupra actului decizional cât şi asupra relaţiilor interumane.  

În majoritatea cazurilor, diferenţele culturale se referă la tehnologie, la lumea 
fizică, altele se referă la limbă, tradiţii, obiceiuri. Diferenţele de valori şi tipare 
psihologice reprezintă şi acestea o barieră care poate afecta relaţiile în cadrul forţei 
multinaţionale sau dintre forţele militare şi populaţia civilă.

O mică “defecţiune” în relaţiile cu reprezentanţii administraţiei publice locale 
şi  populaţia civilă poate influenţa în mod negativ operaţia dusă de forţele militare, 
deoarece acestea din urmă sunt dependente într-o mare măsură de bunăvoinţa 
şi cooperarea cu populaţia locală în vedera asigurării propriei lor securităţi şi a 
condiţiilor pentru îndeplinirea misiunii.

Lipsa cunoaşterii culturii, religiei, obiceiurilor şi neînţelegerea specificului 
vieţii  populaţiei locale poate duce uneori la erori grave din partea forţelor militare ; 
o singură acţiune necugetată, executată de un militar pe fondul necunoaşterii sau 
eludării obiceiurilor sau religiei poate duce la compromiterea misiunii.

Într-un caz extrem, precum Somalia, lipsa cunoaşterii culturii şi a obiceiurilor 
locale din partea participanţilor canadieni la misiunea de menţinere a păcii, 
combinată cu o serie de alţi factori, a contribuit la producerea unui număr de 
incidente generate de abuzuri. Această situaţie a culminat, în 1993, cu torturarea 
cauzatoare de moarte a lui Shidane Arone, un băiat de 16 ani8. 

Neinstruirea contingentelor militare din punctul de vedere al cunoaşterii şi 
respectării identităţii culturale poate duce, uneori, la apariţia unor idei preconcepute 
în privinţa populaţiei locale şi, în cele din urmă, la comiterea unor acţiuni necugetate 
din partea forţelor militare. Mai mult decât atât, consecinţele a ceea ce pot fi 
considerate cazuri izolate de abuz capătă uneori dimensiuni foarte mari atunci când 
intră în atenţia mass-media internaţională. 

O altă manifestare a barierelor culturale se poate întâlni pe timpul activităţii de 
cooperare dintre forţele militare şi organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale. 
Este îndeobşte cunoscută concurenţa care există între aceste structuri şi totodată, 
manifestarea uneori a unor mici divergenţe pe timpul cooperării în zona de operaţii.

7 Ibidem
8 Jeffrey Schwerzel, Transforming attitude, NATO Review, 2005
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Datorită diferenţei de valori, care există între cele două entităţi, apar aceste 
contradicţii şi care trebuie controlate şi rezolvate de comun acord, revenindu-i în 
acest caz un rol important personalului CIMIC.  

Întrucât organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale au un anumit avantaj 
operaţional şi, datorită implicării în multe situaţii de urgenţă umanitară, uneori, îşi pot 
aroga o anumită importanţă şi pretind că sunt  “atotştiutoare”. Fiind foarte preocupate 
de urgenţa şi prioritatea programelor lor, pot avea câteodată cereri şi comportamente 
periculoase pentru misiunea forţelor militare. 

Acest lucru se poate întâmpla datorită diferenţei culturale, pe fondul unei 
comunicări defectuoase între ambele părţi şi totodată pe fondul lipsei transparenţei 
în ceea ce priveşte obiectivele şi misiunile fiecărei structuri. 

Desigur, nu diferenţele culturale sunt cele care determină stări contradictorii 
sau chiar conflictuale, ci modul diferit de înţelege a situaţiei şi, mai ales, interesele.

Iată care sunt principalele caracteristici ale organizaţiilor neguvernamentale, 
în comparaţie cu cele ale forţelor militare: 

Caracteristicile forţelor militare în comparaţie cu organizaţiile 
neguvernamentale

Forţele militare Organizaţiile neguvernamentale

Organizaţii ierarhice clare Organizaţii fără ierarhii clare

Relaţii oficiale între membrii personalului Relaţii neoficiale între membrii 
personalului

Se sprijină pe doctrine detaliate Se sprijină pe principii

Acţionează după planuri bine stabilite Acţionează pe moment

Bine structurate Structură de moment

Subordonate guvernului Neguvernamentale

Obiective de scurtă durată Perspective pe termen lung

În continuare, prezentăm percepţia pe care o au unele faţă de altele, respectiv 
forţele militare şi organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale: 
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Percepţia pe care organizaţiile 
neguvernamentale şi internaţionale  o 

au despre forţele militare

Percepţia pe care forţele 
militare o au despre 

organizaţiile neguvernamentale 
şi internaţionale

Doresc să ţină sub control activitatea 
acestora

Nu doresc să colaboreze cu 
militarii.

Sunt lipsite de neutralitate Naive

Comercianţi de război Indisciplinate

Rigide
Nu primesc ordine de la militari, 
dar cer ajutor când sunt în 
dificultate.

Nu cunosc cultura locală, insensibile la 
obiceiurile locale Încete şi neeficiente

Este esenţial ca personalul CIMIC să înţeleagă pe deplin mandatul, rolul, 
structura, metodele şi principiile acestor organizaţii pentru a stabili o relaţie eficientă 
cu ele. Organizaţiile civile, împreună cu populaţia locală şi reprezentanţii ei, constituie 
o componentă esenţială în ecuaţia CIMIC.

De fiecare dată, forţele militare trebuie să acorde atenţie diferitelor organizaţii 
cu care intră în contact, precum şi diferitelor persoane care sunt în slujba acestora. 
Majoritatea persoanelor care lucrează pentru aceste organizaţii au experienţele 
proprii care îi fac să aibă puncte de vedere diferite asupra lumii şi chiar a prezenţei 
forţelor militare în acea zonă. Trebuie să fie cunoscuţi foarte bine toţi “actorii civili”, 
iar convingerile acestora trebuie să fie respectate de către forţele militare. 

Rolul cooperării civil-militare (CIMIC) în depăşirea diferenţelor culturale

După cum am văzut, aspectele culturale şi religioase influenţează activitatea 
forţelor militare în cadrul operaţiilor întrunite multinaţionale.

În primul rând, înşişi militarii din formaţiunile multinaţionale provin dintr-o 
varietate de medii culturale şi trebuie să conştientizeze şi să controleze aceste 
diferenţe pentru a coopera în mod eficient. În al doilea rând, militarii trebuie să 
adapteze stilurile lor operaţionale la condiţiile locale pentru a menţine relaţii bune cu 
autorităţile şi cu populaţia locală.

Când intrăm în contact cu alte tipuri de culturi, într-un mediu multinaţional, ne 
aşteptăm, la început, să identificăm:  scopul, organizarea, unitatea de efort, cooperarea 
şi respectul. Dar, cu timpul, e posibil să găsim de fapt confuzie, ambiguitate, frustrare, 
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animozităţi şi lipsă de respect. În acest caz suntem obligaţi să găsim pârghiile şi 
metodele necesare pentru a depăşi aceste neajunsuri.

De aceea, este important ca, în cadrul operaţiilor, să existe următoarele 
preocupări culturale comune: securitatea, producerea şi distribuirea de servicii şi 
bunuri, menţinerea ordinii sociale şi politice, promovarea valorilor şi adaptarea 
la mediul înconjurător. De asemenea, trebuie să se ţină cont şi de următoarele 
“sensibilităţi culturale”:  aprecieri/politeţuri, gradul de familiaritate, darurile făcute, 
atingerile/contactul fizic, contactul vizual, emoţiile, liniştea/tăcerea, hrănitul, limbajul 
trupului, punctualitatea,  vârsta,  sexul, statutul/poziţia socială, ţinuta vestimentară.

Un rol important în depăşirea barierelor culturale în operaţiile întrunite 
multinaţionale îl au activităţile desfăşurate de personalul CIMIC.

Unul dintre principiile CIMIC, pe care orice militar trebuie să-l respecte, se 
referă la „cunoaşterea şi respectarea identităţii culturale”. Potrivit acestui principiu, 
forţele militare trebuie să manifeste interes permanent faţă de obiceiurile, tradiţiile 
şi viaţa populaţiei civile, din zona de operaţii, deoarece, într-un mediu social 
sensibil, un gest neadecvat poate încălca obiceiurile locale şi poate determina reacţii 
nefavorabile, care să submineze substanţial şansele de succes ale misiunii. 

CIMIC joacă un rol vital în asigurarea educaţiei culturale a forţei. Prin studiile 
de regiune pe care le întocmeşte, personalul CIMIC trebuie să participe la pregătirea 
forţelor militare, atât înainte de dislocare cât şi pe timpul cât se află în zona de operaţii.

„De fiecare dată când iau o decizie sau adopt o alternativă, fac aceste lucruri 
după ce studiez fiecare factor relevant: geografie, structură tribală, religie, obiceiuri 
sociale, limbă, hrană...Astfel, ajung să-l cunosc pe inamic mai bine decât pe mine 
însumi”. (T. E. Lawrence) 9

Noţiunea de „inamic” are, aici, în cadrul operaţiilor de menţinere a păcii, 
alt sens decât cel clasic. Este vorba, de fapt, de barierele ce se cer depăşite pentru 
ca misiunea să reuşească. Iar misiunea este în favoarea populaţiei locale şi a şării 
respective şi nu împotriva ei. Mai mult decât atât, personalul CIMIC trebuie să 
întocmească ghiduri operaţionale, care vor cuprinde principalele aspecte referitoare 
la sensibilităţile culturale şi religioase ale populaţiei din zona de operaţii unde vor 
acţiona forţele militare. 

Jeffrey Schwerzel10 face unele consideraţii privind importanţa factorilor 
culturali şi religioşi în operaţiile în sprijinul păcii şi aduce argumente în favoarea 
realizării unei pregătiri sistematice, la nivelul întregii Alianţe, în vederea cunoaşterii 
diferitelor aspecte culturale. El arată importanţa cunoaşterii culturii fiecărei ţări în 
parte, subliniind faptul că, deşi există anumite similitudini între diferite state, totuşi 
diferenţele existente sunt extrem de importante.   

În ultima perioadă, unii autori vorbesc despre aşa-zisa „interoperabilitate 
culturală” la nivelul Alianţei.  Îndeplinirea acestui deziderat se poate realiza acţionând 
9  LAWRENCE , T. E., ”CIMIC in Multinational Stability Operations”, Bucureşti, 2005
10   SCHWERZEL, Jeffrey art. “Atitudini transformatoare”, in Revista NATO, aug 2005
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în două direcţii, astfel: a) instruirea forţelor militare, participante la operaţiile întrunite 
multinaţionale, să se facă după aceleaşi proceduri standard; b) cunoaşterea aspectelor 
culturale ale populaţiei din zona de operaţii să se facă după un plan comun.  

La ora actuală, nu există o doctrină specială sau un standard care să prevadă 
sau să abordeze aspectele culturale şi religioase în contextul operaţiilor. Există, totuşi, 
prevederi privind obligativitatea comandanţilor de a acţiona în sensul cunoaşterii şi 
respectării identităţii culturale, în doctrinele CIMIC, operaţii psihologice etc.   

Instruirea forţelor participante la misiuni în afara graniţelor ţării reprezintă 
o obligaţie naţională. Pentru a asigura o pregătire adecvată a forţelor militare, care 
urmează să participe în operaţii întrunite multinaţionale, consider că este necesară 
folosirea specialiştilor CIMIC funcţionali – în domeniul culturii –, care au expertiza 
necesară.

Din experienţa contingentelor militare participante la operaţii întrunite 
multinaţionale, s-au desprins câteva concluzii referitoare la depăşirea diferenţelor 
culturale.

Oamenii din diferite ţări se deosebesc prin sistemul de valori pe care îl adoptă, 
atitudini, convingeri religioase etc. Ei au forţe şi slăbiciuni diferite unii faţă de ceilalţi.

Un militar competent trebuie să îşi creeze un stil potrivit propriilor sale forţe, 
inclusiv celor caracteristice culturii din care provine. El nu trebuie să încerce să 
urmeze stilul unei alte culturi, nu trebuie să urmeze un stil în care alţi oameni au forţe 
pe care el nu le are, un stil care va duce la evidenţierea slăbiciunilor lui naturale, mai 
degrabă decât la evidenţierea forţelor lui. El trebuie să fie conştient de forţele lui şi 
să-şi exerseze priceperea în a le exploata.

Trebuie, de asemenea, să fie conştient că în cadrul operaţiilor militare 
multinaţionale se întâlnesc oameni cu stiluri şi concepţii de viaţă diferite. Este 
important a le respecta modul de lucru diferit fără a fi servil în faţa lor. 

Pe timpul operaţiilor întrunite multinaţionale, trebuie acordată o atenţie 
sporită comunicării interculturale. Această comunicare trebuie să se realizeze între 
actorii participanți la operaţiile militare şi cei cu care se interferează, respectiv 
forţele militare, autorităţile locale, reprezentanţii organizaţiilor internaţionale (OI) şi 
neguvernamentale (ONG), populaţia civilă.

Trebuie menţionat că este important, pentru procesul interacţional, ca diferiţii 
parteneri să se cunoască şi să se respecte reciproc. 

Practica desfăşurată în teatrele de operaţii a permis identificarea si susţinerea 
mai multor modalităţi eficiente de interrelaţionare, care să permită îndeplinirea cu 
succes a procesului de comunicare dintre participanţi. 

Cunoscând încă dinaintea întâlnirii cu reprezentanţi ai ONG/OI diferenţele 
culturale existente, procesul de comunicare va fi cu mult îmbunătăţit. Cu toate 
acestea este important ca şi în timpul desfăşurării propriu-zise a întâlnirii, militarii să 
ţină cont de următoarele sfaturi:

- nu vă faceţi niciodată un plan legat de modul în care va decurge întâlnirea; 
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nu există un standard în acest sens;
- fiţi flexibili în abordarea unor probleme; 
- fiţi siguri că reprezentanţii ONG/OI au aceleaşi preocupări ca şi dumneavoastră;
- fiţi pregătiţi să vi se spună că „militarii nu au o reputaţie bună” în unele zone 

de operaţii;
- aveţi în vedere faptul că problemele dumneavoastră nu sunt întotdeauna şi 

problemele lor;
- renunţaţi la prejudecăţi;
- folosiţi doar ceea ce aţi învăţat în cadrul programelor de pregătire (pentru 

participarea in teatrele de operaţii);
- abordaţi un comportament respectuos;
- nu insistaţi, nu presaţi şi nu fiţi siguri de nimic;
- folosiţi timpul ca armă a dumneavoastră;
- încercaţi să ascultaţi mai mult decât să vorbiţi.
Pe timpul comunicării dintre militari şi populaţia locală, trebuie avute în 

vedere următoarele sfaturi:
- cunoaşteţi şi respectaţi regulile locale referitoare la: religie si regulile sociale, 

poziţia femeii în societate, atitudinea localnicilor cu privire la timp şi la „grabă”;
- planificaţi-vă timpul necesar, nu vă grăbiţi;
- lăsaţi la o parte armele şi „aerele”;
- fiţi deschişi şi prietenoşi;
- faceţi cadouri;
- gustaţi din mâncarea şi băutura lor;
- învăţaţi câteva cuvinte în limba lor;
- comportaţi-vă frumos în timpul conversaţiei;
- folosiţi-vă de talentul şi abilitatea interpreţilor;
- fiţi atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră;
- faceţi-le complimente;
- fiţi categorici când este necesar;
- nu vă mutaţi chiar dacă oamenii vă „invadează” spaţiul personal;
- fiţi permanent conştienţi de scopul dumneavoastră;
- păstraţi-vă calmul şi zâmbetul permanent;
- nu folosiţi gesturi şi semne specific militare;
- nu-i priviţi cu indiferenţă;
- nu le criticaţi religia şi cultura şi nu încercaţi să fiţi misionar.

Concluzii

În vederea depăşirii barierelor culturale, pe timpul operaţiilor întrunite 
multinaţionale, comandanţii prin personalul CIMIC, trebuie să întreprindă o serie de 
activităţi premergătoare dislocării în teatrul de operaţii şi continuate apoi în cadrul 
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acestuia.
Astfel de activităţi trebuie să cuprindă:
- întocmirea studiilor de regiune, din perspectivă CIMIC, care vor cuprinde 

pe lângă celelalte aspecte şi probleme referitoare la cultură, religie, obiceiuri etc. şi 
actualizarea acestora pe timpul operaţiilor;

- identificarea diferenţelor majore dintre cultura proprie şi celelalte culturi ale 
celor cu care se intră în contact şi acţionarea în vederea eliminării aspectelor negative 
din comportament, care ar putea afecta comunicarea;

- executarea unor exerciţii de simulare în care să fie luate în consideraţie 
aspectele majore ale diferenţelor culturale;

- vizionarea de filme, rezolvarea unor studii de caz de către forţele militare 
care urmează să participe la misiune;

- conştientizarea faptului că fiecare zonă de operaţii are specificul ei, în ceea 
ce priveşte diversitatea culturală şi eliminarea eventualelor acţiuni de rutină care ar 
putea duce la greşeli majore;

- elaborarea unor ghiduri operaţionale care vor cuprinde elementele esenţiale 
ce vor fi urmărite de către militari pe timpul întâlnirilor cu populaţia civilă sau 
reprezentanţii autorităţilor, în zona de operaţii; 

- dotarea militarilor cu materiale de informare şi protocol care ar putea 
contribui la depăşirea unor bariere determinate de lipsa informaţiilor şi evitarea unor 
situaţii jenante;

- selecţionarea unor interpreţi de bună calitate, pentru comunicarea cu populaţia 
civilă. 

Desigur că vor putea fi găsite şi alte metode pentru instruirea contingentelor 
militare în vederea depăşirii diferenţelor culturale, în special luând în consideraţie 
învăţămintele reieşite din participarea altor militari la operaţii multinaţionale.

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că factorul cultural are un rol important 
în obţinerea succesului sau, dimpotrivă, a insuccesului în cadrul operaţiilor 
multinaţionale iar experienţa operaţiilor recente a demonstrat că eludarea identităţii 
culturale a obstrucţionat sau chiar a dus la insuccesul misiunii.   
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UN POSIBIL MODEL PSIHOLOGIC  
DE LUPTĂTOR PENTRU ACTUALELE 

ŞI VIITOARELE TEATRE  
DE OPERAŢII

Psiholog drd. Cristina-Ramona CIOBANU1

Exisă unele opinii care susţin că vremea războaielor masive, cu armate 
uriaşe, faţă în faţă, care se confruntă pe unul sau mai multe teatre de 

operaţii (adică pe un imens teatru de război care cuprinde un continent sau chiar 
lumea întreagă) ar fi trecut. Forţe imensă de distrugere a armei nucleare, sistemele 
de arme de înaltă precizie, alte sisteme de arme în curs de experimentare sau care se 
află doar pe planşetele inginerilor ar face imposibilă o confruntare de tipul celor două 
războaie mondiale. Sunt, desigur, opinii. Nimeni nu poate fi sigur că, într-o zi, nu se 
va declanşa şi un astfel de război, chiar dacă va fi ultimul… 

Oricum, majoritatea analiştilor susţin că un astfel de război, chiar dacă nu este 
imposibil, este din ce în ce mai puţin probabil. Războaiele de azi şi de mânie ar fi, de 
fapt, pe de o parte, războaie de… menţinere a păcii, adică de interzicere a războiului 
şi de gestionare a crizelor şi conflictelor şi, pe de altă parte, războaie de generare a 
crizelor şi conflictelor, adică de menţinere a conflictualităţii lumii în parametrii care 
să servească anumite interese, să fragmentele entităţile care se doresc fragmentate, să 
descurajeze unele tendinţe şi să încurajeze altele, să creeze noi sisteme de provocări, 
pericole şi ameninţări de tot felul, îndeosebi asimetrice şi, pe acest fond, să impună 
anumite reconfigurări geopolitice şi geostrategice. 

Autorii acestor scenarii ar fi, deopotrivă, marile puteri, dar şi tot felul de 
organizaţii, de reţele şi de entităţi transfrontaliere care doresc crearea unui mediu 
propice funcţionării lor. 

În aceste condiţii, unii susţin că armatele nu mai sunt şi nu mai pot fi ce au 
fost şi, ca atare, sunt necesare noi reforme şi noi restructurări care să creeze luptători, 
entităţi şi unităţi specifice pentru acest început de veac. 

Sunt, desigur, doar idei. Deocamdată, nicio armată din lume nu a renunţat 
structura, organizarea şi funcţionarea tradiţională, impusă de sistemul internaţional 
bazat pe state, iar recentul summit al NATO din 18-19 noiembrie de la Lisabona a 
accentuat şi mai mult necesitatea menţinerii forţei combative a Alianţei şi a fiecărui 
stat membru. 

Totuşi, armatele merg la război din ce în ce mai rar, în timp ce, din ce în ce 
mai des, sunt solicitate să trimită detaşamente în teatrele de operaţii ale lumii, la 
cererea ţării-gazdă (adică a ţării care are nevoie de ajutor), pentru a fi sprijinită în 
1  Doctorand la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
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rezolvarea unor probleme conflictuale interne scăpate de sub control, a insurgenţei, 
contrainsurgenţei, a unor conflicte regionale şi chiar a unor războaie care nu se mai 
termină. 

Ce fel de soldat, ce fel de luptător necesită aceste misiuni? Un luptător 
specializat în gestionarea crizelor şi conflictelor armate? Un jandarm şi un poliţist 
care să ajute la instalarea securităţii şi ordinii? Un complex de entităţi civil-militare 
care, în afară de asigurarea condiţiilor necesare pentru gestionarea conflictualităţii, 
descurajarea şi dezarmarea taberelor aflate în conflict, instaurarea păcii, etc., să ajute 
la refacere şi reconstrucţie, la crearea şi funcţionarea instituţiilor statului de drept, la 
asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea unor alegeri libere, la crearea unei 
vecinătăţi liniştite şi non-conflictuale în zonă etc.? Un soldat-santinelă la convoaiele 
cu ajutoare venite din lumea largă? Un paznic de teritoriu care să stea în post până ce 
ţara respectivă se poate descurca singură?

Şi întrebările ar putea fi continuate. Ele sunt, într-un fel, extrase dintr-o 
realitate a zilelor noastre, din ceea ce se întâmplă la ora actuală în teatrele de operaţii, 
din perspectiva deloc încurajatoare a continuării procesului de fragmentare, a 
acţiunilor reţelelor şi grupărilor crimei organizate transfrontaliere, a traficanţilor, din 
proliferarea crizelor economice şi financiare şi din tot haosul care, deocamdată, nu 
conturează nici un fel de coordonate ale noii ordini.

1. Necesitatea unui model de luptător

Suntem foarte siguri că nicio armată din lume nu va renunţa la modelul ei 
de luptător (deja există modele ale luptătorului anilor 2015, 2020 etc., pe arme şi 
categorii de forţe, a luptătorului cibernetic, a luptătorului integral. Nu ne vom referi 
la aceste modele, întrucât ele sunt bine cunoscute, prezentate cu diferite prilejuri şi 
chiar realizate şi puse în operă cu prilejul războiului din Irak, din Iugoslavia şi de 
pe alte locuri de pe planetă la care au participat forţe militare de elită din ţările care 
dispun de bugete militare mari şi de tehnologii de vârf. 

Vom încerca, în cele ce urmează să schiţăm principalele coordonate ale 
unui model de luptător pentru teatrele de operaţii ale vremurilor noastre, cu scopul 
de a desprinde din acesta elementele necesare pentru conturarea trăsăturilor şi 
determinărilor unui model psihologice de luptător pentru astfel de teatre, obiectivul 
final al demersului nostru ştiinţific.  

1.1. Unele caracteristici ale modelului de luptător de-a lungul timpului

Modelul de luptător are elemente comune în toate epocile istorice şi elemente 
specifice fiecărei perioade din evoluţia crizelor, conflictelor şi războaielor şi, în 
consecinţă, şi a instituţiei militare. Studiind istoria războaielor, a confruntărilor 
militare şi a pregătirii armatelor pentru astfel de confruntări, putem desprinde câteva 
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caracteristici importante ale luptătorului şi, respectiv, ale modelului de luptător din 
diferite epoci istorice. Pentru a simplifica lucrurile şi a ajunge cât mai repede la 
modelul psihologic al luptătorului acestui început de veac pentru teatrele de operaţii 
actuale şi viitoare, vom enumera, pe scurt, unele dintre trăsăturile luptătorului de-a 
lungul celor cinci generaţii de războaie. 

Este foarte important să ţineam, seamă de ele, pentru că, în general, istoria 
se repetă. Cerinţele noi nu le substituie pe cele vechi, nu le estompează, ci doare le 
reformulează şi le completează. Pe măsură ce societatea progresează, se realizează 
o deplasare a conflictualităţii spre spaţiul cunoaşterii, iar luptătorii devin adevărate 
personalităţi ale domeniului.

Generaţia Tipuri de 
războaie

Caracteristici CARACTERISTICI 
ALE LUPTĂTORULUI

Generaţia 1

R ă z b o a i e l e 
cuprinse între 
i n t r o d u c e r e a 
armei de foc şi 
Primul Război 
Mondial.

� Războaie de masă;
� Forţe masive, dispuse 
faţă în faţă sau în diferite 
dispozitive pe un teatru 
de război.

� Luptător de linie
� Calităţi fizice remarcabile
� Rezistenţă fizică şi psihică
� Pregătire pentru lupta corp la corp
� Trăgător foarte bun
� Capabil să reziste la stresul unor 
confruntări extrem de violente şi la presiuni 
psihice ieşite din comun
� Capabil să-şi asume riscul extrem în cadrul 
unui război-genocid 
� Spirit de sacrificiu
� Spirit de întrajutorare
� Disciplinat
� Modest
� Curajos
� Răbdător etc

Generaţia a 2-a

R ă z b o a i e l e 
dintre cele două 
c o n f l a g r a ţ i i 
mondiale.

� Mitraliera, arme de foc 
puternice;
� Mobilizarea industriei;
� Crearea economiei de 
război.

� Luptător de formaţie (de grup)
� Calităţi fizice remarcabile
� Rezistenţă fizică deosebită
� Rezistenţă psihică deosebită
� Spirit de sacrificiu 
� Spiri de întrajutorare
� Spirit de grup
� Capabil să acţioneze izolat
� Capabil să reziste unor campanii 
îndelungate şi deosebit de stresante
� Capabil să ia iniţiative
� Capabil să supravieţuiască
� Camaraderie
� Disciplinat
� Modest
� Curajos
� Răbdător etc
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Generaţia Tipuri de 
războaie

Caracteristici CARACTERISTICI 
ALE LUPTĂTORULUI

Generaţia a 3-a Cel de-al Doilea 
Război Mondial

� Arme automate,  tanc, 
avion;
� Război de mişcare;
� Manevre pe spaţii 
largi;
� Arme noi, îndeosebi 
de distrugere în masă;
� Tehnologie, manevră, 
viteză;
� Acţiune rapidă.

� Luptător de formaţie, în varianta 
interarme
� Capabilităţi tehnice
� Spirit de întrajutorare 
� Luptător de manevră
� Iscusinţă tactică
� Ingeniozitate
� Spirit de iniţiativă
� Capacitate de supravieţuire unui mediu 
foarte ostil
� Rezistenţă fizică foarte mare
� Rezistenţă psihică
� Rezistenţă la stres operaţional
� Disciplină
� Modestie
� Curaj
� Răbdare
� Camaraderie etc. 

Generaţia a 4-a

� Războaie 
simetrice;
� Războaie 
disimetrice;
� Războaie 
asimetrice.

� Revoluţie în probleme 
militare;
� Sisteme de arme de 
mare precizie;
� Lovituri la distanţă;
� Extinderea spaţiului 
luptei;
� Terorism;
� Acţiuni asimetrice;
� Extinderea 
conflictualităţii în spaţiul 
economic, informaţional 
şi chiar cultural;
� Folosirea reţelei, 
a sistemelor C4I2SR 
şi variantelor 
ultraperfecţionate ale 
acestora.

�  Luptător individual şi de echipă, de 
regulă, profesionist
� Capabil să mânuiască sisteme de arme
� Cunoştinţe tehnice şi IT
� Capabil să opereze în reţele virtuale
� Capabil să supravieţuiască
� Capabil să acţioneze izolat, timp îndelungat
� Capabil să facă faţă atacurilor prin 
surprindere
� Vigilenţă
� Atenţie foarte flexibilă
� Tărie de caracter
� Aptitudini generale şi specifice cultivate şi 
foarte bine dezvoltate
� Spirit cooperant
� Camaraderie
� Rapiditate
� Capacitate de supravieţuire
� Cultură strategică, operaţională şi tactică
� Cunoaşterea legilor, pregătire juridică
� Pregătire psihologică
� Cunoştinţe de management
� Cunoştinţe de relaţii internaţionale
� Disciplinat
� Curajos
� Cumpătat
� Raţional
� Modest
� Uman etc.
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Generaţia Tipuri de 
războaie

Caracteristici CARACTERISTICI 
ALE LUPTĂTORULUI

Generaţia 5-a

� Războaie cu 
evoluţii haotice;
� Războaie 
cognitive;
� Războaie 
cibernetice;
� Războaie 
de apărare sau 
de protecţie a 
civilizaţie.

� Într-o primă etapă, 
conflictualitatea devine, 
probabil, haotică, tinde 
să scape de sub control, 
afectează grav toate 
domeniile, inclusiv pe 
cele ale cunoaşterii, 
noţiunilor, construcţiilor 
motivaţionale;
� Într-o etapă următoare, 
este posibil ca lumea 
să se solidarizeze 
pentru a se proteja de 
o serie de provocări, 
pericole şi ameninţări 
exogene, inclusiv 
de natură cosmică şi 
extracivilizaţională.

� Profesionist
� Cultură organizaţională, cultură generală 
şi specifică remarcabilă
� Capabil să aibă un statut multirol
� Capacităţi şi capabilităţi tehnice, IT, 
matematice, informatice, analitice şi de 
sinteză
� Tip cognitiv
� Raţional
� Puternic, echilibrat , mobil
� Flexibil în gândire
� Capabil să ia decizii în timp scurt şi în 
situaţii limită
� Capabilitate şi capacitate de supravieţuire
� Capabil de management al spaţiului 
virtual
� Capabil să opereze cu baze de date şi cu 
sisteme moderne de asistare şi expertiză a 
deciziilor
� Capabil să acţioneze izolat, în orice 
condiţii, într-un mediu ostil, disproporţionat 
şi asimetric
� Disciplină interioară riguroasă
� Modestie
� Camaraderie
� Pregătire juridică, psihologic şi 
sociologică
� Calităţi de manager organizaţional şi de 
teatru de operaţii
� Negociator
� Personalitate puternică etc.

Tabelul nr. 1 Caracteristici ale luptătorului pe generaţii de războaie

O analiză atentă a celor de mai sus, mai ales dacă se alcătuieşte o listă completă 
a calităţilor şi însuşirilor luptătorului de-a lungul celor cinci generaţii de războaie, 
conduce la următoarea concluzie:

Există calităţi şi însuşiri comune tuturor perioadelor, care alcătuiesc un fond 
de bază al caracteristicilor unui model de luptător, inclusiv al unui model psihologic, 
un set de caracteristici adăugate, fie prin dezvoltarea primelor, fie prin crearea 
unor noi funcţiuni instituţionale, de grup şi de teatru de operaţii, şi caracteristici 
specifice (pe categorii de forţe, pe arme şi servicii, pe specialităţi etc.). Ele sunt foarte 
importante, întrucât determină o anume succesiune, un anume algoritm în analizarea 
interdependenţelor care duc la elaborarea unui model, astfel:
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NC Categorii de calităţi şi 
însuşiri Interrelaţionare Efect în planul 

modelului

1
Comune, de-a lungul 
tuturor generaţiilor de 
războaie

Se menţin şi devin calităţi 
suport ale personalităţii 
luptătorului

Transmit valorile, 
creează suporturile 
şi sistemele de 
valori, cultura 
organizaţională

2 Adăugate

Prin dezvoltarea primelor sau 
din necesităţi operaţionale. 
Se regăsesc în dezvoltarea 
personalității  luptătorului

Perfecţionează cultura 
organizaţională şi 
aduc noi elemente, 
specifice epocii. 
Actualizează cultura 
organizaţională

3
Specifice categoriilor 
de forţe, armelor, 
specialităţilor etc.

Dependente de tehnologie 
şi de conceptele strategice, 
operative şi tactice 

Creează specificitatea 
personalităţii 
luptătorului, 
nuanţarea ei, folosirea 
şi valorificarea 
calităţilor, 
capacităţilor şi 
aptitudinilor 
luptătorului, dau 
specificitatea şi 
valoarea specialistului

Tabelul nr. 2 Calităţi ale luptătorului de-a lungul timpurilor

1.2. Determinări psihologice ale modelului de luptător modern, de la 
începutul secolului al XXI-lea

Aproape toate trăsăturile enunţate mai sus au efecte şi în planul psihologiei 
luptătorului. La urma urmei, personalitatea unui luptător se defineşte atât pe 
ansamblul, cât şi pe detaliile însuşirilor sale naturale şi dobândite prin procesul 
de pregătire, prin efortul neîntrerupt al formării sale fizice, psihice, intelectuale şi 
profesionale.

Determinările psihologice vin din cel puţin patru direcţii care nu sunt totdeauna 
conexe, dar care se regăsesc, într-o formă sau alta, în personalitatea luptătorului, în 
modul lui de a fi şi de a acţiona. Cele patru direcţii şi, în acelaşi timp, cele patru mari 
grupuri sau categorii de determinări sunt următoarele:



179UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
- determinările psihologice create şi impuse de mediul real;
- determinările psihologice create şi impuse de mediul virtual;
- determinările psiho-sociale de grup socio-profesional (organizaţionale şi 

socio-profesionale);
- determinările psihologice endogene.
Desigur, hotărâtoare sunt determinările psihologice endogene, adică acele 

caracteristici şi trăsături ale personalităţii fiecărui luptător (temperament, aptitudini, 
caracter, convingeri, sisteme de valori, îndeosebi de valori morale, interese, obiective 
urmărite în evoluţia personală sau în carieră etc.).

Determinările psihologice ale mediului real şi ale celui virtual se manifestă 
sub forma unor cerinţe, unor exigenţe, a unor presiuni şi se regăsesc în procesele de 
generare, educare şi influenţare a atitudinii şi, în general, a comportamentului. Mediul 
real şi cel virtual nu sunt în întregime divergente. Pe anumite porţiuni, ele chiar se 
suprapun, în măsura în care realul trece în virtual şi virtualul devine real. Această 
categorie de determinări este foarte importantă, întrucât ea formulează cerinţa pe baza 
căreia se modelează întregul sistem de generare a luptătorului, începând cu alcătuirea 
grupurilor (a structurilor) şi continuând cu sistemele de pregătire şi de perfecţionare 
profesională a luptătorului, de dezvoltare şi consolidare a calităţilor sale fizice şi 
psihice, a aptitudinilor, atitudinilor şi, mai ales, a caracterului. Interconexiunea 
determinărilor modelului psihologic de luptător se prezintă în schema de mai jos.

Interconexiunea determinărilor

Schema nr. 1 Interconexiunea determinărilor 

 
Determinările 

psihologice create şi 
impuse de mediul real 

Domeniul de intersecţie a 
celor două tipuri de 

determinări (real şi virtual) 

Determinările psihologice 
create şi impuse de mediul 

virtual 

Determinările psiho-sociale 
de grup socio-profesional 

Determinările psihologice 
endogene (din interiorul 

personalităţii) 

MODELUL 
PSIHOLOGIC 

DE 
LUPTĂTOR 

MODERN 
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Din această schemă se conturează liniile-forţă ale determinărilor celor 
două tipuri de mediu (care au un domeniu foarte larg de intersecţie, ale grupului 
(care sunt nemijlocite şi se prezintă sub forma efectului psihologic al unor cerinţe 
socio-profesionale nemijlocite şi foarte precise) şi cele endogene (care asigură 
particularizarea modelului şi de consonanţă cu liniile de aplicare efectivă a modelului, 
de adecvare a lui la personalitatea fiecărui luptător). 

Modelul este, de fapt, un ideal posibil, o schemă sau un proiect după care, 
etapă cu etapă, se pregăteşte şi se generează luptătorul modern.

Unele dintre cerinţele acestui model sunt condiţionate de politicile şi strategiile 
de angajare, de resurse, de tipologia şi conţinutul misiunilor, de calitatea resursei 
umane, de nivelul şi consistenţa presiunilor, factorilor perturbatori sau stimulatori, de 
nivelul de realism şi de voluntarism al decidentului şi de foarte mulţi factori derivaţi 
sau aleatori. 

 
2. Modelul psihologic de luptător

Modelul de luptător este, cum subliniam mai sus, un profil, o schemă a 
calităţilor, cunoştinţelor şi deprinderilor pe care trebuie să le aibă un om, un militar, 
pentru a fi trimis în război, într-un teatru de operaţii sau într-o misiune dificilă. Armata 
operează în fiecare zi cu modele de luptător, prin formularea cerinţelor esenţiale ale 
misiunilor, prin elaborarea planurilor şi programelor de pregătire, prin stabilirea unor 
standarde, a unor proceduri şi a unor bareme, prin procesul de instruire, prin evaluările 
periodice, prin cercetarea ştiinţifică orientată pe analiza războiului, a conflictualităţii 
şi a cerinţelor luptei moderne, a raportului om-tehnică, a calităţilor şi deprinderilor 
luptătorului. Profilul psihologic al luptătorului pentru teatrele de operaţii actuale şi 
viitoare face parte din acest profil general al luptătorului.  Modesta mea contribuţie 
constă în propunerea unui model psihologic de luptător pentru teatrele de operaţii 
actuale şi viitoare şi, prin urmare, şi a unui model de luptător specializat în securitate 
şi ordinea publică din aceste teatre de operaţii.

Modelul psihologic de luptător nu este totdeauna foarte clar şi foarte precis, 
decât în coordonatele sale importante, întrucât oamenii sunt foarte diferiţi, iar 
modelarea lor psihologică nu este totdeauna la îndemână sau, în orice caz, nu este la 
îndemâna oricui. 

Deseori, modelarea psihologică se confundă cu influenţarea psihologică, chiar 
cu manipularea psihologică, iar acest lucru nu este nici de dorit, nici foarte util în 
modelarea psihologică a luptătorului de care are nevoie o armată naţională raţională 
şi demnă. 

Conceperea, configurarea, realizarea şi evaluarea unui model psihologic 
pentru luptătorul care acţionează în teatrele de operaţii necesită, după opinia noastră, 
câteva precizări sau câteva coordonate pe care le consider esenţiale:
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- fiecare om este o entitate unică şi irepetabilă, iar modelul psihologic de 

luptător – ca ideal – se personalizează, adică se reconfigurează pentru fiecare militar, 
fără a-i deteriora personalitate şi fără a se deforma el;

- conceperea şi realizarea unui model psihologic, care să fie efectiv aplicabil şi 
util, presupune o conexiune inteligentă şi foarte laborioasă între calităţile şi trăsăturile 
psihologice care sunt necesare unui luptător într-un teatru de operaţii, fără să afecteze 
celelalte calităţi pe care fiecare om le are dar care nu sunt necesare luptătorului trimis 
în aceste teatre;

- calităţile şi trăsăturile psihice ale uni om nu sunt în stare pură, nu se separă 
complet unele de altele, ci fac parte dintr-un tot, din ansamblul personalităţii militarului 
respectivă şi, de aceea, trebuie să se ţină totdeauna seama de aceste interdependenţe;

- selectarea unora dintre ele şi includerea lor în cerinţele modelului psihologic 
nu presupune negarea altora, ci doar reliefarea primelor, ca fiind foarte importante;

- în formularea cerinţelor, etapelor şi configuraţiilor modelului psihologic, 
trebuie să se ţină seama de faptul că, aşa cum scria Protagoras cu două milenii şi 
jumătate în urmă, omul este (şi va fi totdeauna) măsura tuturor lucrurilor, a celor ce 
există, pentru că există, şi a celor ce nu există, pentru că nu există.  

2.1. Modelul de luptător implicat în securitatea şi ordinea publică din 
teatrele de operaţii.

Situaţia din teatrele de operaţii actuale se caracterizează, în general, prin 
conflictualitate complicată, datorită unor clanuri are se confruntă, bătăliilor nelimitate 
pentru putere, intereselor conflictuale ale unor terţi interesaţi să menţină o stare de 
conflictualitate în zonă, cronicizării unor sentimente conflictuale chiar în rândul 
populaţiei, partizanatul politic excesiv, sărăciei, existenţei şi persistenţei bolilor 
cronice etc. Din punct de vedere psihologic, în majoritatea teatrelor de operaţii se 
caracterizează prin:

- nesiguranţă, teamă, frică angoasă;
- îngrijorare, neîncredere;
- sentiment de umilinţă care generează nemulţumire şi revoltă;
- climat tensionat;
- spirit de răzbunare;
- sentimente puternice de ură;
- violenţă;
- atitudine în general ostilă faţă de forţele de intervenţie;
- suspiciune;
- sentimente contradictorii;
- convingeri instabile sau, dimpotrivă, extrem de rigide, inflexibile;
- tenacitate şi, contrariul acesteia, laşitate;
- colaboraţionism sau, în extreme cealaltă, uneltire;
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- mediu ostil sau, în orice caz, fluid şi nesigur etc. 
Aceste caracteristici şi multe altele – lista ar trebui să fie foarte lungă – 

generează o anumită configuraţie psihologică a teatrului de operaţii şi, în acelaşi 
timp, a mediului de securitate şi ordine publică din cadrul localităţilor situate în 
teatru sau în zona acestuia. De fapt, nu se poate vorbi de securitate şi ordine publică 
într-un teatru de operaţii în care clanurile se confruntă între ele, în care există război 
intern, război civil sau o competiţie acerbă şi distructivă pentru putere. Dimpotrivă, 
securitatea şi ordinea publică înregistrează scăderi dramatice la toţi indicatorii şi la 
toate capitolele, devenind insecuritate şi dezordine publică. Securitatea şi ordinea 
publică, în teatrele de operaţii care necesită intervenţia unor misiuni internaţionale, 
sub egida ONU, a NATO, a OSCE, a Uniunii Europene, sunt precare şi chiar 
conflictuale, adică inexistente sau cu un autoreglaj de avarie, adică lăsate în voia 
sorţii, fiecare om descurcându-se cum poate. 

În acest caz, securitatea şi ordinea publică se cer construite, prin diferite etape, 
începând cu impunerea acestora şi, ulterior, prin construirea lor durabilă şi, pe cât 
posibil, stabilă. Luptătorul care face parte din detaşamentul de securitate şi ordine 
publică trimis în teatrul de operaţii cu o astfel de misiune, trebuie să fie, deopotrivă, 
foarte bine pregătit din punct de vedere profesional şi, în acelaşi timp, dotat, adică 
înzestrat cu calităţile necesare acţiunii specific între-o astfel de zonă. 

Cum este şi firesc, în configurarea şi realizarea modelului de luptător implicat 
în securitatea şi ordinea publică din teatrele de operaţii, trebuie să se parcurgă, după 
opinia noastră, următoarele etape generale importante:

- cunoaşterea exactă a misiunilor de acest tip, a legislaţiei în domeniu, a 
regulilor de angajare, a scopului care poate fi propus şi a obiectivelor care pot fi 
stabilite, a procedurilor şi modalităţilor legale şi legitime de realizare a acestora, a 
conexiunilor, determinărilor şi implicaţiilor, a efectelor psihologice şi direcţiilor de 
extindere a acestora;

1)  cunoaşterea prealabilă a zonei teatrului de operaţii, în toate componentele 
acesteia, de la sistemele de valori, tradiţii, patrimoniu etc. la caracteristicile psiho-
sociale ale populaţiei, de la situaţia reală din teatru la modul în care poate evolua 
acesta;

2) identificarea, analizarea şi evaluarea provocărilor, pericolelor şi 
ameninţărilor, inclusiv şi mai ales a celor de natură psihologică existente în teatru şi 
a modului în care acestea se pot extinde;

3) identificarea, analizarea şi evaluarea  vulnerabilităţilor populaţiei din zonă 
la acestea;

4) identificarea, analizarea şi evaluarea posibilelor vulnerabilităţi ale forţelor 
detaşamentului de intervenţie şi ale luptătorilor care îl compun la acestea;

5) identificarea şi analizarea factorilor perturbatori şi a celor favorizanţi, atât a 
celor favorabili ansamblului de pericole, provocări şi ameninţări, mai ales a celor de 
natură psihologică, cât şi a celor inhibitori şi disuasivi;
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6) identificarea, analizarea şi evaluarea principalelor determinări ale 

comportamentului individual şi de grup al militarilor care participă sau urmează să 
participe la misiuni de securitate şi ordine publică într-un teatru de operaţii;

7) identificarea, analizarea şi evaluarea principalelor elemente de conexiune 
sau de divergenţă ale detaşamentului de securitate şi ordine publică din teatru cu alte 
detaşamente şi structuri (de luptă, de sprijin, de transport, de informaţii, de logistică 
etc.) din respectivul teatru de operaţii;

8) cunoaşterea modelului psihologic al altor categorii de luptători prezenţi în 
teatru;

9) fixarea principalelor elemente de structură ale modelului de luptător implicat 
în intervenţia de securitate şi ordine publică dintr-un teatru de operaţii.

Toate aceste etape  se constituie într-un algoritm care trebuie să răspundă celor 
şase întrebări fundamentale ale oricărui demers şi, la urma urmei, ale oricărei acţiuni: 
Ce? De ce? Cu ce? Când? Unde? Cum? 

Nu vom dezvolta aici o astfel de desfăşurare, ci doar vom arăta una dintre 
modalităţile în care acest algoritm poate fi folosit, în acest sens putând fi realizat şi un 
program pe calculator care să genereze evaluările cantitative şi calitative necesare, pe 
măsură ce sunt identificaţi şi introduşi diverşi indicatori, astfel:

NC Ce? De ce? Cu ce? Când? Unde? Cum?

1

Cunoaşterea 
exactă a 
misiunilor de 
acest tip, a 
legislaţiei în 
domeniu, a 
regulilor de 
angajare, a 
scopului care 
poate propus şi a 
obiectivelor care 
pot fi stabilite, 
a procedurilor 
şi modalităţilor 
legale şi legitime 
de realizare 
a acestora, a 
conexiunilor, 
determinărilor 
şi implicaţiilor, 
a efectelor 
psihologice 
şi direcţiilor 
de extindere a 
acestora

Sunt necesare 
pregătirii 
detaşamentului 
şi fiecărui 
luptător în 
parte

Se indica 
resursele şi 
mecanismele 
necesare şi 
posibile ale 
identificării 
presiunilor, 
provocărilor, 
pericolelor şi 
ameninţărilor 
de tip 
psihologic 
(PPPAP)

Se identifică 
durata 
acestui 
proces de 
identificare, 
analizare şi 
evaluare, 
se stabilesc 
etapele 
PPPAP şi 
ale efectelor 
acestora

Se stabilesc 
locaţiile şi 
structurile 
de reţea ale 
dinamicii 

Se fixează 
foarte 
exact, pe 
etape şi 
activităţi, 
metodele, 
procedurile 
şi 
activităţile



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010184

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

…

9

Fixarea 
principalelor 
elemente de 
structură ale 
modelului de 
luptător implicat 
în intervenţia 
de securitate şi 
ordine publică 
dintr-un teatru de 
operaţii.

Tabelul nr. 3 Algoritmul unor întrebări-cheie

Grafic, etapele construirii unui astfel de model ar putea fi reprezentate astfel: 

Schema nr. 2 Identificarea şi evaluarea cerinţelor psihologice ale modelului

 

Identificare şi evaluarea PPPAP a 
vulnerabilităţilor şi calcularea riscului psihologic 

privind securitatea şi ordinea publică 

Identificare, analizarea şi evaluarea 
caracteristicilor psihologice ale securităţii şi 

ordinii publice ale teatrului de operaţii şi 
dinamicii acestora 

Identificare şi evaluarea cerinţelor esenţiale psihologice ale misiunii şi evaluarea dimensiunii 
psihologice a acestor şi a  impactului psihologic posibil 

Compararea cerinţelor şi exigenţelor 
psihologice cu realităţile psihologice ale 
resursei umane profesionalizate (date de 

teste) şi cu parametrii de evoluţie a acesteia 

Elaborarea modelului psihologic de 
luptător din cadrul detaşamentelor de 

asigurare a securităţii şi ordinii publice 
într-un teatru de operaţii 
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Desigur, în elaborarea unui astfel de model sunt analizaţi sute de indicatori 

din toate cele patru tipuri de determinări strategice, operaţionale, tactic şi de 
conexiune, ca şi a numeroşilor factori exogeni (cerinţe şi caracteristici impuse de 
comunitatea internaţională, interese ale ţărilor vecine, ale marilor puteri, ale reţelelor 
transfrontaliere etc.) şi endogeni (caracteristici psihologice ale grupurilor care se 
confruntă, ale populaţiei, ale detaşamentelor care fac parte din forţa multinaţională 
şi, mai ales ale luptătorilor).

Fără a intra în detaliile care duc în mod concret la un astfel de model (le 
rezervăm pentru forma finală a tezei), noi considerăm  că, printre caracteristicile de 
bază ale luptătorului component al detaşamentelor de securitate şi ordine publică 
într-un teatru de operaţii pentru gestionarea crizelor şi conflictelor armate, ar trebui 
să fie situate, evaluate, consolidate şi conexate şi următoarele: siguranţă cognitivă, 
capacitate adaptativă la modele flexibile, capacitate de reprezentare bazată pe un 
fond aperceptiv educat, intuiţie sensibilă, inteligenţă creativă, spirit de orientare, 
capacitate de a fi obiectiv, imparţialitate, flexibilitate, spirit critic, capacitate de 
autocontrol, rezistenţă la stres, îndeosebi la stresul operaţional, răbdare, perseverenţă, 
modestie, căldură sufletească adică spirit umanitar, încredere, loialitate, demnitate, 
fermitate, tărie de caracter. 

Grupate într-un tabel, aceste trăsături de personalitate ar putea arăta astfel: 

NC
Componente 

ale 
personalităţii

Trăsături şi calităţi

1 Temperament

Nu contează temperamentul. Luptătorul trebuie să aibă 
însă capacitatea şi abilitatea de a-şi cunoaşte, accepta şi 
controla temperamentul. De asemenea, cunoscându-ţi 
temperamentul (firea), el trebuie să aibă şi să dovedească 
discernământ şi responsabilitate în selectarea şi asumarea 
unor misiuni.
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2 Aptitudini

Aptitudinile sunt predispoziţii. Ele se descoperă în 
procesul educaţiei, în procesul de formare şi antrenare 
a luptătorului Unele dintre ele şi le descoperă fiecare, 
în procesul de antrenare, prin autocunoaştere, prin 
experienţă, altele sunt descoperite de instructor, de 
camarazi, de alţi oameni în timpul activităţilor şi 
misiunilor. Luptătorul trebuie să aibă şi aici capacitatea 
de a opta, de a-şi cultiva aptitudinile folositoare şi de a 
atinge performanţe, prin muncă şi efort de voinţă

3 Convingeri, 
atitudini

Convingerile şi atitudinile sunt flexibile şi, deci, 
dinamic. Ele se dobândesc, se consolidează, se întreţin. 
Convingerile trebuie să fie ferme şi stabile, dar nu 
rigide şi invariabile. Într-o foarte mare măsură, calitatea 
luptătorului depinde de convingerile şi atitudinile 
sale, de motivaţia sa, de modul în care înţelege să-şi 
îndeplinească misiunea, de convergenţa dintre elementele 
esenţiale ale misiunii, dintre profesia sa şi idealul său.
Într-un teatru de operaţii, convingerile se bazează pe 
cunoaştere, pe înţelegerea fenomenelor care se petrec 
acolo, a efectului asupra mediului de securitate, a 
modului în care aceste fenomene se concretizează în 
mediul de securitate şi ordine publică, în cazul nostru, de 
calitatea interconexiunilor.
Convingerile şi atitudinile dau maturitatea 
comportamentului, corectitudinea şi configuraţia 
personalităţii şi se înrudesc foarte mult cu trăsăturile de 
caracter, influențându-le şi, la rândul lor, nutrindu-se din 
temeinicia acestora. 
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4 Caracter

Caracterul este, de fapt, esenţa personalităţii luptătorului. 
El însumează numeroase calităţi şi dau, în principiu, 
moralitatea luptătorului, formează suportul palierului 
atitudinal şi comportamental. Oamenii de caracter sunt, 
în general, apreciaţi, primesc misiuni grele, sunt oameni 
de mare încredere, loiali şi foarte raţionali.
Tăria de caracter dă fermitatea şi verticalitatea 
personalităţii şi, de aceea, asemenea luptători devin 
lideri informali, bucurându-se de preţuirea şi respectul 
celorlalţi şi, desigur, de respectul populaţiei din zonă.
Luptătorul din detaşamentele de securitate şi ordine 
publică trebuie să fie un om de caracter. 

5 Alte 
componente

Desigur, există şi alte componente al personalităţii, foarte 
importante atunci când se stabileşte profilul psihologic 
al luptătorului. Inteligenţa creativă, spiritul intuitiv,  
camaraderie, spiritul de întrajutorare, compasiunea sunt 
numai câteva dintr-o listă foarte consistentă.

Tabelul nr. 4 Trăsături ale personalităţii

Uneori, este greu să faci distincţie între un luptător de linie, ca să spunem aşa, 
adică între un luptător care îndeplineşte misiuni de patrulare, de pază a convoaielor,de 
cercetare, de luptă împotriva unor grupuri teroriste etc. şi un luptător angajat în 
misiuni de securitate şi ordine publică. În fond, într-un teatru de operaţii, misiunile, 
deşi sunt clare şi distincte, sunt, în acelaşi timp, complexe şi chiar interşanjabile. Cu 
toate acestea, misiunile de securitate şi ordine publică se efectuează în localităţi, în 
contact nemijlocit cu o populaţie necăjită, săracă, frustrată, revoltată, agitată şi care 
nu prea este dispusă la cooperare şi înţelegere. De aceea, misiunea acestui luptător, 
aşa cum s-a dovedit în acţiunile din Kosovo, spre exemplu, este extrem de dificilă, 
foarte sensibilă şi foarte vulnerabilă. Deciziile care se iau aici sunt, uneori, de o 
importanţă colosală, întrucât afectează în mod nemijlocit atât populaţia (mai ales 
când aceasta manifestă violent), cât şi forţele de ordine. De aceea, este foarte greu 
de elaborat şi materializat un profil de luptător pentru misiuni de securitate şi ordine 
publică, întrucât  
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2.2. Modelul de jandarm cerut de teatrele de operaţii

De regulă, unităţile de jandarmi sunt destinate pentru asigurarea, păstrarea, 
apărarea, gestionarea şi, la nevoie, impunerea ordinii publice interne. Sunt forţe de 
interior care îndeplinesc misiuni în fiecare zi în acest sens. 

Vremurile noi, conexarea ţărilor într-un cadru european realizarea unui spaţiu 
european comun au necesitat generarea unei Jandarmerii Europene, prin acordul 
tuturor ţărilor care au jandarmerii naţionale, printre care Franţa, Italia, Spania, Turcia 
şi România… 

S-a înfiinţat un Comandament al Jandarmeriei Europene le Vicente, în Italia, 
s-au realizat acorduri de cooperare, schimburi de experienţă, misiuni comune etc. 
Dar, dincolo de toate acestea, se conturează un model european al jandarmului, deşi 
nu toate ţările europene dispun de această structură de securitate şi ordine publică. 

Mai mult, la nivel european, dar şi la nivelul ţărilor care au jandarmerii 
naţionale, s-a constatat că, în teatrele actuale de gestionare a crizelor şi conflictelor 
armate, mai ales în procesul de refacere şi reconstrucţie a statului de drept, este nevoie 
de prezenţa unor structuri specializate în securitate şi ordine publică, misiuni pe care 
armate nu le poate îndeplini, sau nu este bine să le îndeplinească, întrucât de abate 
de la misiunea ei fundamentală în astfel de teatre şi anume gestionarea, prin mijloace 
militare, a conflictualităţii, deci a războiului. (Se ştie foarte bine că, în caz de război, 
cel puţin în concepţia românească, misiunile de misiunile de securitate interioară şi 
de ordine publică sunt îndeplinite de unităţile de jandarmi). 

Modelul de jandarm pentru misiuni ce se cer îndeplinite în teatrele de operaţii 
actuale şi viitoare nu este diferit de cel necesar îndeplinirii unor astfel de misiuni pe 
teritoriul naţional. 

Nici modelul psihologic al jandarmului care acţionează între-un teatru de 
operaţii din afara ţării, în cadrul unor misiuni specifice de securitate şi ordine publică, 
nu este radicalmente diferite de cel al jandarmului obişnuit. În fond, este vorba de 
acelaşi om şi, deci, de acelaşi model. 

La urma urmei, jandarmul trebuie să aibă aceleaşi calităţi pe care le are oricare 
alt luptător, indiferent de misiunile care i se încredinţează. Pornind de la tabloul 
anterior prin care s-au fixat câteva din trăsăturile importante ale unui luptător din 
domeniul securităţii şi ordinii publice, vom schiţa aici câteva sugestii în legătură cu 
unele elemente de care ar trebui să se ţină seama în procesul de alcătuire a modelului 
psihologic de jandarm necesar acţiunii specifice (de asigurare, păstrare, menţinere şi 
impunere a ordinii publice):
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NC

Componente 
ale 

personalităţii 
jandarmului

Trăsături şi calităţi psihice ale jandarmului 

1 Temperament

Nu contează temperamentul. Jandarmul trebuie să fie 
capabil să-şi gestioneze temperamentul, să-şi controleze 
firea, chiar dacă nu-şi poate influenţa tipul de activitate 
nervoasă superioară. Ceea ce controlează el este şi trebuie 
să fie doar modul în care trăsăturile temperamentale, 
adică tipul de activitate nervoasă superioară, afectează 
personalitatea psihologică, mai exact, comportamentul. 
Desigur, ar fi de preferat tipul puternic echilibrat mobil, 
adică un tip predominant sangvinic, dar nu acest lucru este 
foarte important. Dar jandarmul trebuie să ştie ce fel de fire 
are şi cum să şi-o stăpânească. 

2 Aptitudini

Dintre aptitudinile principale ale unui model de jandarm 
nu trebuie  să lipsească cele care generează capacitatea 
de a înţelege rapid ansamblul şi caracteristicile situaţiei, 
minuţiozitatea, detaliul, spiritul de observaţie ieşit din 
comun, capacitatea de a discuta cu oamenii, de a-i asculta, 
de a negocia o soluţie, de a convinge şi, evident, de a 
impune. Prezenţa de spirit, modul de a privi, de a vorbi, 
de a alege interlocutorii din mulţime, de a discute cu 
omul potrivit, de a iradia încredere sunt esenţiale pentru 
soluţionarea situaţiilor-limită din locurile publice sau din 
zonele unde se află mulţimi agitate.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010190

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

3 Convingeri, 
atitudini

Convingerile şi atitudinile jandarmului sunt cele ale oricărui 
militar, ale oricărui slujbaş din structurile de forţă ale 
statului. Jandarmul este un slujbaş aflat în serviciul statului, 
al naţiunii, al oamenilor, al mulţimilor care-şi cer sau îşi 
revendică drepturile. El se întâlneşte aproape totdeauna 
cu situaţii ieşite din normalitate, cu situaţii tensionate şi, 
de aceea, trebuie să fie convins că treaba lui nu este să 
soluţioneze doleanţele şi îngrijorările pentru care oamenii 
s-au adunat acolo, ci să menţină acel climat de siguranţă şi 
ordine publică necesar securităţii cetăţeanului şi, la urma 
urmei, soluţionării problemei. El trebuie să aibă capacitatea 
să transmită mulţimii agitate această informaţie, să convingă, 
să impună, prin modul său de a fi respect. Pentru aceasta, 
este necesar ca jandarmul să aibă o cultură organizaţională 
şi instituţională profundă, să ştie adică foarte exact ce face. 
Atitudinea corectă trebuie să aibă la bază convingerea fermă, 
verificată că aşa este bine. 

4 Caracter

Caracterul este, de fapt, esenţa personalităţii oricărui tip de 
luptător, inclusiv a jandarmului. Jandarmul trebuie să ştie 
şi să înţeleagă foarte bine că el nu este un body guard, un 
luptător devotat necondiţionat unei persoane, ci un luptător 
în slujba legii, iar misiunea lui principală este aceea de 
a asigura, menţine, stabiliza, apăra şi chiar impune acea 
ordine publică prin care să se asigure condiţiile necesare 
soluţionării corecte a problemei care a generat situaţia 
respectivă. Caracterul lui trebuie să fie echilibrat, iar 
convingerile şi comportamentul să nu permită abaterea 
de la misiuni, aplecare urechii, interpretarea subiectivă, 
atitudinea agresivă, violentă, ci corectitudinea, analiza 
şi judecarea rapidă a situaţiei, calmul, discernământul, 
corectitudinea. 

5 Alte 
componente

Celelalte componente ţin de formaţie, de educaţie şi de 
cultura organizaţională.

Tabelul 5 Componente ale personalităţii jandarmului
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Şi jandarmul, ca oricare alt luptător – pilot, infanterist, artilerist etc. – este, 
uneori, un luptător solitar, aflat faţă în faţă cu o mulţime agitată, care trebuie să se 
uite în ochii oamenilor şi să-i liniştească sau să acţioneze prin toate mijloacele pe 
care le are la dispoziţie pentru a nu se trece peste un prag critic al conflictualităţii. 
Are nevoie de forte multă stăpânire de sine, de luciditate, de stăpânire a emoţiilor, de 
calm şi foarte mult discernământ. 

Concluzie

În laboratorul psihologic, se pot realiza unele situaţii care să testeze 
calităţile şi deprinderile unui bun jandarm şi chiar unele simulări de situaţii-limită, 
dar, în principiu, personalitatea acestui tip de luptător rezultă din cunoaştere, din 
convingere, din concentrare voluntară a efortului psihic pentru formarea şi controlul 
(autocontrolul) calităţilor de care are nevoie, dar mai ales, prin automodelarea 
sistemului de responsabilităţi asumate şi de gestionare a emotivităţii.   
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Drd. Cristian RĂDULESCU1

Abstract

The public health field does not begin today. He exists at all times 
and ever also exist activities which cast and harmonized him with the reality 
and reality’s dynamic. The models of action and intervention concerning the 
public health are not given ones for ever. They are fluctuant dependent by the 
substantially requirements of life, by reality and, of course, by the politics and 
strategies elaborated in this respect.   

Cuvinte-cheie: urgenţe, intervenţie, medicală, rapidă

1. Politici de sănătate publică

Politicile de sănătate publică ale unui stat sunt esenţiale în asigurarea stării 
de sănătate a populaţiei, în orice situaţie, inclusiv în perioade critice, cum 

sunt cele din timpul războaielor, crizelor, calamităţilor şi dezastrelor.  Situaţii critice 
privind sănătatea publică pot apărea însă şi în condiţii de normalitate, datorită unor 
evenimente surprinzătoare (sau aşteptate), care generează epidemii şi pandemii de 
proporţii. 

Aşadar, politicile de sănătate publică au şi trebuie să aibă în vedere cele trei 
dimensiuni importante ale acestui domeniu:

- starea de normalitate;
- starea de anormalitate, de criză, de calamitate şi dezastru, de război;
- starea generată de evenimente declanşatoare de epidemii şi pandemii.
Problema sănătăţii populaţiei este una de tip permanent şi însoţeşte omenirea 

de la apariţia acesteia pe pământ. Totdeauna ea a necesitat soluţii rapide şi pertinente 
şi niciodată nu a fost rezolvată în întregime. Este o problemă perpetuă, care necesită 
soluţii perpetue.

Intervenţia medicală de urgenţă este şi trebuie să fie o intervenţie medicală 
1  Locotenent-colonelul medic Cristian Rădulescu este doctorand la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

UN POSIBIL MODEL INTERACTIV 
NAŢIONAL ÎN INTERVENŢIA 

MEDICALĂ RAPIDĂ ÎN URGENŢE
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calificată rapidă şi permanentă. Este cel mai important tip de intervenţie rapidă 
din societatea omenească din toate timpurile şi pentru toate timpurile. Principalele 
caracteristici ale intervenţiei rapide medicale calificate (IRMC) sunt, în opinia 
noastră, următoarele:

- este o intervenţie vitală;
- este o intervenţie de tip continuu; 
- este o intervenţie de tip calificat, care nu poate fi efectuată de oricine;
- este o intervenţie organizată şi coordonată;
- este o intervenţie prioritară.
Politicile de sănătate publică din ţara noastră sunt elaborate de guvern şi 

parlament şi se exprimă, în general, în legislaţie, adică în legi, ordonanţe de guvern, 
în acte normative şi în alte documente care reglementează acest domeniu atât de 
important. Până în acest an, în general, în legislaţia care reglementa domeniul 
sănătăţii publice nu se făcea o distincţie netă între intervenţia medicală obişnuită 
asigurată prin reţeaua de unităţi sanitare şi în ambulatoriu şi intervenţia de tip rapid, 
în urgenţă. Serviciul de ambulanţă era, de fapt, un auxiliar al spitalelor şi altor unităţi 
medicale şi funcţiona potrivit reglementărilor în vigoare, în unele locuri mai bine, în 
altele cu dificultăţi. 

Apariţia, în 1994, a Serviciului Mobil de Urgenţă de Resuscitare şi Descarcerare 
a produs un reviriment în intervenţia rapidă în urgenţe, îndeosebi la accidente şi 
calamităţi. Datorită unor oameni inimoşi şi unor profesionişti devotaţi acestui tip de 
intervenţie – care nu este numai medicală – acest serviciu a devenit cel mai apreciat 
din România, iar autorităţile au înţeles că trebuie să-i acorde atenţia cuvenită. 

Această acţiune de avangardă a determinat şi altele şi, mai ales, a generat o 
trebuinţă care a impus decidentului politic o atitudine corespunzătoare, soldată cu un 
pachet de legi şi acte normative care deschid o perspectivă nouă în acest domeniu. 

La data când am ales această temă a intervenţiei medicale rapide calificate în 
situaţii de criză, în afară de SMURD, nu erau prea multe realizări în acest sens. De 
aceea, obiectivul acestui demers ştiinţific era identificarea, analizarea şi propunerea 
unui set de parametri pentru un posibil model de management al sănătăţii publice în 
situaţii de crize, incluzând aici şi calamităţile, dezastrele şi, evident, războiul. 

De la acea dată, s-au realizat unele progrese importante, între care şi unele 
reglementări privind funcţionarea unor structuri în domeniul sănătăţii publice, între 
care şi recentul Regulament din 27 iulie 2010 (Regulamentul din 2010) de organizare 
si funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene si a municipiului București şi 
ordinul ministrului apărării naţionale privind înfiinţarea Serviciului Medical Militar 
de Urgenţă (SMMU). Sigur, pare un pleonasm. Întregul domeniu medical militar 
face parte din medicina de urgenţă. Aici este vorba însă de un serviciu militar medical 
mobil de urgenţă, cu funcţii şi atribuţii foarte precise în intervenţia medicală militară 
rapidă în situaţii de urgenţă. 

SMURD, Caritas şi Serviciul Medical Militar de Urgenţă (SMMU) sunt 
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structuri de intervenţie rapidă calificată, la nivel naţional sau departamental şi, 
probabil, în timp, se vor mai înfiinţa şi altele. 

2. Strategii de intervenţie medicală rapidă în urgenţe

Datorită faptului că deja s-au constituit şi acţionează în teritoriu structuri 
de intervenţie medicală rapidă în urgenţe, considerăm că, pe baza politicilor deja 
existente şi a strategiilor departamentale (desigur, în măsura în care aceste strategii 
există cu adevărat), este necesară o strategie generală coerentă, integratoare, care să 
pună în operă politicile (reglementările) din acest domeniu atât de important pentru 
viaţa oamenilor. 

Această strategie ar putea să se numească Strategia de Intervenţie Medicală 
Rapidă în Urgenţe (SIMRU) şi să se constituie, ca orice strategie, din orice domeniu 
ar fi aceasta, într-un instrument calificat de punere în operă a deciziilor politice în 
domeniul intervenţiei medicale rapide, în urgenţe.

Repetăm, intervenţia medicală rapidă nu este simplă, nici unilaterală şi 
izolată, ci o intervenţie complexă, în situaţii de risc maxim, de risc vital, în care sunt 
implicaţi şi alţi factori, cum ar fi cei de salvare-evacuare, de sintere a incendiilor, de 
decontaminare, de înlăturare imediată primelor efecte ale cutremurelor, inundaţiilor, 
accidentelor, catastrofelor şi dezastrelor etc. Dar intervenţia medicală calificată rapidă 
constituie esenţa oricărui tip de intervenţie, întrucât este o intervenţie în urgenţă, care 
are ca obiectiv salvarea vieţii oamenilor. 

O astfel de strategie de intervenţie medicală rapidă în urgenţe (SIMRU) ar 
trebui să cuprindă: 

1. Identificarea evenimentelor posibile generatoare de urgenţe şi a provocărilor, 
pericolelor şi ameninţărilor legate de acestea, a vulnerabilităţilor la acestea şi 
evaluarea nivelului de risc, a riscului extrem şi a riscului vital; 

2. Stabilirea zonelor de intervenţie, pe categorii de evenimente, pericole, 
vulnerabilităţi şi risc;

3. Evaluarea efectelor;
4. Estimarea tipului de intervenţii medicale calificate, în funcţie de natura 

evenimentelor posibile generatoare de crize sau dezastre
5. Evaluarea necesarului şi tipului de forţe, mijloace şi acţiuni (strategia 

forţelor, strategia mijloacelor, strategia acţiunilor);
6. Stabilirea elementelor de interoperabilitate;
7. Evaluarea necesarului de resurse;
8. Fixarea principalelor elemente de management al intervenţiei medicale de 

tip rapid în urgenţe (dispeceratul naţional). 
Toate aceste elemente sunt foarte importante, întrucât asigură coerenţa şi 

consistenţa intervenţiei medicale de tip rapid, previn suprapunerile şi întârzierile, 
care pot avea consecinţe foarte grave pentru viaţa oamenilor, consumul inutil de 
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resurse şi efectele nedorite ale lipsei de coordonare în astfel de acţiuni. 

2.1. Identificarea evenimentelor posibile generatoare de urgenţe şi a 
provocărilor, pericolelor şi ameninţărilor legate de acestea, a vulnerabilităţilor la 
acestea şi evaluarea nivelului de risc, a riscului extrem şi a riscului vital 

În general, evenimentele generatoare de pericole şi ameninţări la adresa 
sănătăţii oamenilor se cunosc. Cele mai multe dintre ele sunt inventariate şi există 
planuri de intervenţie şi de comportament pentru fiecare dintre acestea. Fiecare unitate 
economică şi socială, fiecare instituţie publică şi privată, fiecare familie şi chiar 
fiecare persoană ştie ce trebuie să facă în cazul fiecăruia dintre aceste evenimente 
(incendii, cutremure, inundaţii, accidente tehnologice, accidente de circulaţie, atacuri 
teroriste, dezordine publică etc.). Pentru cei care monitorizează evenimentele de 
acest gen şi altele, mai ales pe cele care nu sunt prevăzute în schema de mai sus (alte 
evenimente), contează foarte mult să sesizeze variaţiile generatoare de dezvoltări 
nelineare, de noi pericole şi chiar de ameninţări care pot afecta sănătatea populaţiei. 

De regulă, nu se efectuează o astfel de monitorizare, care ar părea lipsită 
de semnificaţie. Există însă o monitorizare riguroasă a nivelului radioactivităţii, a 
nivelului de poluare, a cotelor apelor, a cantităţilor precipitaţiilor pe metru pătrat, 
a temperaturii, umidităţii etc., a prezenţei substanţelor nocive în mediul ambiant, a 
prezenţei diferiţilor agenţi patogeni etc. Noi considerăm că, dincolo de monitorizarea 
unor indicatori care sunt foarte importanţi pentru organizarea reacţiei, ar trebui 
introduse noi elemente care să asigure o mai bună cunoaştere a sistemului de generare 
a evenimentelor de risc, îndeosebi a celor de risc vital, iar informaţiile respective să 
fie analizate şi evaluate potrivit unor algoritmi care să asigure, deopotrivă, intervenţia 
preventivă şi pe cea de urgenţă. 

Cel mai eficientă modalitate de monitorizare, analiză şi cunoaştere a 
indicatorilor care duc la sesizarea evenimentelor de risc vital o constituie dotarea 
fiecărei entităţi funcţionale cu sisteme de monitorizare a indicatorilor de risc pentru 
sănătatea oamenilor şi zonarea acestei întreprinderi atât de importante. A dota toate 
zonele cu aceleaşi instrumente de monitorizare, deşi nu este nevoie de toate, ci numai 
de unele, ar fi o risipă şi, în plus, ar încărca prea mut reţeaua şi sistemele de analiză. 

Principalul efect al acestui tip de monitorizare trebuie să-l constituie stabilirea, 
la nivel naţional şi judeţean, a zonelor de risc vital pentru sănătatea oamenilor.

2.2. Stabilirea zonelor de intervenţie, pe categorii de evenimente, pericole, 
vulnerabilităţi şi risc

În ţara noastră, considerăm că pot fi identificate următoarele zone de risc 
pentru sănătatea oamenilor:

- zone de risc chimic (în jurul platformelor şi întreprinderilor chimice, dar şi 
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pe itinerarele de transport al produselor chimice nocive); 
- zone de risc nuclear (situate în jurul centralei nucleare electrice de la 

Cernavodă, în zona românească a efectului scăpărilor de radiaţii sau a unui posibil 
accident nuclear legat de centrala atomo-electrică de la Kozlodui din Bulgaria), în 
jurul reactoarelor nucleare de la Măgurele şi Colibaşi şi a combinatului de apă grea 
de la Drobeta Turnu Severin, precum şi în locurile unde sunt sau vor fi depozitate 
deşeuri nucleare);

- zone de risc seismic (Vrancea şi o suprafaţă foarte mare, care cuprinde 
aproape în întregime teritoriul românesc);

- zone de risc la inundaţii (situate de-a lungul Dunării şi cursurilor de apă 
interioare care produc inundaţii); 

- zone de risc tehnologic (situate în localităţile unde se află obiective industriale 
ce pot genera accidente industriale şi victime omeneşti); 

- zone de risc de avalanşe şi accidente montane (în Munţii Carpaţi);
- zone de accident rutier (d-e a lungul autostrăzilor şi drumurilor intens 

circulate);
- zone de conflict social (în general, în marile localităţi sau acolo unde există 

tensiuni etnice, religioase, generate de cercurile mafiote şi criminale, de clanurile 
lumii interlope tc. sau de altă natură care pot produce victime omeneşti);

- alte zone unde pot avea loc evenimente periculoase pentru sănătatea oamenilor 
(porturi, platforme maritime, zone  de exerciţii militare naţionale sau multinaţionale, 
poligoane, zone de încercări a unor avioane sau alte mijloace de luptă etc.)

Cunoaşterea foarte exactă a acestor zone şi monitorizarea tuturor evenimentelor 
care pot genera dezastre, crize sau conflicte grave este esenţială. Fiecare dintre aceste 
zone are un specific şi, de aceea, monitorizarea trebuie făcută în mod diferenţiat şi 
într-un sistem care se cere foarte bine gândit.

2.3. Evaluarea efectelor

În cadrul oricărui tip de strategie, efectul este foarte important. Strategiile 
moderne nu pornesc doar de la cerinţa politică, de la modalităţile de angajate stabilite 
de decident, ci mai ales, de la efecte. Rezultatele monitorizării evenimentelor 
generatoare de risc îl constituie asigurarea condiţiilor necesare pentru estimarea 
efectelor. O strategie trebuie să ţină seama de acest lucru. Spre exemplu, în cazul unei 
explozii a unei instalaţii de o platformă industrială, într-o primă fază, ar putea fi răniţi 
sau afectaţi cel puţin o sută de oameni, adică cei care lucrează acolo, pe schimb. În 
următoarele ore, norul chimic ar putea afecta populaţia din câteva localităţi şi aşa mai 
departe. În funcţie de efectele antecalculate, se evaluează nivelul de risc de sănătate 
şi, evident, nivelul şi tipul intervenţiei medicale rapide, componenţa detașamentelor 
de intervenție rapidă, urgenţele etc.  
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Estimarea tipului de intervenţii medicale calificate, în funcţie de natura 

evenimentelor posibile generatoare de crize sau dezastre

Pentru fiecare zonă de risc, se stabilesc tipurile de intervenţii medicale rapide 
calificate, în contextul intervenţiei rapide generale. Acest lucru este, de asemenea, 
foarte important, întrucât, pe baza analizei riguroase a zonele de risc se stabilesc 
zonele de intervenţie, compunerea detaşamentelor, dotarea cu mijloace, costurile, 
resursele.

Această componentă a unei strategii de intervenţie medicală rapidă în urgenţe 
generează aproape toate determinările pentru strategia forţelor, a mijloacelor, a 
operaţiilor (adică a structurii şi dispozitivului acţiunii rapide)  şi a acţiunilor.

Evaluarea necesarului şi tipului de forţe, mijloace şi acţiuni (strategia 
forţelor, strategia mijloacelor, strategia acţiunilor)

Cea mai importantă dimensiune a strategiei de intervenţie medicală rapidă în 
urgenţe o reprezintă stabilirea necesarului de forţe şi mijloace, a tipului de operaţii şi 
a genului de acţiuni. 

Etapa aceasta generează patru strategii majore în actul medical de urgenţă: 
- strategia forţelor;
- strategia mijloacelor; 
- strategia acţiunilor;
- strategia resurselor.
Este vorba, de fapt, de generarea, funcţionarea şi actualizarea sistemului de 

intervenţie medicală rapidă în urgenţe. Toate aceste strategii au la bază evaluările 
anterioare, cerinţele efective ale realităţii şi logica generării şi funcţionării sistemului.

Strategia forţelor medicale de intervenţie rapidă în urgenţe cuprinde:
- stabilirea, pe baza resurselor şi necesarului de acţiune, a cuantumului forţelor 

medicale şi complementare necesare;
- structurarea acestor forţe, pe principiile eficienţei, modularităţii şi 

complementarităţii;
- pregătirea acestor forţe pentru intervenţie medicală rapidă în toate situaţiile 

posibile;
- stabilirea sistemului de generare şi regenerare a lor.
Strategia mijloacelor de intervenţie medicală rapidă în urgenţe, nu este tot una 

cu strategia resurselor, dar depinde ân marte măsură de aceasta. Ea este consonantă 
cu strategia forţelor şi cuprinde;

- stabilirea mijloacelor (aparatură medicală şi auxiliară, mijloace de transport, 
medicamente etc.) necesare intervenţiei medicale rapide în urgenţe;

- stabilirea modului de achiziţie şi de folosire, mentenanţă etc.;
- stabilirea modului de depozitare şi a regimului de exploatare;
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- stabilirea altor elemente care ţin de deplina corespondență între cerinţele 
IMRU şi mijloacele absolut necesare acesteia.

Strategia acţiunilor (strategia operaţională) constituie partea cea mai dinamică 
a strategiei generale de intervenție medicală rapidă în urgenţe, deoarece ea reprezintă 
finalitatea întregului sistem. Acest tip de strategie are două componente esenţiale:

- componenta operaţională;
- componenta tactică.
Componenta operaţională constă în conceperea unui sistem de structurare 

şi realizare a dispozitivelor necesare pentru intervenţia medicală de tip rapid şi 
constă în amplasarea şi manevra forţelor , mijloacelor şi chiar a acţiunilor. Forţele şi 
mijloacele destinate intervenţiei medicale rapide se dispun acolo unde este necesare 
şi se redislocă de câte ori este nevoie şi unde este nevoie. Strategia operaţională 
realizează grila de distribuire şi redistribuire precum şi manevrele necesare în acest 
sens. Ea asigură condiţiile necesare pentru ca, întotdeauna, acţiunea tactică, adică 
intervenţia propriu-zisă să aibă succes. 

Fără o strategie operaţională coerentă şi consistentă, acţiune tactică, intervenţia 
se desfăşoară întâmplător, improvizat şi haotic. 

Stabilirea elementelor de interoperabilitate

S-au realizat unele structuri de intervenţie medicală (sau şi medicală) rapidă 
care au roluri şi funcţii diferite, precum şi arii de responsabilitate diferită. În această 
categoria am putea situa, aşa cum am afirmat în capitolele anterioare, inclusiv 
ambulatoriul. 

Fiecare dintre aceste structuri (Ambulatoriu, SMURD, CARITAS, SMMU) 
are competenţe şi atribuţii care diferă, sunt dotate cu mijloace diferite, au sisteme de 
comunicaţii proprii sau răspund la apelul unic 112, dar, cum este şi firesc, îşi propun 
să interacţioneze, pentru ca, împreună, să genereze un sistem naţionale coerent şi 
eficient de intervenţie medicală rapidă în urgenţe.

Desigur, un astfel de sistem are şi alte elemente în afară de cele care ţin de 
coordonarea acţiunii diferitelor servicii mobile de intervenţii. Principala problemă a 
coerenţei şi coordonării o constituie interoperabilitatea. Serviciile existente trebuie să 
fie interoperabile. Or, cum bine se ştie, interoperabilitatea nu se realizează doar prin 
acorduri sau prin protocoluri de cooperare şi colaborare – deşi şi acestea sunt foarte 
importante –, ci mai ales prin sistemul de pregătire, prin sistemele de comunicaţii, 
prin strategiile şi tacticile de acţiune, prin conlucrare efectivă, prin standardizare.

O astfel de dimensiune trebuie concepută şi realizată de ministerele de resort, 
de sistemul de pregătire şi, evident, de un concept de intervenţie medicală rapidă 
în urgenţe  pe care să-l cunoască şi să-l accepte toţi cei care participă la acest efort 
necesar şi generos.  

Direcţiile şi domeniile de interoperabilitate, standardele şi acţiunile efective 
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pentru realizarea lor ţin de politicile guvernamentale, de nivelul legislativ şi de cel 
executiv, iar strategia generală de intervenţie medicală în urgenţe trebuie să găsească 
soluţiile necesare, deoarece interoperabilitatea ţine de nivelul strategic.

Evaluarea necesarului de resurse

Toate componentele anterioare ale SIMRU depind de resursele alocate sau care 
pot fi colectate şi conectate la efortul de generare a unui model. Tot ce s-a realizat 
în România până la această oră, în afară de SMURD, este, în general, fragmentat şi 
neconectat la un sistem coerent care să genereze continuitate şi eficienţă. Legislaţia 
se schimbă prea des, etapele propuse nu sunt finalizate, unităţile spitaliceşti nu 
cooperează între ele, decât în foarte mică măsură şi numai în situaţii care necesită 
asistenţă foarte specializată, relaţiile între spitale, ambulatoriu şi populaţie sun 
incoerente, chiar haotice pe foarte multe dintre tronsoanele lor active, iar resursele, în 
pofida faptului că sunt foarte reduse, sunt alocate pe criterii flexibile, care se schimbă 
la fiecare guvernare,

Strategia resurselor trebuie să pună în operă o politică foarte clară a acestora, 
întrucât alocarea resurselor ţine de domeniul deciziei politice. Or, în toţi aceşti ani, 
decizia politică în ceea ce priveşte resursele destinate domeniului medical – ca să nu 
mai vorbim de cele ale intervenţiei medicale rapide în urgenţe – a fost fragmentată, 
incoerentă şi totdeauna incompletă. Din acest motiv, resursele nu au putut fi folosite 
în modul cel mai eficient. Şi nici nu au putut fi elaborare strategii consistente ale 
acestora. 

Strategia resurselor are însă o relativă independenţă faţă de decizia politică 
şi, de aceea, ea trebuie să asigure expertiză decidentului politic în ceea ce priveşte 
identificarea, evaluarea, valorificarea şi alocarea resursei. Resursa IMRU trebuie 
să fie direct proporţională cu importanţa acestui tip de intervenţie medicală, ţinând 
seama de faptul că ea este impusă de o situaţie gravă în care sunt afectate vieţi 
omeneşti. În majoritatea cazurilor, sistemele de urgenţă funcţionează şi, astfel, sute 
de vieţi sunt salvate. Au existat însă şi situaţii când, deşi ambulanţa a sosit la timp 
şi a asigurat asistenţa şi intervenţia medicală în urgenţă, ajuns la spital, pacientul a 
decedat aşteptându-şi rândul să fie văzut de specialist. 

Resursele necesare unui sistem de intervenţie medicală rapidă în urgenţe se cer 
foarte serios analizate. Unele dintre ele sunt alocate de la buget, altele provin de la 
casele de asigurări, dar pot fi identificare resurse şi prin parteneriatele public-private 
sau prin alte modalităţi. 

Rolul strategiei resurselor este foarte complex şi foarte important şi el se 
materializează în celelalte tipuri de strategie , mai exact, în celelalte componente 
ale strategiei generale a IMRU. O bună strategie a resurselor alocate intervenţiei 
medicale rapide în urgenţe trebuie să asigure:

- expertiza strategică necesară decidentului politic; 
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- forţele şi mijloacele necesare IMRU;
- fluxul intervenţiei şi acţiunii coerente;
- manevra strategică şi/sau tactică de forţe, mijloace şi acţiuni;
- prevenirea disfuncţiilor sistemului în punctele sale critice, mai ales în 

zonele foarte sensibile (de conexiuni), unde finanţările sunt din surse diferite, iar 
responsabilităţile partajate şi incoerente;

- un management corespunzător.  
Strategia resurselor are, deopotrivă, componente politice (în ceea ce priveşte 

cuantumul şi nivelul de angajare) şi strategice (în ceea ce priveşte organizarea şi 
planificarea resurselor şi utilizare lor pe scopuri şi obiective.

Fixarea principalelor elemente de management al intervenţiei medicale 
de tip rapid în urgenţe (dispeceratul naţional) 

Chiar dacă, în ordinea cerinţelor de elaborare a unei strategii de intervenţie 
medicală rapidă în urgenţe, managementul acestui proces şi al sistemului care 
generează şi pune în operă o astfel de strategie este lăsat la urmă, el are aceeaşi 
importanţă ca întregul proces de elaborare a SIMRU. 

Un astfel de management este complex şi dificil, întrucât este, deopotrivă,  
un management de conexiuni, de falii, de diferenţe şi de intersecţie. El trebuie 
să asigure conexiunea unor elemente disparate, să asigure interdependenţa şi 
complementaritatea, la nivel naţional, departamental şi judeţean, a unor structuri şi 
elemente disparate, dar care trebuie să acţioneze în acelaşi spirit şi pentru realizarea 
aceloraşi obiective importante care ţin de salvarea vieţii oamenilor şi de prevenirea 
efectelor distrugătoare asupra vieţii ale războiului, crizelor şi dezastrelor. 

Acest tip de management trebuie să rezolve foarte multe probleme. Una dintre 
acestea, spre exemplu, este angajarea forţelor, structurilor, mijloacelor şi resurselor. 
Dacă, spre exemplu, în una din zonele de chimic semnificativ, s-a produs o explozie 
care a avut ca urmare rănirea unui număr mare de persoane, degajarea în atmosferă 
şi în apele râurilor a unor substanţe chimice periculoase etc. atunci decidentul 
strategic trebuie să aleagă rapid forţele de intervenţie, pe principiu teritorial şi al 
competenţei, mijloacele necesare, tipul de angajare, etapele intervenţiei, sistemul de 
salvare-evacuare, unităţile spitaliceşti finale, modul de triere şi de asigurare rapidă 
a asistenţei calificate etc. Se înţelege că, într-o astfel de situaţie, sunt angajate toate 
nivelurile managementului strategic, de la cel al deciziei politice şi cel al conducerii 
acţiunii nemijlocite şi al lichidării urmărilor.  

3. Elementele de bază ale unui model interactiv

Un model interactiv al intervenţiei medicale rapide în urgenţe presupune 
crearea, optimizarea şi interoperabilizarea unor structuri dinamice multicalificate sau 
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cu structuri şi echipe specializate, care se află într-o strânsă legătură între ele (în 
reţea), cu apelul de urgenţă şi cu zonele de risc, capabile să acţioneze atât integrat, 
cât şi pe module sau pe specialităţi, astfel încât să se asigure toate condiţiile pentru 
ca echipa de intervenţie medicală rapidă în urgenţe să poată acţiona în modul cel mai 
eficient posibil. 

Deja apelul 112 asigură principala funcţie interactivă a unui intervenţiei 
medicale rapide în urgenţă, conectat cu celelalte tipuri de intervenţie rapidă, dintre 
care amintim doar următoarele:

- intervenţia militară rapidă, în situaţii de război, de criză sau de conflict;
- intervenţia rapidă în acţiunile contrateroriste şi antiteroriste;
- intervenţia rapidă în caz de accident chimic, biologic, radiologic şi nuclear 

(CBRN);
- intervenţia rapidă în cazul unor calamităţi şi dezastre naturale, cosmice şi 

ecologice;
- intervenţia rapidă în situaţii care ţin de sistemul de securitate şi ordine publică;
- intervenţia rapidă tehnologică, energetică, de mediu etc.
Aceste tipuri de intervenţie conţin, în mod obligatoriu, o componentă IMRU, 

destinată salvării de vieţi omeneşti şi acordării uni ajutor medical calificat.
Toate aceste tipuri de intervenţii şi, mai ales, politicile, strategiile, operaţiile şi 

acţiunile pe care le implică fiecare necesită elaborarea şi perfecţionarea unui model 
interactiv de intervenţie.

Printre principiile de bază ale unui astfel de model considerăm că ar putea fi 
situate şi următoarele: 

- interacţiunea;
- cooperarea;
- complementaritatea;
- oportunitatea;
- rapiditatea;
- flexibilitatea;
- calitatea.
Pentru ca toate aceste principii să poată fi aplicate, este nevoie, în primul rând, 

să se îndeplinească un minim de condiţii între care cele mai importante considerăm 
că sunt următoarele:

- sistemele de comunicaţii ale fiecăreia dintre structurile şi entităţile de acţiune, 
de intervenţie şi de reacţie să fie interoperabile;

- forţele de intervenţie să fie modulare, astfel încât, la nevoie, să se poată 
realiza rapid, chiar în timpul intervenţiei, structuri mixte, cu componente variabile;

- să existe o legătură permanentă între structurile de intervenţie şi anumite 
elemente importante din zonele de intervenţie, astfel încât să poată fi luate în foarte 
scurt timp toate măsurile necesare; 

- să existe compatibilitate între procedurile de acţiune ale entităţilor calificate 
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în orice tip de intervenţie.  

Aceste cerinţe se vor realiza în timp, dar important este ca, încă de la început, 
folosindu-se experienţa structurilor SMURD, să se ţină seama de aceste cerinţe 
minime. De asemenea, pe timpul intervenţiei, se pot ivi situaţii neprevăzute care 
necesită schimbarea modului de acţiune a echipelor de salvare şi altor structuri de 
intervenţie, alcătuirea unor noi module, intervenţia în reţelele de alimentare cu curent 
electric, cu gaze, cu apă potabilă, pe anumite tronsoane ale infrastructurii critice etc. 
Aceste exigenţe se cer studiate temeinic, analizate în mod riguros, astfel încât ele să 
fie respectate întocmai.

Pe timpul unor dezastre, dar şi înalte situaţii, apar incendii, scurgeri de gaze, 
scurgeri de substanţe chimice sau de radiaţii, pericole de explozii în zone cu depozite 
de materiale inflamabile, distrugerea unor reţele, a unor centre de distribuţie a 
resurselor vitale, la care se adaugă panica populaţiei, blocarea drumurilor şi căilor 
de acces etc. Se înţelege că toate  echipele care alcătuiesc modulul de intervenţie 
trebuie să coopereze şi să acţioneze complementar. Calitatea intervenţiei medicale 
rapide în astfel de urgenţe depinde în foarte mare măsură de calitatea intervenţiei 
celorlalte echipe. Aşa se explică succesul SMURD şi capacitatea sa de a acţiona rapid 
şi eficient în orice situaţie, cu toate componentele (transport rapid, descarcerare, 
deblocare, salvare, resuscitare, asistenţă medicală calificată). SMURD reprezintă 
efectiv nucleul unui sistem interactiv de intervenţia calificată rapidă în urgenţe, 
toate celelalte structuri care s-au constituit şi se vor constitui trebuie să fie, în opinia 
noastră, complementare SMURD. 

În loc de concluzie. Model interactiv in intervenţia medicală rapidă în urgenţe 
(MIMRU)

Modelul interactiv presupune ca toate componentele participante la IMRU 
să fie conectate la aceeaşi reţea în timp real, să acţioneze complementar, oportun 
şi eficient. Acest model are patru părţi esenţiale: modulele de intervenţie rapidă, 
modulele de intervenţie medicală rapidă (în cadrul acestor module sau independente), 
interacţiunea şi timpul real. Schematic, MIMRU ar putea fi reprezentat astfel:  
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Alte situaţii de 
risc vital 

MOMENTUL T1 

Fiecare structură acţionează pentru ce a fost 
creată. Cooperarea se realizează la cerere, în 

zona de intervenţie şi pentru soluţionarea 
problemelor specifice. În principiu, fiecare 

acţionează cu forţele şi mijloacele pe care le 
are, în strânsă cooperare cu celelalte 

structuri. Coordonarea se realizează de 
dispecerat sau de comandamentul zonal 

MOMENTUL Tn 

Fiecare structură acţionează pe principiul 
proximităţii. Care este cea mai apropiată 
intervine prima. Pe măsură intervenţiei, 

modulele se interconexează în funcţie de 
cerinţele situaţiei, chiar şi prin schimb între 
structuri, astfel încât intervenţia în cadrul 

zonei calamitat sau afectată de criză  
(conflict, război) e să fie unitară 
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Drd. Flaviu RAICU1

Abstract

Corruption is one of the oldest and more debatable subjects of human 
relations. Unfortunately, where are people, human’s organisations, activity, 
organisation and power, also exist corruption. The corruption is very 
tight connected by the power phenomenon, by the economic development 
phenomenon, by the people’s quality, by the life style, character, organisational 
culture (or its inexistence) and, especially, by interest. The Interest tunes, 
equally, motive, incentive, human actions, but also the motive and incentive 
of his debase. The good and the evil, the legal and the illegal, the good and 
the bad faith, even does not coexist, exist together in a  permanent conflict 
and also within a framework which, sometimes, is hard to dignify one from 
the others. 

On that background, the corruption does not fade but, contrary, 
blossoms. Practically, does not exists a state in the world which not receive 
10 (ten) grade, meaning the maximum value of the corruption perception 
parameter (CPP) elaborated by the International Transparency Organisation 
regarding this phenomenon, on the lines of his complete absence. 

More precise, the corruption phenomenon is part of our human society, 
obviously, like one its chronic diseases. About this disease and the cures 
applied to her it was written very much, but this specific phenomenon is far 
from being root out or at least controlled in a better efficient way.

Cuvinte-cheie: corupţie, evaziune fiscală, economie subterană, indice de 
percepţie a corupţiei

Există o relaţie directă între corupţie şi performanţa economică2, dar o 
astfel de relaţie nu este intrinsecă, ci construită prin mecanismele de 

funcţionare a statului, mai exact, prin funcţionarea incorectă, bruiată sau coruptă 
a acestora. Dezvoltarea durabilă este incompatibilă cu corupţia, aşa cum corupţia 
1  Doctorand la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”.
2  The World Bank, Corupţia şi combaterea ei, Spre un model de construire a integrităţii naţionale, coordonatori: 
Rick Stapenhurst, Sahr J. Kpundeh, traducere Simona Polocoşer,, Casa de editură IRECSON, Bucureşti, 2003, p 7a.

CORUPŢIA,  
CA FACTOR GENERATOR  

DE INSECURITATE
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este incompatibilă cu un sistem politic şi economic eficient. Dar, chiar şi acolo unde 
efectiv există dezvoltare durabilă, există, în anumite limite, şi unele forme (ce-i 
drept, diminuate) ale fenomenului corupţiei. Dar, fără îndoială, acolo unde corupţia 
câştigă teren, nu poate fi vorba nici de legalitate, nici de legitimitate, în adevăratul 
înţeles al cuvântului. 

Corupţia este cea care viciază sistemele economice şi sociale, denaturându-le 
şi transformându-le în inversul lor sau într-un amalgam cenuşiu, în care este foarte 
greu să deosebeşti binele de rău şi legalul de ilegal. De cele mai multe ori, sistemele 
care se dezvoltă pe arhitecturi coruptibile şi, deopotrivă, coruptive sunt construcţii 
viciate, unele vizibile, altele nu, cu evoluţii haotice şi imprevizibile. Ele se pot prăbuşi 
în orice moment sau, dimpotrivă, pot dura zeci sau chiar sute de ani, dar finalul va fi 
totdeauna acelaşi: distrugerea sistemului. Corupţia este cancerul societăţii bazată pe 
putere, indiferent care este şi cum evoluează filozofia şi fizionomia puterii. Puterea 
corupe şi, la rândul ei, este, din toate timpurile, coruptibilă. Acest cancer al puterii 
coruptibile sau care corupe pentru a dura sau pur şi simplu pentru a domina poete fi 
sub forma unei predispoziţii sa, dimpotrivă, poate evolua spre metastază.

Buna guvernare este acea guvernare rezistentă şi chiar imună la fenomenul 
corupţiei, care-şi construieşte puterea pe principii sănătoase, într-un mediu în care 
principalele coordonate sunt legalitatea şi legitimitatea.

Lider recunoscut în aplicarea principiilor bunei guvernări în domeniul politicii 
de dezvoltare este Institutul pentru Dezvoltare Economică (EDI) al Băncii Mondiale. 
De aceea, pe parcursul lucrării, ne vom folosi şi de studiile de caz, de argumentele 
şi de analizele efectuate de această prestigioasă instituţie. Banca Mondială este 
angajată într-o vastă acţiune de colaborare cu guvernele pentru a dezvolta sectoare 
publice eficiente, neafectate de corupţie. Este un drum anevoios, întrucât, în unele 
ţări, fenomenul corupţiei are rădăcini foarte adânci şi reţele complexe, constituindu-
se într-un adevărat cancer pentru societatea respectivă. Aşa cum este dificil să 
combaţi cancerul care s-a infiltrat în organism, este foarte greu, în unele cazuri chiar 
imposibil a eradica fenomenul corupţiei. De aici nu rezultă că trebuie renunţat la 
efortul de a combate ceva ce nu se lasă combătut, ci doar cerinţa de a trata acest 
fenomen ca pe o gravă ameninţare la adresa statului, a economicei, a societăţii şi 
fiecărui individ în parte. 

1. Ce este corupţia?

La început, corupţia a fost privită ca o poveste cu personaje pline de culoare 
şi de fantezie, lipsite de interes teoretic, un fel de istorioară comună a unor lucruri 
mărunte, lipsite de importanţă, asupra cărora nu merita să fie concentrat efortul 
cercetării ştiinţifice. Abia spre sfârşitul anilor 1980, fenomenul corupţiei reintra în 
zona de interes.3 În anii care au urmat, acest fenomen a intrat dintr-o dată în atenţia 
3  Michael Johnston, Corupţia şi formele sale. Bogăţie, putere, democraţie, traducere de Silvia Chirilă, Editura 
Polirom, Iaşi, 2007, p. 7.
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guvernelor, lumii afacerilor, agenţiilor internaţionale de ajutorare şi de credit, a 
presei şi a cercetării ştiinţifice. 

Michael Johnston remarcă două tendinţe în cercetarea fenomenului corupţiei: 
analiza statistică a unor indicatori, în general, unidimensionali şi realizarea unor 
studii de caz foarte amănunţite, dar care nu sunt integrate într-un cadru comparativ. 
Johnston nu evaluează şi nu priveşte critic eforturile anterioare în ceea ce priveşte 
cercetarea fenomenului corupţiei, ci doar consideră că sunt necesare noi deschideri şi 
noi moduri de abordare. Îşi exprimă însă unele rezerve metodologice faţă de Indicele 
de Percepţie a Corupţiei al Organizaţiei Transparency International (TI), deşi 
mărturiseşte că a lucrat timp de zece ani cu o filială americană a acesteia. În ceea ce 
ne priveşte, am analizat şi noi, IPC-ul şi ceilalţi indicatori ai fenomenului corupţiei şi 
am constatat că, luaţi în sine, şi chiar corelaţi unii cu alţii, aceşti indicatori pot induce 
elaborarea unor judecăţi privind evaluarea statelor care să nu exprime în totalitatea 
realitatea, ci doar unele concluzii rezultate dintr-o analiză statistică bazată pe un 
număr limitat de indicatori care pot fi foarte subiectivi. Atitudinea şi răspunsurile 
date de oficiali, de politicieni, de cetăţeni, de oameni de afaceri, de comercianţi etc. 
pot avea o marjă de subiectivism destul de mare sau, oricum, discutabilă şi diferită 
de la o ţară la alta sau de la un mediu la altul, care pot induce erori în analiză. 
Dar, oricum, indicatorii respectivi sunt, deocamdată, singurii care ajută la evaluarea 
acestui fenomen atât de sofisticat şi de complicat.

Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC) clasează peste 150 de ţări (în 2010, au 
fost clasate 178), în funcţie de modul în care este percepută corupţia de către oficiali 
şi politicieni. Sondajele sunt efectuate  de către instituţii independente de renume. 
Acest tip de indicatori relevă mai ales corupţia din sectorul public. Când este vorba 
însă de oficiali şi,mai ales, de politicieni, este vorba şi de interes, iar răspunsurile, 
cel puţin în unele ţări, printre care şi România, sunt discutabile. IPC-ul este privit 
însă cu foarte multă seriozitate, astfel încât, el este considerat ca foarte important în 
evaluarea fenomenului corupţiei în toată lumea. Există, în acest sens, un site4, care 
conţine o hartă activă cu toate ţările din lume şi un tabel cu nivelul de percepţie a 
corupţiei pentru fiecare ţară. În 2010, spre exemplu, într-un clasament după IPC, 
România se situează pe locul 69 (din 178 de state), cu valoarea IPC de 3,7 (pe locul 
întâi se află patru state – Danemarca, Noua Zeelandă şi Singapore – cu 9,3, iar pe 
ultimul loc Somalia cu 1,1). 

In afară de de IPC, mai există încă două tipuri de indicatori: Barometrul Global 
al Corupţiei (BGC) şi Indicele Plătitorilor de Mită (IPM).

BGC se realizează prin sondaje  de opinie, efectuate în rândul publicului larg, 
şi pe experienţele oamenilor în legătură cu acest fenomen. Aceşti indicatori se referă, 
de regulă, la modul cum percep oamenii, mai ales pe suportul experienţei personale,  
fenomenul corupţiei de fiecare zi (corupţia mică).

IPM se obţine în urma unor sondaje care evaluează oferta de corupţie în 
tranzacţiile de afaceri internaţionale, precum şi în predispoziţia unor companii din 
4  http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results9 (accesat la 02.01.2011)
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ţările puternic dezvoltate de a folosi mita în afara ţărilor lor de origine.

Corupţia este legată de abuzul de putere, cel mai adesea pentru obţinerea 
de câştiguri personale sau în avantajul unui grup. În aceeaşi măsură, corupţia se 
bazează însă şi pe vulnerabilitatea puterii, prin carenţele şi defectele ei. De cele mai 
multe ori, corupţia este explicată şi motivată prin lăcomie, prin dorinţa de păstrare 
a puterii sau de folosire a ei în interes personal. Unii tind să considere fenomenul 
corupţiei ca făcând parte din natura umană, în sensul că fiinţa umană este un produs 
imperfect, avid de putere şi de avantaje pe care, uneori, ţine să le obţină cu orice preţ. 
Animalul de pradă ucide pentru a se hrăni. Omul ucide pentru a avea şi mai multă 
putere, pentru a-şi demonstra puterea sau, pur şi simplu, pentru a domina, pentru a 
se răzbuna şi, desigur, pentru a se apăra. Animalul de pradă ucide din instinct, omul 
din interes. Corupţia este o construcţie bizară între putere şi avere, între puterea 
politică şi puterea reală. Puterea reală se bazează pe bani şi pe avere, pe relaţii şi pe 
construcţii de reţea care extind şi amplifică valoarea puterii.

Există şi opinii potrivit cărora corupţia ar fi unul dintre efectele condiţiei umane 
modelate pe principiile competiţiei, inegalităţii şi ierarhiei. Unii câştigă cinstit, alţii, 
folosindu-se cum nu se poate mai profitabil de avantajele situaţiei, ale conjuncturii, 
ale sistemelor şi procesele, ale poziţiei şi dinamicii relaţiilor, de permisivitatea sau 
vulnerabilitatea legilor, obţin nu doar avantaje şi confort, ci influenţă şi putere, 
uneori, discreţionară. Pentru că puterea obţinută prin corupţie, deşi dependentă şi 
vulnerabilă, este totdeauna imorală şi discreţionară.

Corupţia se prezintă ca un fel de cutie neagră, în care contează intrările şi 
ieşirile, nu mecanismul în sine. Explicaţiile care se dau fenomenului corupţiei sunt 
numeroase şi pertinente. Sursa corupţiei o reprezintă însă interesul, dar nu interesul 
de toate zilele, cel care se constituie într-un mobil al acţiunii umane, ci interesul 
pervertit, interesul mărunt, interesul meschin, interesul îngust şi lipsit de orice 
moralitate, interesul care nu are la bază un sistem de valori, ci doar un scop. Este 
vorba de interesul bazat pe efect, dar nu pe orice efect, ci pe unul ochit, planificat, 
personalizat, confiscat. 

În cazul corupţiei, ca dealtfel, al oricărui altui fenomen ce ţine de acţiunea 
umană şi de comportamentul uman, se creează un fel de labirint în care, dacă ai 
intrat, cu greu mai poţi ieşi. În toată lumea civilizată, se fac eforturi imense pentru 
a identifica, evalua şi, pe cât posibil, pentru izola fenomenul corupţiei, pentru a-l 
controla şi, evident, pentru a-l combate sau măcar pentru a-i diminua efectele. 
Practic, nicio ţară din lume nu reuşeşte să realizeze eradicarea completă a acestei 
caracatiţe, numită corupţie, dar nu încetează nicio clipă de a se lupta cu ea, de a-i tăia 
tentaculele şi ramificaţiile şi a o menţine la un nivel cât mai jos posibil.

Corupţia are totdeauna cel puţin două componente imorale şi perverse, care 
coexistă, se susţin reciproc şi se condiţionează reciproc: puterea coruptibilă şi 
puterea corupătoare. 
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Cu alte cuvinte, puterea reală are o latură incoruptibilă, constructivă, creativă, 

morală şi o mulţime de puncte sau de zone vulnerabile, deci coruptibile, care tind să 
se înmulţească, să erodeze puterea constructivă, s-o subordoneze şi s-o deturneze. 

Puterea coruptibilă, mai exact, zonele coruptibile ale puterii, cele care 
alcătuiesc, prin însumare, puterea coruptibilă, sunt ascunse, cameleonice şi foarte 
dinamice. Ele cresc ca iarba rea sau ca ciupercile otrăvitoare. Resursa dezvoltării 
puterii coruptibile, a zonelor coruptibile ale puterii, se află în tendinţa puterii 
spre absolut, spre discreţionar, spre nelimitat, spre ieşirea din moralitatea puterii 
constructive şi subminarea moralităţii acesteia. Puterea coruptibilă, devine, în timp, 
putere coruptă, iar efectul acesteia îl constituie, aproape invariabil, deturnarea 
puterii şi, în cele din urmă, eşuarea statului. Imperiul Roman a sucombat nu numai 
din cauza atacurilor neîntrerupte ale popoarelor barbare, sau din cauza atingerii 
nivelului maxim de competenţă şi trecerea la un nivel de incompetenţă şi, deci, 
de incompatibilitate cu noile vremuri, ci şi datorită erodării sistematice a puterii, 
coruperii puterii şi distrugerii valenţelor constructive ale acesteia.

Puterea coruptibilă se întinde ca o plagă asupra puterii statului, asupra tuturor 
componentelor puterii statului, indiferent sub ce formă ar fi acesta: stat democrat 
social sau liberal, stat autoritar, stat dictatorial, stat eşuat sau primitiv. Nu contează. 
Acolo unde există putere, există şi boală a puterii, care îmbracă o mulţime de aspecte, 
de la cele ale psihopatologiei puterii, ale complexului puterii la cele care vizează 
coruperea puterii sau amplificarea puterii prin şantaj şi corupţie.

Desigur, puterea unui stat nu se constituie pe principiul coruptibilităţii, ci pe 
principiile bunei guvernări, managementului politic şi economic eficient, asigurării 
bunei funcţionări a statului, prosperităţii şi bunăstării cetăţenilor ţării. Corupţia este 
doar o deformare, o maladie a puterii şi, la urma urmei, un produs malefic al acesteia, 
un cancer al acesteia care, dacă nu este tratat în mod corespunzător, duce la metastază. 

Coruptibilitatea, pentru a deveni realitate, are nevoie de o serie defecte ale 
fiinţei umane, de un teren fertil şi de un „material uman” corespunzător, adică 
degradabil şi coruptibil. Pentru ca fenomenul corupţiei să poată exista şi prolifera, 
este nevoie, după părerea noastră, de următoarele elemente esenţiale din perspectiva 
componentei coruptibile a puterii politice:

- interes politic partajat, subordonat unei clienteli corupte sau coruptibile;
- legi permisive, inaplicabile sau cu numeroase hibe;
- un mediu favorabil actului de corupţie; 
- politicieni lipsiţi de onoare, loialitate şi personalitate;
- politicieni lacomi;
- politicieni imorali;
- inteligenţă perversă infiltrată în componenţa puterii discreţionare;
- viciu;
- egoism mărunt; 
- ticăloşie;
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- lipsă de caracter.
De cealaltă parte, trebuie să existe o putere corupătoare, adică un interes 

sau un grup de interese care să genereze o astfel de putere şi de mijloace necesare 
exercitării ei. Cei care corup nu sunt diferiţi de cei coruptibili, sunt chiar la fel ca ei, 
dar se află în cealaltă tabără, în tabăra care „cumpără” servicii şi avantaje din partea 
puterii coruptibile, a componentei coruptibile a puterii discreţionare vulnerabile.

Printre principalele trăsături ale componentei corupătoare, pot fi situate şi 
următoarele:

- legislaţie imperfectă, clientelară sau cu goluri mari, care permit eludarea 
prevederilor legale sau folosirea lor în avantaj ilegal propriu;

- climat corupt sau predispus la corupţie;
- inteligenţă perversă;
- interes economic şi financiar individual şi/sau de grup rupt de interesul 

general şi incompatibil cu acesta;
- interes general confuz, neidentificabil, greu de definit sau camuflat cu multă 

grijă de o clasă politică imatură, coruptă sau coruptibilă;
- sistem corupt sau coruptibil, care favorizează apariţia şi recrudescenţa 

unor dimensiuni economice şi financiare ilicite şi nelegitime, evaziunea fiscală, 
infracţionalitatea şi crima organizată, inclusiv transfrontalieră;

- societate viciată, oameni (afacerişti) lipsiţi de scrupule şi de caracter;
- indiferenţă generală;
- anomie socială;
- sistem anticorupţie inexistent sau ineficient;
- birocraţie excesivă.
Corupţia erodează nu numai administraţia de stat, ci întreaga putere a statului, 

în toate componentele acesteia, societatea şi viaţa oamenilor. Acest fenomen nu este 
izolat de lume, ci face parte efectivă din societatea omenească, este un produs al ei, 
un viciu al ei. 

Corupţia este o construcţie sub linie, o construcţie tumorală subterană gravă, 
care transformă încet, încet statul dintr-o putere benefică în una malefică. Corupţia 
este îndreptată împotriva statului, a normei de drept.

De regulă, corupţia apare acolo unde individul se întâlneşte cu constrângerile 
statului, unde sectorul privat se întâlneşte cu cel public. Statul impune anumite reguli 
pe care sectorul privat şi individul trebuie să le respecte. Aceste reguli sunt, de cele mai 
multe ori, restrictive şi chiar frustrante. Deasemenea, statul emite legi care îngrădesc 
anumite acţiuni, care impun taxe, impozite şi alte constrângeri financiare. O parte 
dintre oameni şi, îndeosebi, unele firme, organizaţii etc. nu agreează constrângerile şi 
îşi propun să le eludeze sau măcar să le amelioreze efectele. Mai mult, pentru a scăpa 
de taxe şi impozite, sunt în stare să facă tot felul de concesii şi să accepte tot felul 
de servicii – de la finanţarea campaniilor electorale ale unor candidaţi sau partide, la 
plata unor comisioane uriaşe.  
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Acte de corupţie se întâlnesc în procesul achiziţiilor  şi contractărilor publice, 

în acordarea licenţelor, autorizaţiilor de funcţionare, autorizaţiilor de import şi/sau 
export, în realocarea terenurilor, în colectarea impozitelor şi taxelor etc.

Unele persoane, firme, societăţi comerciale etc., ca şi elitele bine poziţionate 
din punct de vedere financiar, se pot sustrage, prin mită, evaluării financiare, platei 
impozitelor şi taxelor. 

Cu timpul, în lipsa unor măsuri ferme, reţeaua celor care se sustrag de la plata 
taxelor şi impozitelor se extinde şi se consolidează, acaparează oficiali şi politicieni 
– de la putere şi, în aceeaşi măsură, din opoziţie –, funcţionari publici, conducători 
sau persoane importante din instituţiile publice, îndeosebi din sistemele financiare şi 
de control ale statului şi chiar din corpul diplomatic, din ţările vecine sau din ţările 
partenere, aliate, cu care se fac schimburi comerciale, proiecte comune etc. 

Încet, încet, statul este subjugat aproape în totalitate acestor reţele, iar puterea 
lui nu se mai exercită în sprijinul şi în numele cetăţeanului, ci în sprijinul aproape 
exclusiv al acestor reţele cu noduri numeroase şi ramificaţii multiple. De fapt, 
puterea lui este sufocată, acaparată şi dirijată de aceste reţele, care prosperă, pe de 
o parte, din afacerile cu statul şi, pe de altă parte, din crima economico-financiară 
transfrontalieră, din exploatarea unui mediu favorabil pe care îl cultivă şi îl întreţin.

Sunt supuşi şi predispuşi spre acte de corupţie aproape toţi cei care deţin funcţii 
publice importante, parlamentari, membri ai guvernului, funcţionari publici, membri 
ai instituţiilor statului, vameşi, poliţişti, uneori, şi lucrători din serviciile speciale şi 
chiar militari etc.

Cazuri de corupţie se înregistrează şi la numirea în funcţii a funcţionarilor 
publici de diferite ranguri, la promovarea acestora, la acordarea diferitelor grade sau 
clase de salarizare, la angajarea unor persoane în instituţiile publice etc.

Unii politicieni corupţi vând  diferite favoruri unor beneficiari dispuşi să 
plătească, alţii cer sau primesc mită din partea unor companii pentru diferite facilităţi 
etc. 

Corupţia eludează procesele normele, legale şi fireşti, încalcă drepturile 
fundamentale, deviază resursele alocate, ajutoarele internaţionale, încurajează 
evaziunea fiscală economia subterană, afacerile dubioase, crima organizată, 
infracţiunea şi tâlhăria, produce anomie socială, discriminare şi insecuritate. Aşa 
cum s-a subliniat mai sus, corupţia este posibilă nu numai în statele prost organizate, 
în statele dictatoriale sau în cele eşuate, ci şi în statele democratice, unele chiar 
cu tradiţie. Puterea democratică nu înseamnă, în mod automat, puterea poporului, 
ci un mecanism complex prin care populaţia să-şi exer4cite acest drept. Una este 
însă exercitarea directă a unui drept şi alta exercitarea lui prin reprezentanţi, chiar 
dacă aceştia sunt aleşi prin vot direct, universal şi secret. Aleşii nu sunt în mod 
automat reprezentanţi şi susţinători reali ai puterii democratice. Birocraţia, separarea 
puterilor, mecanismele de inter-control şi cele ale arhitecturii publice nu sunt lineare 
şi, mai ales, nu sunt unice în exercitarea puterii încredinţată de popor. Intervin, în 
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acest proces, activităţi extrem de complexe, factori perturbatori şi jocuri de interese 
care duc la deteriorarea cadrului democratic, la vicierea şi coruperea, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, a unora dintre aleşi, a unora dintre oficiali, a unora dintre 
funcţionarii publici, a unora dintre justiţiari şi chiar a unora dintre instituţii şi a 
sistemului democratic ca atare. Nu există stat pe lume în care aceste mecanisme să 
funcţioneze perfect, iar sistemul ca atare nu este infailibil. 

2. Corupţia şi subminarea securităţii 

Fenomenul corupţiei nu afectează administraţia de stat, partidele politice, 
sistemul juridic sau pe cel financiar, ci marea masă a populaţiei. Toate costurile acestui 
fenomen sunt suportate de oamenii de rând. „În bună parte, din pricina corupţiei, 
pentru milioane de oameni, «democraţia» înseamnă o mai mare nesiguranţă, iar pe 
«pieţele libere» cei bogaţi par să se îmbogăţească şi mai mult pe seama celorlalţi.”5

Johnston observă, pe bună dreptate, că problemele majore referitoare la justiţie, 
responsabilitate şi reformă au fost lăsate pe seama mecanismelor de piaţă – ca şi cum 
piaţa ar putea să regleze orice –, iar politica şi guvernarea au fost şi ele orientate, 
cu sau fără bună ştiinţă, spre mecanisme şi procese asemănătoare celor de piaţă. 
Liberalizarea extinsă, fără limite, a fost considerată ca o soluţie salvatoare pentru 
toate problemele, inclusiv pentru cele care ţin de o bună guvernare. S-a crezut, mai 
exact, s-a forţat crearea convingerii că piaţa poate rezolva orice, că legea cererii şi cea 
a ofertei pot genera comportamente loiale, politici şi strategii coerente şi consistente, 
în limitele unei moralităţi desăvârşite, de tipul celor din vremea când a bate palma 
însemna siguranţă şi încredere reciprocă deplină în derularea şi desfăşurarea oricărei 
afaceri şi a oricărei alte activităţi.

Numai că buna guvernare, politicile şi strategiile guvernamentale, cele care ţin 
de exercitarea profesiei, de învăţământ, de cultură, de relaţiile sociale, de sistemele 
de valori, de patrimoniu, de dimensiunea juridică a existenţei şi condiţiei sociale etc. 
nu se supun regulilor pieţei, adică cererii şi ofertei, nu se rezumă la un simplu schimb 
sau la sistemul evaluărilor specifice pieţei. 

Ţările ieşite din grupul statelor socialiste, ca şi o mare parte dintre cele ce nu 
fuseseră aliniate, au fost foarte rapid atrase de mirajul democraţiilor occidentale, iar 
modelul acestora a bulversat nu numai un mod de a gândi (şi aici nu este vorba doar 
de gândirea de tip totalitar), ci şi un mod de a trăi. Acest nou modus vivendi a fost 
perceput, de către o mare parte dintre cei cu o cultură organizaţională precară, dar cu 
un pronunţat simţ al înavuţirii, ca o competiţie în care învinge cel mai puternic şi mai 
abil, adică cel care reuşeşte să folosească absolut toate mijloacele pentru a ajunge 
primul la linia de sosire. Principiul aplicat unii dintre de aceşti oameni, de unele 
dintre aceste partide şi de unele dintre mai noile sau mai vechile instituţii emanate de 
revoluţiile de abolire a comunismului a fost cel al trecerii peste cadavre, al acaparării 
puterii şi influenţei, cu orice preţ şi folosind orice mijloacele, întrucât, în viziunea 
5  Michael Johnston, Ibidem,  p. 11
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lor, la război este permis orice. Războiul se ducea acum pe meterezele democraţiilor 
occidentale, în care fiecare stat fost socialist din Europa Centrală, de Est şi de Sud-
Est îşi propunea să ajungă primul sau printre primele în graţiile Occidentului, să 
se bucure de performanţa economică a Occidentului, să aibă acces la sistemele de 
securitatea ale Vestului, să acceadă cât mai repede posibil la valorile de care fusese 
lipsit o jumătate de secol. Rusia a adoptat o altfel de atitudine, de pe poziţia unei mari 
puteri nucleare şi a unei uriaşe ţări, ce deţine resurse, îndeosebi energetice, şi poate 
crea dependenţe. O parte dintre ţările foste socialiste, între care şi România chiar 
au crezut că, trecând în tabăra occidentală, pot ignora Rusia, că se pot lipsi de piaţa 
ei şi de prezenţa ei, că trebuie operată o ruptură categorică cu această ţară. Şi astfel 
România a pierdut, doar în câţiva ani, o piaţă care absorbea 48 la sută dintre produsele 
sale. Această ostilitate, absolut gratuită faţă de Rusia, cu convingerea că Occidentul 
o sprijină şi chiar o încurajează, a fost o reacţie exagerată a unor guverne care nu au 
înţeles că Rusia nu mai este Uniunea Sovietică, iar lumea nu va putea ignora, sub 
nicio formă, o astfel de ţară. Mai mult, Statele Unite ale Americii, China, India şi o 
parte dintre marile ţări din Europa Occidentală au realizat parteneriate strategice cu 
Rusia, în timp ce Uniunea Europeană a fost pur şi simplu obligată să aibă o atitudine 
foarte atentă faţă de o ţară cu un rol extrem de important în configurarea geopolitică 
şi geostrategică a Euro-Asiei şi a Lumii. Acordul de colaborare şi parteneriat încheiat 
cu această ţară, şi care se renegociază în prezent, este, considerăm, edificator în acest 
sens.  

Dezechilibrele geopolitice şi geostrategice create de o astfel de atitudine au 
fost amplificate de comportamentul neatent, chiar precipitat al guvernelor diferitelor 
ţări, inclusiv ale ţării noastre, faţă de foştii parteneri din Orientul Mijlociu. Se ştie 
foarte bine că noi, românii, am avut o relaţie specială cu unele ţări din Orientul 
Mijlociu, îndeosebi cu Iranul, Irakul şi Egiptul, şi din Orientul Apropiat (Israel, 
Autoritatea Palestiniană, Siria, Iordania etc. Situaţia confuză care s-a creat datorită, 
pe de o parte, războiului declanşat de administraţia americană împotriva Irakului şi, 
pe de altă parte, autodistrugerii industriei petroliere româneşti, industriei de apărare, 
industriei construcţiilor  de maşini etc., bulversării învăţământului etc., a generat o 
zonă extrem de sensibilă care a făcut posibilă infiltrarea unor oameni de afaceri arabi 
în economia românească cu consecinţe greu de evaluat. 

Foarte mulţi oameni politici din ţările foste socialiste au căutat favorurile 
Occidentului. Este vorba nu doar de oameni, instituţii, partide, organizaţii 
neguvernamentale, reţele şi grupări de orice fel, ci chiar de guverne, de instituţii 
ale statului, de bănci şi sisteme financiare. În competiţia pentru intrarea în NATO şi 
în Uniunea Europeană, nu s-a renunţat la niciunul dintre mijloacele posibile – de la 
relaţii personale la favoruri –, pentru realizarea obiectivelor propuse, unele dintre 
acestea fiind ridicate la rang de politică de stat, neconsemnate însă în documente 
oficiale. Procesul de integrare în NATO şi în Uniunea Europeană a ţărilor foste 
socialiste ar fi trebuit să genereze, în fiecare ţară o cumulare a eforturilor şi a forţelor 
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pentru realizarea acestui obiectiv important, ceea ce, dealtfel, în mare parte s-a şi 
făcut. Obiectivul major al integrării în cele două organizaţii era un grad mai mare  
de securitate şi, pe această bază, crearea unor condiţii pentru ca investitori străini 
importanţi să participe la reconversia economiilor foste socialiste, la privatizarea 
marilor întreprinderi, la integrarea lor în reţelele productive occidentale, la crearea 
unor noi locuri de muncă, la prosperitate şi la o viaţă mai bună. 

Rezultatul a fost tocmai pe dos. Unele privatizări frauduloase, altele păgubitoare 
pentru statul român, pierderea pieţelor, distrugerea unor mari întreprinderi, migraţia 
forţei de muncă calificate spre Occident, insecuritate economică şi socială, 
amplificarea reţelelor crimei organizate, îndeosebi a celor transfrontaliere, crearea 
unei clase bogate, unii dintre cei care o compun provenind însă din rândul unor 
oameni lipsiţi de moralitate, care au promovat şi au încurajat corupţia, evaziunea 
fiscală, reţelele criminale şi mafiotice, economia subterană etc.  

În Strategia Naţională de Apărare, se arată: „România nu a beneficiat niciodată 
în istoria ei de garanţii de securitate atât de cuprinzătoare precum cele conferite 
de statutul de ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice şi de parteneriatul cu Statele 
Unite ale Americii. De asemenea, România nu a cunoscut niciodată în istoria ei 
oportunităţi de dezvoltare mai mari decât cele derivate din statutul de ţară membră 
a Uniunii Europene.”6

Securitatea realizată prin integrarea ţării în NATO şi în Uniunea Europeană nu 
este suficientă, atâta vreme cât economia subterană distruge economia reală, reţelele 
crimei economico-financiare domină şi distrug economia şi finanţele ţării, corupţia 
– sub toate formele ei, de la mică atenţie, comision, şpagă şi nepotism la cumpărarea 
voturilor, fraudarea alegerilor şi înstrăinarea avuţiei naţionale – se înstăpâneşte 
în toate structurile statului. Corupţie generează insecuritate internă, nesiguranţă, 
imoralitate în domeniul public, bătălie pentru puterea politică, incapacitatea de a 
identifica şi gestiona anormalitatea, precum şi punerea instituţiilor create pentru 
combaterea corupţiei în situaţia de a nu avea acces la elementele absolut necesare 
pentru elaborarea strategiilor şi tacticilor celor mai eficiente. Atâta vreme cât nu există 
o decizie politică clară, exprimată într-o legislaţie corespunzătoare şi în alocarea 
resurselor necesare, şi o expertiză ştiinţifică şi strategică foarte bine elaborată, 
sistemele şi instituţiile de combatere a corupţiei vor opera doar în dimensiunea 
vizibilă a acestui fenomen, adică acolo unde aceste se regenerează cel mai rapid, 
adică în lucrurile mărunte. 

Considerăm că, la ora actuală, corupţia7 reprezintă una dintre cele mai grave 
ameninţări la adresa securităţii naţionale, întrucât vulnerabilizează instituţiile şi 
creează insecuritate la nivelul cetăţeanului, viciază relaţiile sociale şi sporeşte anomia 
socială, depreciază respectul faţă de lege, degradează sistemul valorilor democratice 
şi afectează grav filosofia şi fizionomia statului de drept.
6  Strategia Naţională de Apărare. Pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare, 
Bucureşti, 2010,
7  In Strategia Naţională de Apărare, Bucureşti, 2010, corupţia este situată în rândul vulnerabilităţilor, având implicaţii 
asupra funcţionării instituţiilor statului şi efecte negative asupra vieţii cetăţeanului.
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Dr. Petre DUŢU1

Résume

Les inondations représentent le risque naturel qui a les conséquences les 
plus sévères en termes de dégâts et de pertes de vies humaines en Roumanie. 
Elles ont multiples effets, de règle, les plus nombreuses étant négative. De fait, 
les inondations produisent des perdes de vies humaines, destructions de biens- 
maisons, des routes, des ponts, des fermes, des voitures, des équipements 
agricoles etc. – des réseaux électriques ; elles interrompent aussi l’activité 
productive des unes entreprises.

Par les mesures adéquates, tant préventives que limitatives de dommages, 
les pertes produisent par les inondations se peuvent éliminer substantiel. 

Cuvinte cheie: inundaţii, impact economic, impact social, infrastructură, 
impact psihosocial. 

1. Consideraţii privind impactul pericolului de inundaţii

Inundaţiile sunt un fenomen natural cu cauze complexe şi diverse. Activitatea 
oamenilor poate influenţa derularea acestui fenomen natural, fie limitându-i 

efectele, fie amplificându-le, prin crearea unor condiţii favorizante de producere a 
acestui fenomen. În esenţă, printre numeroasele efecte ale evenimentelor generate 
de diferitele tipuri de inundaţii, atingerile aduse persoanelor, degradarea bunurilor şi 
perturbarea activităţilor constituie daune pe care politicile de gestionare a riscului de 
inundaţie vizează să reducă semnificativ acest risc. Cert este faptul că inundaţiile au 
o multitudine de consecinţe, în cea mai mare parte complet negative, care exercită o 
influenţă socială, economică, psihologică, psihosocială şi în plan securitar. De aici, 
nevoia de evaluare estimativă a pagubelor rezultate în urma inundaţiilor în vederea 
adoptării deciziei corecte de către cei în drept2. 

Cele mai grave efecte ale inundaţiilor sunt cele produse asupra oamenilor. 
Astfel, persoanele care au fost afectate de inundaţii manifestă o serie de:  tulburări  
1  CSII dr. Petre DUŢU, cercetător ştiinţific gradul II în Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
2  L’information qui fait prendre la bonne décision, http://www.predictservices.com/inondations.php
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psihice – pierderi de memorie; stresul post-traumatic; tulburări anxioase; 
tulburări depresive, dificultăţi de adaptare la noua lor situaţie, insomnie, stare de 
hipervigilenţă, dificultăţi de concentrare, trăirea intensă a sentimentelor de frică, 
panică şi groază, prezenţa sentimentelor de izolare şi solitudine. Frecvent, persoanele 
afectate de inundaţii acuză modificări importante ale stării lor de sănătate fizică nu 
numai psihică; tulburări sociale - dificultăţi de intrare în rolul social şi în realizarea 
activităţii cotidiene, nerăbdare, agresivitate, conflicte, dispute, tensiuni; tulburări 
psihosociale - diminuarea moralului individual şi de grup, slăbirea coeziunii sociale, 
afectarea climatului psihosocial, divergenţe de opinii, disfuncţionalităţi în stabilirea 
relaţiilor interpersonale şi familiale; modificări semnificative în ceea ce priveşte 
securitatea individuală şi comunitară, pe următoarele dimensiuni ale acesteia – 
umană, economică, socială, politică, alimentară, sanitară. 

Practic, dacă inundaţiile se anunţă sau se produc instantaneu şi sunt catastrofale, 
ele presupun şi impun evacuarea celor care se confruntă cu un asemenea risc. O 
astfel de operaţiune aduce atingere fiinţei umane pe plan social, psihic, psihosocial, 
economic şi securitar. 

Desigur, inundaţiile conduc, în unele cazuri, la întărirea relaţiilor şi a solidarităţii 
familiale dar şi a relaţiilor de întrajutorare între cei afectaţi de inundaţii şi rudele şi 
prietenii acestora din alte zone geografice neatinse de asemenea fenomen, susţinere a 
moralului celor sinistraţi de către membrii altor comunităţi umane şi sprijin material 
consistent din partea societăţii civile şi a unor persoane fizice. Pe scurt, inundaţiile 
descoperă şi pun în lumină atât solidaritatea umană locală şi cea extrateritorială, cât 
şi unele manifestări ale trăsăturilor negative ale omului. 

Aceste consecinţe sunt cumulative, interdependente şi se află într-o continuă 
interacţiune, ceea ce le măreşte efectele distructive3. De aici, nevoia cunoaşterii lor 
şi concertarea eforturilor celor cu competenţe în materie de gestionare a crizelor 
generate de inundaţiile de orice tip. În acelaşi timp, populaţia din comunităţile 
predispuse la atingerea unor asemenea fenomene trebuie pregătită pentru a şti cum 
să se comporte înainte, în timpul şi după producerea inundaţiei care le modifică viaţa 
pentru un timp variabil (timp mai scurt, mediu sau pentru totdeauna). 

Prin urmare, se poate aprecia că inundaţiile, indiferent de tipul lor, au un 
semnificativ impact pluridimensional asupra persoanelor şi comunităţilor umane 
care au trăit efectiv un astfel de eveniment total nedorit, stresant şi păgubitor pe toate 
planurile.

2. Impactul economic şi financiar al inundaţiilor

Inundaţiile, indiferent de tipul căruia aparţin, produc invariabil victime umane 
şi uriaşe pagube economice şi financiare4. Printre numeroasele efecte ale inundaţiilor 
3  Vezi: Danielle MALTAIS,  Lise LACHANCE, Difficultés et effets à long terme d’une catastrophe en milieu rural: 
étude combinant approches qualitative et quantitative, Revue québécoise de psychologie, vol. 23, no 3, 2002, http://
www.rqpsy.qc.ca/ARTICLE/V23/23_3_197.pdf 
4  Vezi: Les coûts des inondations, http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=02A71110-1
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atingerile aduse persoanelor, degradările bunurilor şi perturbările activităţilor 
constituie pagube pe care politicile de gestionare a riscului de inundaţie vizează să-l 
reducă. Există o tipologie a pagubelor produse de inundaţii pornind de la criteriile 
următoare5: 

- mize (tipuri de bunuri sau servicii vizate direct sau indirect de inundaţii) : 
habitat al particularilor, întreprinderi, exploatări agricole, infrastructuri de 
transport, construcţii publice, reţele publice (apă potabilă, canalizare, electricitate, 
telecomunicaţii), echipamente turistice, patrimoniu istoric şi mediul natural; 

- tipuri de pagube: directe sau indirecte, evaluabile în bani sau nu. 
Astfel, în 2008, valoarea pagubelor cauzate în agricultură şi silvicultură de 

inundaţiile produse se ridică la 188 de milioane de lei6. Aceste inundaţii au afectat, 
afirmă sursa citată, 5.859 de locuinţe, din care 4.086 urmau să fie reparate, 228 
consolidate, iar 1.545 reconstruite. De asemenea, inundaţiile au afectat 8.763 de 
anexe gospodăreşti, 71 de scoli, trei dispensare medicale şi opt biserici, la care se 
adaugă sedii de primarii şi de poliţie, 84,8 kilometri de diguri, şase baraje, 37 de 
kilometri de drumuri naţionale şi 363 de poduri.

Toate acestea costă sume diferite de bani pe care le aduc cei afectaţi de inundaţii 
din rezervele lor sau din împrumuturi la bănci, firmele de asigurări şi Guvernul 
României. Dar valoarea pagubelor provocate de inundaţii se cere detaliată pentru 
a fi decelată mărimea reală şi semnificaţia economică a acestora. Astfel, victimele 
umane costă nu numai în plan psihologic şi psihosocial, ci şi economic. Cei decedaţi 
în inundaţii aveau un statut anume şi îndeplineau diferite roluri social-economice în 
familie şi comunitatea locală. Aceste roluri se traduceau prin diferite produse sau 
servicii făcute contra unor sume de bani. Prin moartea lor, acestea nu se mai produc 
şi trebuie să intre în sarcina altcuiva. În acelaşi timp, se cheltuiesc sume importante 
de bani pentru respectarea tradiţiilor legate de înmormântarea persoanelor decedate. 

Apoi, inundaţiile întrerup, pentru o perioadă variabilă de timp, activităţile 
economice din zonele inundate, ceea ce înseamnă pagube generate de absenţa 
produselor şi/sau serviciilor, iar producţia lor încetează. În acelaşi timp, se fac 
cheltuieli atât individuale, familiale cât şi de către comunitate pentru procurarea 
produselor şi asigurarea serviciilor de strictă necesitate furnizate de societăţi din 
afara zonei inundate sau gratuit, venind din partea guvernului sub formă de ajutoare. 

Pe de altă parte, aşa cum o arată datele oferite anterior, numeroase case, sedii 
de primării şi de poliţie au fost avariate complet sau parţial de inundaţii. Refacerea 
sau repararea acestora înseamnă eforturi financiare din partea proprietarilor lor. 

Dacă inundaţiile sunt de lungă durată şi afectează o parte a unei localităţi, 
sau chiar o localitate în întregime, atunci populaţia este evacuată şi cazată în spaţii 
provizorii. Aceste activităţi se traduc atât prin eforturi organizatorice, cât şi prin 
cheltuirea unor sume însemnate de bani. În acelaşi timp, inundaţiile distrug, pe lângă 
5  Evaluation économique des dommages lies aux inondations,  http://www.economie.eaufrance.fr/IMG/pdf/
dommages_inondations.pdf
6  Calin Popescu-Tariceanu a reamintit ca recentele inundaţii au dus la evacuarea temporara a circa 27.000 de 
persoane, http://www.ziarulfaclia.ro/Tariceanu-Pagubele-produse-de-inundatii-aproape-190-milioane-de-lei+14568
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bunurile imobile şi mobile, şi diferite culturi agricole. Acesta înseamnă, mai întâi, 
pagube şi, apoi, cheltuieli de înlocuire a acestora. 

Inundaţiile solicită cheltuieli însemnate şi pentru firmele de asigurări care 
trebuie să plătească despăgubiri persoanelor care au apelat la serviciile lor. 

Distrugerea infrastructurilor – rutiere, de alimentare cu apă, electricitate etc. 
– generează pagube de multe milioane de lei şi necesitatea reconstruirii sau reparării 
instalaţiilor distruse sau avariate. 

Prin urmare, se poate afirma că inundaţiile au un impact economic şi financiar 
consistent şi semnificativ. De aceea, este necesară elaborarea unor planuri de 
gestionare eficace a activităţilor de refacere sau reconstrucţie a localităţilor afectate 
de inundaţii, repunerea în funcţiune a întreprinderilor avariate şi societăţilor ce oferă 
servicii de strictă necesitate – apă, energie electrică, sănătate, educaţie, transport în 
comun, aprovizionare cu alimente –, reabilitarea tuturor infrastructurilor afectate de 
apele revărsate din râuri sau provenite din ploi torenţiale7. 

Inundaţiile produc pagube multiple populaţiei. Pagubele materiale constituie 
principalele consecinţe ale inundaţiilor. Inundaţiile pot fi foarte devastatoare, într-
adevăr, locuinţele, imobilele, podurile, numeroase elemente de patrimoniu sunt 
adesea degradate iremediabil. Locuitorii care sunt afectaţi trebuie să fie evacuaţi 
plecând de la momentul creşterii apelor până la descreşterea acestora. Aceste locuinţe 
sunt atunci de nelocuit ;i, deci, trebuie reconstruite, întrucât sunt complet distruse. 
Dar în cele mai multe situaţii, pagubele sunt mai curând superficiale şi locuitorii 
pot să rezolve problema ei însăşi, locuinţa necesitând doar câteva reparaţii şi unele 
lucrări de consolidare. 

Apoi, inundaţiile antrenează foarte adesea pane de electricitate. Ca urmare a 
inundaţiei, în foarte multe clădiri situate în zona de inundaţie cade curentul electric, 
ca urmare a distrugerii transformatoarelor, stâlpilor de electricitate şi chiar a liniilor 
de înaltă tensiune. Aparatele electrice din locuinţe – frigidere, aparate de radio, 
televizoare, telefoane etc. – sunt, în foarte multe situaţii, defectate prin scurtcircuitare. 
De asemenea, sursele de apă potabilă sunt afectate serios. Apa potabilă se cere asigurată 
tuturor persoanelor afectate de inundaţii. Micii comercianţi şi agricultorii sunt atinşi 
semnificativ de efectele unei inundaţii. Comerţul poate fi distrus şi comercianţii pot fi 
ruinaţi, căci redresarea lor devine foarte dificilă. Materialul deteriorat nu mai poate fi 
folosit şi comercianţii trebuie să-şi închidă afacerea. Agricultorii sunt, de asemenea, 
foarte afectaţi de inundaţii. Căci devastarea culturilor lor îi duce la ruină, pentru că 
culturile sunt singura sursă a veniturilor anuale.

În fiecare an, inundaţiile îi costă pe români din zonele respective milioane 
de lei, datorită distrugerii de către ape şi efectele declanşate de revărsarea acestora 
a bunurilor materiale (case, acareturi etc.), la care se adaugă uciderea vitelor, a 
păsărilor, pierderea recoltei şi, pentru cei salariaţi, a salariilor, deficite comerciale etc. 
7 Vezi: NUSSBAUM Roland, Coût des inondations et financement des dommages = The cost and financing of flood 
damages, http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18790098, Ute REissner, Inondations catastrophiques en 
Europe, http://www.wsws.org/francais/News/2002/sept02/21aout02_innondation.shtml
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Pierderile atribuite inundaţiilor merg dincolo de dificultăţile economice. Pe 

lângă nevoile fizice, victimele trăiesc numeroase tulburări: anxietate, frică, impresia 
de a fi fără ajutor, culpabilitate, confuzie. Unii sunt profund afectaţi. Măsurile de 
urgenţă răspund nevoilor afective şi psihologice, în afara primelor îngrijiri, a acoperirii 
nevoilor de hrană, îmbrăcăminte şi adăpost. Toate acestea costă. Satisfacerea acestor 
nevoi elementare ale celor afectaţi de inundaţii au costul lor economic.

Evaluarea costurilor economice ale inundaţiilor comportă trei etape8: 
- elaborarea unei tipologii a pagubelor ce rezultă din inundaţii, ordonate 

potrivit mizelor vizate; 
- analiza istoriei inundaţiilor marcante ce au atins zona cercetată; 
- sinteza surselor de informaţii utilizabile şi metodologia de culegere a datelor, 

în vederea completării şi menţinerii la zi a datelor şi informaţiilor privind pagubele 
legate de inundaţii în bazinul fiecăruia dintre cursurile de apă care generează inundaţii 
şi revărsări. 

Tipologia pagubelor constă în ordonarea daunelor potrivit a două criterii: 
- mize (tipuri de bunuri sau servicii vizate direct sau indirect prin inundaţii): 

locuinţe, întreprinderi, exploatări agricole, infrastructuri de transport (infrastructura 
rutieră şi alte genuri de infrastructuri), clădiri publice, reţele publice (apă potabilă, 
electricitate, gaze, canalizare, telecomunicaţii), echipamente turistice, patrimoniu 
istoric şi mediul natural; 

- tipuri de pagube: directe şi indirecte, posibil de exprimat în cost financiar sau 
nu. Pagubele potenţiale se pot  recenza şi clasa potrivit acestei tipologii, apoi trecute 
sub forma unui tabel ce prezintă principalele lor caracteristici: indicatori financiari 
sau indicatori nonfinanciari, costurile cele mai frecvente, origine şi natura finanţării. 

Principalele surse de informaţii privind pagubele sunt în funcţie de obiectivele 
vizate. 

Pertinenţa informaţiei depinde de doi factori principali. Mai întâi, datele 
trebuie să răspundă totdeauna nevoilor organismelor deţinătoare, dar ele nu aduc 
însă întotdeauna elementele necesare la evaluarea pagubelor ocazionate de astfel 
de evenimente. Al doilea factor important constă în modul de arhivare a datelor, 
dar arhivarea informatică nu este încă generalizată la toţi cei cu responsabilităţi în 
materie de inundaţii.  

Accesul la informaţii ce privesc evenimentele petrecute este adesea dificilă. 
Metodologia de culegere a datelor asupra pagubelor legate de inundaţii este 
determinată de disponibilitatea lor la diferiţi actori. Culegerea de informaţii legate de 
inundaţii poate fi organizată în trei etape: 

Etapa 1: urmăreşte presa.
Un dosar de presă poate fi constituit pentru:
- a evalua amploarea episodului, mai ales stabilind lista localităţilor afectate 

de inu- ndaţii; 
8  Evaluation économique des dommages lies aux inondations,  http://www.economie.eaufrance.fr/IMG/pdf/
dommages_inondations.pdf
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- a culege detalii despre pagubele directe sau indirecte asupra activităţilor 

economice.
Etapa 2: consultarea informaţiilor centralizate de către prefecturi
După cum se cunoaşte, prefecturile centralizează un mare număr de informaţii 

comunicate de diferiţi actori din teren. Dosarele cu procedurile la catastrofe naturale 
conţin, pe lângă descrierea sumară a pagubelor în localităţile ce solicită recunoaşterea 
lor, rapoartele meteo şi ISU judeţean şi/sau naţional.  

Etapa 3 : consultarea organismelor producătoare de informaţii 
În vederea evaluării pagubelor provocate de inundaţii, trebuie consultate 

organismele ce intervin în procedurile de despăgubire, de subvenţie şi de ajutor 
vizate, completând date directe disponibile în prefecturi. 

Apoi, inundaţiile au drept consecinţă numeroase victime umane, multe 
persoane pierzându-şi viaţa sau fiind rănite în cursul acestor evenimente. Unii 
oameni mor înecaţi, alţii în urma unor lovituri primite de obiecte aduse de apă sau 
în timpul dărâmăturilor. De altfel, după fiecare inundaţie, nu toate persoanele din 
zona inundată se regăsesc căci, frecvent, unii dispar sub ape, antrenaţi prin puterea 
apei. De asemenea, este dificil să fie evacuaţi răniţii. În plus, inundaţiile fac extrem 
de complicată viaţa locuitorilor din casele inundate, căci aceştia trebuie să se ocupe 
de repararea caselor  ca şi de aprovizionarea cu hrană care devine dificilă în tot 
acest timp. Unele persoane trebuie să-şi părăsească casa spre o altă locuinţă care 
nu-i aparţine şi care se găseşte cu dificultate. Apoi, lipsa apei potabile antrenează 
dificultăţi în asigurarea igienei fapt ce poate fi favorizat de prezenţa apei necesare. 

1. Impactul inundaţiilor asupra infrastructurii

Inundaţiile aduc atingere mai mult sau mai puţin semnificativă tuturor 
infrastructurilor existente într-o localitate, regiune şi ţară. Reamintim că există 
diferite tipuri de infrastructuri (de transport rutier, feroviar, de energie electrică, 
de telecomunicaţii, de turism etc.) şi că acestea se află, de regulă, dispuse în reţea. 
Termenul generic de „reţea” este definit ca ansamblu de entităţi (obiecte, persoane 
etc.) interconectate unele cu altele. O reţea permite astfel să facă să circule elemente 
materiale sau imateriale între fiecare dintre aceste entităţi potrivit unor reguli bine 
definite9.  Aici, se cuvin făcute două precizări: 1) reţea : ansamblul de ordinatoare 
şi periferice conectate unele cu altele; 2) punerea în reţea : punerea în operă a unor 
instrumente şi sarcini ce permit legarea ordinatoarelor pentru a putea să împartă 
resursele în reţea. 

Potrivit cu tipul de entitate, termenul folosit va fi astfel diferit. Iată câteva 
exemple de reţele: 

- Reţea de transport: ansamblu de infrastructuri şi dispunere ce permite 
transportul persoanelor şi bunurilor între numeroase zone geografice; 

- Reţea telefonică: infrastructura ce permite să facă să circule cuvintele rostite 
9 Le concept de réseau, http://www.commentcamarche.net/contents/initiation/concept.php3
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de cineva între numeroase posturi telefonice (transmitere mesaje); 

- Reţea informatică: ansamblu de ordinatoare legate între ele, graţie liniilor 
fizice şi care schimbă informaţii sub formă de date numerice. 

Toate aceste reţele de infrastructuri, în cazul inundaţiilor, cunosc avarii, 
deteriorări sau chiar distrugeri, ceea ce generează disfuncţionalităţi în asigurarea 
serviciilor sau produselor ce le revin potrivit statutului lor. 

Astfel, inundaţiile provenite din revărsări ale cursurilor de apă, deversări 
şi avarieri ale digurilor şi acumulărilor mici, scurgeri de pe versanţi, precum şi 
fenomenele meteorologice periculoase (îndeosebi intensificări de vânt, grindină şi 
descărcări electrice) produse în anul 2005 au afectat toate judeţele ţării şi 1734 de 
localităţi, valoarea totală a pagubelor fiind estimată la 5.975.201,5 mii RON10. 
De asemenea, sursa citată afirmă că infrastructura a suferit pagube importante, 
înregistrându-se avarii la 9860,63 km drumuri judeţene şi comunale, 560,4 km 
drumuri naţionale, 2465,84 km străzi în localităţi, 2644,9 km drumuri forestiere, 9113 
poduri şi podeţe, 23,8 km cale ferată, reţele de alimentare cu apă, reţele electrice şi 
telefonice. A fost de asemenea grav avariat un număr de 630 construcţii hidrotehnice 
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, în principal diguri, consolidări şi apărări de 
maluri, regularizări ale cursurilor de apă, care au necesitat lucrări urgente de refacere.

Pentru înlăturarea urmărilor inundaţiilor din anul 2008, Comisia Europeană11 
a decis alocarea unui ajutor de 11,78 de milioane de euro pentru România. O 
parte din aceşti bani s-au îndreptat şi spre refacerea infrastructurilor afectate 
de inundaţii. Dar, pentru lucrări împotriva inundaţiilor, România are nevoie de 250 
milioane de euro în fiecare an, până în 2030, potrivit Administraţiei Naţionale Apele 
Române (ANAR)12. Este vorba despre bani de la buget, dar şi din fonduri europene. 
Scopul acestor investiţii, conform sursei citate, este „Aducerea la un standard 
superior a lucrărilor deja existente, asigurarea tuturor lucrărilor de apărare, precum şi 
pregătirea lor să reziste la inundaţii ce se produc o dată la 100 de ani”. În acelaşi timp, 
în urma inundaţiilor din nordul şi vestul ţării din 2009 în transportul feroviar au fost 
afectate 48 de poduri, 301 podeţe şi 10,5 kilometri de linie cale ferată”13.

În concluzie, se poate afirma că inundaţiile aduc o atingere serioasă tuturor 
tipurilor de infrastructuri, fie că este vorba de reţelele de alimentare cu energie 
electrică, de drumurile naţionale, judeţene sau locale, de calea ferată, fie de 
construcţiile destinate să protejeze localităţile şi diferite obiective economice de furia 
apelor revărsate. 
10  Raport privind efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase produse în anul 2005, http://www.
mmediu.ro/departament_ape/gospodarirea_apelor/inundatii/raport_cmsu.pdf
11  Comisia Europeana ofera ajutor de 12 milioane de euro Romaniei pentru inundatiile de anul trecut, http://www.
ecomagazin.ro/comisia-europeana-ofera-ajutor-de-12-milioane-de-euro-romaniei-pentru-inundatiile-de-anul-trecut/
12 Maria MANOLIU, Alina BĂDĂLAN TURCITU, Simona SIMIONESCU, Adrian BĂRBULESCU, România 
expirată are nevoie de 40 mld. euro ca să nu rămână fără curent, căldură şi drumuri http://www.gandul.info/news/
romania-expirata-are-nevoie-de-40-mld-euro-ca-sa-nu-ramana-fara-curent-caldura-si-drumuri-5534499
13 Reconstrucţia infrastructurii feroviare după inundaţii costă aproape 166.300 lei,
http://www.realitatea.net/reconstructia-infrastructurii-feroviare-dupa-inundatii-costa-aproape-166-300-lei_328386.
html
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2.  Impactul social, psihologic şi psihosocial al inundaţiilor

În esenţă, inundaţiile, în calitatea lor de catastrofă naturală, perturbă viaţa 
cotidiană a indivizilor şi comunităţilor. Acest eveniment afectează, la un nivel 
mai mult sau mai puţin ridicat, dimensiunile fizice şi sociale ale locului de viaţă. 
Unele necesită chiar deplasarea la o nouă locuinţă pentru un timp mai lung sau mai 
scurt ori pentru totdeauna, ceea ce provoacă o dezrădăcinare bruscă şi nedorită. Se 
poate considera că inundaţiile au un impact fizic major direct asupra victimelor, 
în termeni de pagube materiale, de evacuare, de găsire a unei locuinţe temporare 
sau permanente, apoi, de ordin psihologic induse prin evenimentul traumatic trăit. 
Cercetările efectuate în acest domeniu se reflectă şi în literatura de specialitate. 

Inundaţiile generează suferinţă şi stres victimelor sale. Studiile realizate 
în acest domeniu pun în evidenţă impactul psihologic negativ. Ele se interesează 
de aceste efecte pe termen scurt sau lung. Există numeroase tulburări psihologice 
asociate situaţiei de victimă, a căror evidenţiere este adesea superioară (17%) celei 
din grupurile martor sau din situaţii pre-catastrofice14. 

Stările de stres post-traumatic, de anxietate şi de depresie sunt considerate ca 
principalele reacţii la acest tip de eveniment. Printre problemele legate de sănătatea 
psihologică ca urmare a unei catastrofe naturale (în cazul nostru inundaţiile), starea 
post –traumatică este cea mai frecvent studiată15. 

Impacturile sociale se caracterizează şi se definesc în numeroase feluri. 
Definiţia următoare este acceptată. „Prin impacturile sociale, se înţeleg consecinţele 
pentru indivizi ale oricăror evenimente şi oricăror intervenţii publice sau private care 
schimbă modul lor de  a trăi, de a munci, de a se juca, de a comunica cu celălalt, 
de a se organiza pentru a face faţă nevoilor lor şi de a-şi asuma un rol în general ca 
membrii ai societăţii. Expresia desemnează, de asemenea, impacturile culturale ce 
induc alterări ale normelor, valorilor şi convingerilor care ghidează şi raţionalizează 
cunoaşterea lor de ei însăşi şi de societate”16.

Evaluarea impactului social este născută dintr-o componentă socio-economică 
de evaluare a impactului ambiental, dar obiectul său s-a lărgit considerabil şi dezvoltat 
cu timpul atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările în curs de dezvoltare. O evaluare a 
impactului social poate fi realizată în diverse etape ale unui proiect sau de aplicare 
a unei politici, de la planificare iniţială până la punerea în operă şi evaluarea ce 
urmează acesteia. Evaluările la nivel de proiect au aplicaţii caracteristice, aşa cum 
14  Salzer and L. Bickman, The short- and long-term psychological impact of disasters: implications for mental health 
interventions and policy. In: R. Gist and B. Lubin, Editors, Response to disaster – Psychosocial, community and 
ecological approaches, Taylor & Francis, 1999.
15  Colbeau-Justin, L. De Vanssay, B., Analyse psychosociologique auprès des sinistrés des inondations de la Somme, 
appui à la mission interministérielle sur les crues de la Somme. Novembre, 2001.
16   Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessement (2003), apud, 
Évaluation d’impact social, http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/tools_for_mainstreaming_
GN11-fr.pdf, p.2.



223UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
sunt studiul incidenţelor posibile ale noilor activităţi industriale, ale construcţiei şi 
gestionării resurselor.  

În evaluarea impactului social, în calitate de model conceptual, se ţine seama 
de catastrofele naturale şi riscurile de catastrofe pe care ele le antrenează, fie că 
este vorba de factori externi ce influenţează un proiect sau de condiţiile create sau 
amplificate prin proiectul însuşi. 

În general, se consideră această evaluare ca un cadru pentru a estima ansamblul 
incidenţelor hazardelor asupra indivizilor şi asupra modului în care populaţiile şi 
colectivităţile reacţionează cu anturajul lor economic şi socio-cultural şi cu mediul 
ambiant. 

Contribuind la înţelegerea comunităţii şi a proceselor sale sociale, evaluarea 
impactului social permite:

- să se determine consecinţele sociale directe şi indirecte ale riscurilor (adică 
incidenţe sociale posibile a hazardelor naturale); 

- de a stabili mecanismele eficace de atenuare a efectelor hazardelor ce 
permit să se exploateze resursele colectivităţilor şi să se caracterizeze reacţiile lor la 
evenimente. 

Potrivit teoriei de evaluare a impactului social, incidenţele economice, sociale 
şi biofizice sunt legate între ele şi orice modificare a uneia dintre ele antrenează 
schimbări în celelalte. Văzută astfel, această evaluare a raporturilor evidente cu 
evaluarea impactului ambiental şi a altor forme de evaluare a impactului ex ante, ca 
şi cu analiza vulnerabilităţii şi analiza mijloacelor de subzistenţă viabilă, conduce 
la crearea unui suport realist pentru luarea deciziilor de gestionare şi diminuare a 
riscului la inundaţii. 

Producerea unei inundaţii are impacturi umane, sanitare şi economice adesea 
grave. Riscurile sanitare pot fi majorate pe motiv de destabilizare a serviciilor de 
ajutor, a fragilizării populaţiei ca urmare a destructurării structurilor de locuit şi a 
condiţiilor de igienă devenite precare ca urmare a catastrofei. Această situaţie poate 
astfel favoriza răspândirea maladiilor cu potenţial epidemic sau de origine toxică, şi, 
de asemenea, apariţia simptomelor de atingeri psihice variabile, potrivit indivizilor, 
gradului de expunere la evenimentul traumatizant şi tipului de eveniment. 

Consecinţele psihologice cele mai specifice ale unui traumatism pot fi regrupate 
în starea de stres acut şi starea de stres post-traumatic. 

Depresia este o altă mare tulburare în sănătatea mentală după un traumatism. 
Anxietatea generalizată, criza de panică sau criza fobică reprezintă alte maladii 
psihice. 

De asemenea, inundaţiile au un impact semnificativ şi constant asupra stării 
de sănătate a persoanelor afectate de acest fenomen natural. Efectele sanitare se 
repartizează în trei categorii, potrivit momentului în care ele survin. Astfel se disting: 
efecte ce survin imediat după producerea inundaţiilor; efecte ce se dezvoltă în prima 
săptămână de la inundaţie; efecte pe termen lung, susceptibile să apară după câteva 
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luni sau chiar după câţiva ani de la inundaţie. La rândul lor, toate aceste categorii pot 
să se subdivizeze în efecte directe şi indirecte asupra sănătăţii. 

Efectele directe asupra sănătăţii se manifestă pe durata inundaţiei şi sunt 
cauzate de apa revărsată. Ele includ mai ales:

- mortalitatea datorată înecării, crizelor cardiace şi rănilor, numărul de decese 
asociate inundaţiilor este strâns legat de periculozitatea inundaţiei (rapiditatea creşterii 
apelor, înălţimea atinsă de apele revărsate, obiectele cărate de apele revărsate) şi 
comportamentul victimelor. 

- răniri (entorse/fracturi, contuzii). Acestea survin mai degrabă după catastrofă, 
atunci când rezidenţi se întorc acasă pentru a înlătura nămolul şi celelalte resturi  
aduse de ape. 

Efectele indirecte asupra sănătăţii pot fi consecinţa pagubelor cauzate marilor 
infrastructuri şi clădirilor. Ele includ: 

- maladiile infecţioase (boli gastro-intestinale, dermatite, conjunctivite) şi 
unele cazuri rare de maladii transmise prin vector; 

- contaminarea datorată ruperii conductelor subterane, dislocării rezervoarelor 
de stocare, submersiei siteurilor ce adăpostesc deşeuri toxice sau aruncarea de produse 
chimice la suprafaţă. De exemplu, în ianuarie 2000, poluarea Dunării, cauzată de 
deversarea în apele sale a unor compuşi ai cianurii, s-a datorat ruperii unui baraj, la 
mina de aur din Baia Mare;

- stare de stres post-traumatic, ceea ce include angoasa şi depresia, tulburările 
psihosociale şi sinuciderile. În plus, traumatismele determinate de inundaţie,  
numeroasele tulburări ale sănătăţii mentale au drept cauze deplasarea geografică, 
pagubele suferite de către locuitori sau pierderea obiectelor personale şi, adesea, 
absenţa asigurărilor de viaţă şi a locuinţei. 

Efectele inundaţiilor se dovedesc devastatoare la persoanele vulnerabile: copii, 
persoane în vârstă, persoane cu handicap şi nu numai. 

3. Impactul inundaţiilor asupra securităţii, apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale

Cererea socială a evoluat puternic, în sensul exigenţei crescânde în materie de 
securitate şi, drept consecinţă, se respinge din ce mai mult conceptul de fatalitate. 
Este evident că un nivel ridicat al cunoaşterii modului în care trebuie să se acţioneze 
în caz de inundaţii, atât de către cei responsabili, cât şi de către populaţia vizată 
de atingerea inundaţiilor, este benefic pentru securitatea comunităţii şi a membrilor 
acestuia. Totuşi, ar fi complet fals să se creadă că se pot împiedica total inundaţiile 
în zonele natural inundabile, protejate sau nu prin diguri. Gestionarea riscului de 
inundaţie implică: precizarea riscurilor, determinarea vulnerabilităţilor şi definirea 
măsurilor de adoptat pentru a reduce şi apoi a gestiona eficace crizei, atunci când 
fenomenul se realizează, cu obiectivul de a minimiza impactul inundaţiilor.
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Aproape în fiecare an, primăvara şi toamna, se produc inundaţii. Aceste 

evenimente i-au obligat pe cei în drept să adopte o serie de măsuri de prevenire a 
inundaţiilor şi de gestionare a acestui risc. 

A îmbina în mod armonios şi eficient securitatea persoanelor şi bunurilor cu 
activitatea de gestionare raţională a resurselor de apă şi prezervarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului naţional este însă o exigenţă dificil de atins. 

Impactul inundaţiilor în materie de securitate este unul semnificativ. Aceasta 
pentru că inundaţiile aduc atingere: securităţii naţionale; securităţii comunităţilor 
afectate de inundaţii; securităţii umane a persoanelor afectate direct şi indirect de 
inundaţii, securităţii economice; securităţii sociale şi societale. Atingerea adusă 
securităţii naţionale este atât directă cât şi indirectă. În mod direct, securitatea este 
afectată de inundaţii prin aceea că acestea din urmă pot produce deteriorări sau 
distrugeri ale unor infrastructuri critice (şosele, drumuri naţionale, căi ferate, reţele 
de distribuţie a energiei electrice, a apei potabile, gazelor naturale, a petrolului). De 
asemenea, inundaţiile pot genera disfuncţionalităţi în funcţionarea unor instituţii ale 
statului cu competenţe în materie de securitate. Este vorba de spitale, întreprinderi 
industriale, centre de distribuţie a apei potabile şi nu numai. 

În acelaşi timp, inundaţiile, prin efectele lor economice negative (distrugerea 
totală sau parţială a unor culturi agricole, afectarea funcţionării normale a unor ferme 
zootehnice, întreruperea activităţii unor întreprinderi de importanţă republicană 
pentru o perioadă mai scurtă sau mai mare de timp, crearea unor disfuncţionalităţi 
majore ale activităţii comerciale din zona afectată de inundaţii, întreruperea activităţii 
productive a persoanelor din localităţile inundate), generează o stare de insecuritate 
economică şi socială.  

În ceea ce priveşte impactul inundaţiilor asupra ordinii publice, trebuie să 
subliniem că şi acesta este unul  este unul semnificativ. Inundaţiile, prin efectele 
lor directe şi indirecte, pot afecta destul de mult ordinea publică din zona atinsă 
de revărsările de ape. Mai întâi, inundaţiile pot împiedica autorităţile locale şi 
chiar pe cele centrale să-şi intre oportun, operativ şi eficace în rol. Frica, teama, 
panica şi/sau groaza persoanelor surprinse de inundaţii pot sta la baza dificultăţilor 
întâmpinate de către cei abilitaţi să gestioneze respectiva criză. Totodată, deteriorarea 
sau chiar distrugerea unor sedii şi instalaţii ale instituţiilor cu sarcini în gestionarea 
inundaţiilor, mai precis, a consecinţelor acestora pot constitui un obstacol în 
îndeplinirea atribuţiilor legale de către cei în drept. Este ştiut că oamenii cuprinşi 
de frică sunt greu de controlat iar cei care trăiesc sentimente de panică şi groază pot 
deveni chiar periculoşi prin comportamentul lor deviant contagios. De regulă, aceşti 
oameni îşi diminuează drastic autocontrolul şi sunt stăpâniţi doar de preocuparea de 
a se salva ei înşişi. Deasemenea, nu sunt receptivi la comenzile primite şi nici nu 
adoptă un comportament cooperant. Ei pot deveni un pericol pentru cei din jur. De 
aici, necesitatea unei intense dar concertate activităţi a unor psihologi şi sociologi în 
zonele afectate de inundaţii atât în perioada de dinainte a producerii evenimentului, 
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cât şi după desfăşurarea acestuia. În acelaşi timp, ordinea publică poate fi afectată 
de starea generată de lipsurile ce se conturează într-o zonă inundată. Ne referim la 
apa potabilă ce trebuie asigurată în cantităţi suficiente şi în mod regulat, la alimente 
de strictă necesitate şi asigurarea adăpostului pentru cei care şi-au pierdut casele în 
inundaţii. 

Un fenomen negativ ce poate apărea şi care are o puternică conotaţie negativă 
este furtul din locuinţele părăsite temporar din cauza inundaţiilor. Aici, trebuie să 
intervină operativ şi eficace forţele de ordine abilitate prin lege. 

Impunerea şi respectarea unor reguli sanitare este, de asemenea, o problemă cu 
repercusiuni serioase asupra ordinii publice şi siguranţei cetăţenilor. 

4. Evaluări ale impactului inundaţiilor 

Evaluarea, aşa cum se cunoaşte, este o activitate complexă, ce cuprinde două 
etape în derularea sa. Mai întâi, este vorba de măsurarea efectelor diferite şi diverse 
pe care inundaţiile le produc. Apoi, intervine aprecierea, potrivit criteriilor stabilite, 
a măsurătorilor efectuate. 

Pentru a evalua impactul inundaţiilor, se impune a fi avute în vedere următoarele 
aspecte: 

- natura efectelor – economică, socială, psihologică, psihosocială, de mediu. 
Aceasta întrucât măsurarea consecinţelor inundaţiilor se face fie sub formă financiară, 
ca valoare a daunelor produse de apele revărsate, fie printr-o serie de indicatori 
statistici. În acest din urmă caz, avem în vedere următorii indicatori: numărul 
persoanelor decedate în inundaţi sau din cauza acestora; numărul persoanelor rănite 
grav în inundaţii; numărul persoanelor rănite uşor în inundaţii; numărul de persoane 
îmbolnăvite din cauza inundaţiilor; numărul persoanelor afectate de stres, anxietate 
şi alte tulburări psihice; numărul de case distruse/deteriorate grav/deteriorate uşor; 
numărul de animale ucise de apele revărsate; suprafeţele de culturi agricole distruse 
totale/afectate parţial; număr de km de şosele distruse/deteriorate; numărul de km de 
cale ferată distrusă complet/parţial; 

- mărimea efectelor, mai precis a daunelor produse de inundaţii atât 
infrastructurilor critice, imobilelor publice etc., cât şi a pagubelor suferite de populaţia 
comunităţilor atinse de inundaţii. Această mărime se poate exprima în bani, acolo 
unde este posibil. În acest scop, se pot consulta firmele de asigurări de bunuri şi de 
viaţă întrucât ele cunosc pentru ce valoare s-au asigurat bunurile mobile şi imobile 
din fiecare gospodărie; 

- interdependenţa impacturilor generate de inundaţii. Numărul persoanelor 
afectate de diferite boli datorate inundaţiilor este un indicator statistic edificator 
pentru o analiză a consecinţelor produse de acest fenomen. Totuşi, din punct de 
vedere valoric/pecuniar este dificil de măsurat care sunt daunele produse de o boală 
sau alta. De asemenea, analiza consecinţelor inundaţiilor trebuie să ţină seama nu 
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numai de expresia bănească a daunelor ci şi de ceilalţi indicatori amintiţi mai sus; 
- competenţa profesională, nivelul calificării şi al experienţei, mijloacele şi 

instrumentele de culegere, procesare şi stocare a datelor şi informaţiilor privind 
urmările negative ale inundaţiilor de către instituţiile abilitate legal şi personalul 
acestora. Există ISU naţional şi judeţene ce au specialişti care ştiu ce trebuie făcut, 
cum, cu ce mijloace şi când se culeg datele despre urmările inundaţilor. De asemenea, 
direcţiile de statistică judeţene şi Institutul Naţional de Statistică dispun de tot ceea 
ce este necesar şi suficient pentru culegerea, procesarea şi stocarea datelor privind 
inundaţiile. 

- existenţa unei metodologii de evaluare a impacturilor inundaţiilor. Aceasta 
este o necesitate atât ştiinţifică, cât şi practică. O astfel de metodologie oferă celor 
interesaţi instrumentele, normele şi regulile de culegere, procesare, interpretare şi 
analiză a datelor şi informaţiilor culese despre urmările unei inundaţii dintr-o zonă 
geografică sau alta. În acelaşi timp, folosirea unor metode de investigaţie sociologică 
şi psihologică se impun cu necesitate. În acest mod, se culeg informaţii multiple şi 
concrete despre modul cum au fost percepute şi trăite consecinţele inundaţiilor ce 
i-au afectat; 

- elaborarea unor planuri de acţiune de prevenire şi limitare a efectelor 
nedorite ale inundaţiilor. Asemenea instrumente de lucru trebuie să existe atât la 
nivel local cât şi judeţean. 

Concluzii 

1. Inundaţiile reprezintă o sursă generatoare de efecte semnificativ negative 
asupra vieţii şi activităţii sociale, economice, de mediu, atât la nivel individual, cât 
şi la nivel de comunitate. Aceste efecte sunt atât directe, cât şi indirecte, în raport cu 
durata şi momentul manifestării lor. 

2. Securitatea naţională şi securitatea persoanelor sunt afectate puternic de 
inundaţii. 

3. Impacturile inundaţiilor sunt cumulative şi interdependente. De aceea, 
analiza şi evaluarea lor este relativ complexă şi dificilă. 

4. Măsurile de limitare a efectelor negative ale inundaţiilor se cer luate atât 
de autorităţile centrale, cât şi de către cele locale. De asemenea, se cer pregătite şi 
persoanele care trăiesc sau lucrează în zone inundabile. 
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Drd. Aurelian BĂDULESCU1

Abstract

Is there a difference between terrorism and the use of specific tactics 
that exploit fear and terror by authorities normally considered “legitimate”? 
Nations and states often resort to violence to influence segments of their 
population, or rely on coercive aspects of state institutions. Just like the idea 
of equating any act of military force with terrorism described above, there are 
those who equate any use of government power or authority versus any part of 
the population as terrorism. This view also blurs the lines of what is and is not 
terrorism, as it elevates outcomes over intentions. Suppression of a riot by law 
enforcement personnel may in fact expose some of the population (the rioters) 
to violence and fear, but with the intent to protect the larger civil order. On the 
other hand, abuse of the prerogative of legitimized violence by the authorities is 
a crime. But there are times when national governments will become involved 
in terrorism, or utilize terror to accomplish the objectives of governments or 
individual rulers. Most often, terrorism is equated with “non-state actors”, or 
groups that are not responsible to a sovereign government. However, internal 
security forces can use terror to aid in repressing dissent, and intelligence 
or military organizations perform acts of terror designed to further a state’s 
policy or diplomatic efforts abroad. A government that is an adversary of the 
United States may apply terror tactics and terrorism in an effort to add depth 
to their engagement of U.S. forces. Repression through terror of the indigenous 
population would take place to prevent internal dissent and insurrection that 
the U.S. might exploit. Military special operations assets and state intelligence 
operatives could conduct terrorist operations against U.S. interests both in 
theater and as far abroad as their capabilities allow. Finally, attacks against 
the U.S. homeland could be executed by state sponsored terrorist organizations 
or by paid domestic proxies.

Cuvinte-cheie: terorism, terare,  sponsorizare

1 Doctorand  la Universitatea Naţională de Apărare « Carol I », fondator al Institutului de Cercetări  ale Terorismului, 
office@terorismul.ro 
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Introducere

Terorismul sponsorizat de stat este promovat de acele grupări care sunt 
sponsorizate de statele ce promovează violenţa şi dictatura. Grupările 

teroriste sponsorizate de stat sunt folosite deliberat de către state cu vederi radicale 
ca instrumente de politică externă. Tipul acesta de terorism este o metodă eficientă 
din punct de vedere economic de a duce un război ascuns prin folosirea unor 
surogate de luptători sau mercenari (Delcea, 2006; 2004; Mărgărit, 2004; Hudson, 
1999). Un astfel de caz a fost considerat folosirea de către guvernul iranian a unor 
tineri militanţi presupuşi independenţi în luarea de ostatici la ambasada americană 
din Teheran în 1979. Având la dispoziţia lor resurse sporite, grupările teroriste 
sponsorizate de stat pot realiza atacuri cu un efect mai devastator decât alte grupări 
teroriste, inclusiv atacuri cu avioane şi pot aplica alte metode combatante. Irakul 
a fost până în decembrie 2003 un sponsor de mare anvergură. Aparent, în urma 
războiului din martie 2003 şi martie 2004, trupele americane şi cei de la comisia 
ONU nu au găsit arme de distrugere în masă, dar, se pare că Irakul a deţinut şi a 
fost un sponsor fidel al terorismului. Siria, Iran, Coreea de Nord şi Libia sunt state 
care au sponsorizat şi sponsorizează terorismul. Rusia, până în anul 1999 şi după, a 
fost şi este un sponsor de neegalat al terorismului. China a fost şi este un potenţial 
sponsor al terorismului. Coreea de Nord deţine arme biologice de distrugere în masă, 
practică traficul de droguri şi spălarea de bani la cele mai înalte cote ilicite pentru 
promovarea şi sponsorizarea terorismului. Iranul adăposteşte Organizaţia teroristă 
Garda Revoluţionară Iraniană (GRI), organizaţie care deţine arme de distrugere în 
masă, face instruire şi pregătire militară sponsorizată de către statul iranian. Aceste 
ţări (Siria, Iran, Coreea de Nord, Libia, Rusia şi China) antrenează trupe teroriste 
şi deţin arme de distrugere în masă, fiind cele mai periculoase ţări din lume care 
promovează terorismul şi violenţa împotriva statelor occidentale şi Israel. 

Vom trece mai jos în revistă ţările care sponsorizează terorismul (Delcea, 
2006; Quillen, 2001).  

STUDIU DE CAZ

Iran

Iranul sponsorizează terorismul de foarte multă vreme. Departamentul de Stat 
numeşte Republica Islamică a Iranului: „cel mai activ stat sponsor al terorismului”. 
Iranul continuă să asigure fonduri, arme, antrenamente şi adăpost multor grupări 
teroriste din Orientul Mijlociu şi nu numai. Dar elementele reformiste din conducerea 
Iranului şi populaţia din ce în ce mai nemulţumită pun la îndoială politica dură, 
fundamentalismul rigid şi atitudinea anti-occidentală. De la revoluţia din 1979, 
condusă de Azatallah Kha, care a răsturnat regimul susţinut de americani, ţara a 
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fost condusă de clericii shiiţi musulmani, devotaţi unei severe interpretări a legii 
islamice. Iranul are azi doi lideri principali: Muhammad Khatami, care e preşedintele 
ales de popor şi Ali Khamenei, care e liderul suprem. Khatami e un reformist, dar 
antiamericanii şi antioccidentalii ca Ali Khamenei domină încă serviciile militare 
şi de spionaj din Iran. Iranul susţine în special grupări islamiste inclusiv gruparea 
Hesbollah, grupare fondată cu ajutorul său în 1980 şi grupări teroriste palestiniene 
ca Hamas şi Jihad-ul islamic palestinian. De asemenea, se crede că a fost implicat în 
ianuarie 2002 într-o încercare a grupării Hesbollah de a face contrabandă cu o navă 
cu arme pentru autorităţile palestiniene. Iranul a susţinut Partidul Muncitorilor din 
Kurdistan, mişcarea separatistă kurdă din Turcia şi alte grupări din zona Golfului 
Persic. Guvernul american precum şi alte foruri internaţionale au înregistrat Iranul 
ca sponsor al terorismului din 1984 şi până azi. Se cunoaşte în prezent că Iranul 
contribuie pentru Hezbollah, în conflictul dintre Israel şi Hezbollah anul curent, cu 
armament şi susţinere financiară. Printre activităţile sale se aflau şi următoarele:

- în noiembrie 1979, studenţi revoluţionari iranieni, despre care se credea că 
erau în legătură cu guvernul Khameini, au ocupat ambasada americană de la Teheran. 
Iranul a ţinut 52 de oameni ostatici timp de 444 de zile; 

- observatorii spun că Iranul a ştiut dinainte despre atacurile grupării Hezbollah, 
cum ar fi răpirea şi asasinarea, în 1988, a colonelului William Higging, ofiţer al 
marinei americane implicat într-o misiune de observare a Naţiunilor Unite în Liban şi 
în plasările de bombe din 1992 şi 1994 în instituţiile culturale evreieşti din Argentina;

- Iranul mai are încă un preţ pus pe capul romancierului britanic de origine 
indiană, Salman Rushdie, pentru ceea ce liderii iranieni au numit scrieri blasfematoare 
despre Islam în romanul său din 1989 Versetele satanice;

- oficialii americani spun că Iranul a sprijinit gruparea din spatele atacului 
terorist cu bombe asupra turnurilor Khabar, o reşedinţă militară americană din Arabia 
Saudită, în care au fost ucişi 19 americani. 

Potrivit CIA, Iranul deţine atât substanţe chimice care pot cauza sângerarea, 
umflarea şi sufocarea cât şi bombe şi obuze pentru a împrăştia aceşti agenţi. Iranul 
are de asemenea un program activ de arme biologice condus în parte de achiziţia de 
tehnologii bifuncţionale (care pot avea întrebuinţări inofensive şi mortale în acelaşi 
timp). De asemenea, cu ajutorul Rusiei, Iranul creează o plantă cu putere nucleară. 
Oficialii americani spun că Iranul e mai interesat de crearea unei arme nucleare decât 
de producerea energiei nucleare. Iranul are sute de vectori cu bătaie scurtă. A fost 
de asemenea construit un vector (rachetă) Shahab-3 testat în zbor care are o bătaie 
de 1300 km, suficient pentru a lovi Israelul sau Arabia Saudită. Pe lângă aceasta, 
Iranul lucrează la un vector cu o bătaie şi mai lungă, inclusiv unul care susţine că 
va fi folosit la lansarea sateliţilor, dar experţii spun că ar putea fi folosit şi în lupta 
cu rachete intercontinentale. Ţările care au furnizat Iranului tehnologie de rachete 
sunt: Rusia, China şi Coreea de Nord. Mai mult, în Teheran există o organizaţie 
puternică (Garda Revoluţionară Iraniană) care se ocupă cu producerea armelor de 
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distrugere în masă, precum şi mijloacele de folosire a acestora. Actualmente, a primit 
sancţiuni internaţionale pentru programe nucleare şi date limită (31 august 2006) 
pentru încetarea acestora. 

Sudan

Această ţară a fost pe lista Departamentului de Stat printre statele care 
sponsorizează terorismul din 1993. Consiliul de Securitate al ONU a impus sancţiuni 
Sudanului din 1996 până în 200,1 datorită implicărilor în terorism. Guvernul islamist 
arab care controlează majoritatea teritoriului ţării – în  care se desfăşoară încă un 
război civil – a  oferit adăpost teroriştilor, inclusiv lui Osama bin Laden şi a permis 
grupărilor teroriste să plănuiască şi să ducă la bun sfârşit operaţiuni pe teritoriul 
Sudanului. Sudanul a oferit adăpost unor grupări teroriste islamiste şi din Orientul 
Mijlociu, inclusiv al Qaeda, care a folosit acest stat ca bază principală de antrenament 
şi operaţiuni între 1991 şi 1996. 

Investigatorii internaţionali suspectează că Sudanul a devenit un centru 
financiar pentru reţeaua teroristă, începând cu 11 septembrie 2001; se spune că 
membrii operanţi ai al Qaeda au făcut să circule mari cantităţi de aur prin Sudan. Acest 
stat a găzduit de asemenea membri ai Organizaţiei Abu Nidal de la Bagdad, Jihad-
ul Islamic din Egipt, grupările palestiniene Hamas şi Jihad-ul Islamic Palestinian, 
gruparea libaneză Hezbollah şi altele. 

Aceşti terorişti nu organizează atacuri în interiorul Sudanului, ci doar plănuiesc 
şi sprijină teroriştii din alte părţi. Se crede că în Sudan funcţionează tabere de 
antrenament ale grupărilor Hezbollah şi Hamas. Frontul Naţional Islamic şi Partidul 
Islamist Extrem care e la putere în Sudan nu consideră niciuna din aceste grupări ca 
fiind organizaţii teroriste. Aproximativ 70% din populaţie e musulmană, aproximativ 
25% practică religii indigene şi restul de 5% e creştină. 

Religia e o problemă cheie în războiul civil din Sudan, care durează de 47 de ani 
(cu o întrerupere de 10 ani) şi alimentează conflictul dintre Frontul Naţional Islamic 
(care doreşte să impună religia islamică strictă în toată ţara) şi Mişcarea de Eliberare 
a Poporului din Sudan din sudul ţării, regiune nemusulmană. Forţele guvernamentale 
au înrobit populaţia sudică şi i-au forţat pe nemusulmani să se convertească la 
islamism. Eforturile de încheiere a păcii ale SUA şi ai vecinilor Sudanului au eşuat, 
războiul făcând aproximativ două milioane de victime şi expunând la moarte alte 
câteva milioane. 

Frontul Islamic Naţional l-a sprijinit pe Saddam Husseim în Războiul din 
Golf (1991), iar Statele Unite care asigură ajutor alimentar zonei de sud pentru a 
combate foametea de acolo nu a avut o reprezentanţă diplomatică permanentă pentru 
Sudan din 1996. Atât grupurile liberale cât şi cele conservatoare din Statele Unite au 
protestat împotriva Sudanului pentru violarea drepturilor elementare ale cetăţenilor 
statului prin sclavie şi persecuţia creştinilor. 
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În septembrie 2001, cu câteva zile înaintea atacurilor asupra World Trade 
Center şi Pentagonului, preşedintele Bush l-a numit pe preotul episcopal şi fostul 
senator republican John Danforth trimisul său special în Sudan. Bin Laden a locuit 
în Kartoum, capitala Sudanului, aproximativ din 1991 până în 1996, când a fost 
expulzat sub presiunea SUA şi Arabiei Saudite. Cât timp a fost sub presiunea 
guvernului sudanez (care pretinde că bin Laden a devenit terorist doar după părăsirea 
Sudanului), bin Laden a înfiinţat tabere pentru antrenarea membrilor al Qaeda şi a 
început afaceri de milioane de dolari care au oferit acoperire activităţilor teroristului. 

Înainte de expulzarea lui bin Laden, Sudanul s-a oferit să-l aresteze şi să-l 
extrădeze autorităţilor saudite. Dar saudiţii, care retrăseseră cetăţenia lui bin Laden 
în 1994, se temeau să-l aibă din nou în ţară, chiar şi ca prizonier, aşa că acesta a plecat 
în Afganistanul controlat de talibani. 

În 1995, s-a încercat asasinarea preşedintelui egiptean Hasni Mubarak în 
timpul unei vizite la Addis Abeba, Etiopia. Complotul a fost organizat de membrii 
grupării islamiste egiptene cunoscută sub numele de Jamaat al-Islamiyya în Sudan; 
avionul deţinut de stat a transportat armele atacatorilor în Etiopia; şi când complotul 
a eşuat, unul dintre pretinşii asasini a scăpat, fugind la Khartoum cu un avion al 
Companiei Aeriene Sudaneze; Sudanul a negat complicitatea, dar a refuzat să-l 
predea pe atentator şi pe încă două persoane suspectate de a fi implicate în complot. 
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a impus o serie de sancţiuni Sudanului 
care au fost ridicate în septembrie 2001. 

Alte operaţiuni în care a fost implicat Sudanul:
- detunările simultane de bombe la ambasadele americane din Kenia şi Tanzania 

(1998); membrii al Qaeda, operând din Sudan (care se învecinează cu Kenia), au 
ajutat la desfăşurarea operaţiunii teroriste care s-a soldat cu 224 de morţi, inclusiv 12 
americani. Ca răspuns, Statele Unite au bombardat fabrica Khartoum unde, conform 
spionilor americani, se producea agentul de curaj VX. Guvernul sudanez susţinea că 
era o fabrică de produse farmaceutice;

- în 2001, un suspect de origine sudaneză, arestat în urma unui atentat cu 
bombă eşuat la ambasada americană din Delhi, a mărturisit anchetatorilor indieni că 
explozibilul şi detonatoarele i-au fost date de diplomaţi sudanezi;

- în 1996, investigatorii americani au făcut legătura dintre doi diplomaţi 
sudanezi din New York şi un complot terorist de a detuna o bombă în sediul Naţiunilor 
Unite şi de a-l asasina pe Mubarak în New York;

- în 1973, înainte de venirea la putere a actualului guvern islamist, ambasadorul 
Statelor Unite din Sudan şi cel însărcinat cu afaceri au fost luaţi ostatici şi ucişi în 
Khartoum de către membrii organizaţiei Septembrie Negru, o organizaţie teroristă 
palestiniană. 

După condamnarea a opt terorişti la închisoare pe viaţă, Sudanul le-a modificat 
sentinţele; câţiva membri ai organizaţiei Septembrie Negru au reuşit să scape. 
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Coreea de Nord

Coreea de Nord, singura ţară stalinistă nereconstruită, nu a fost implicată în 
niciun atentat terorist de aproximativ 15 ani (după opinia investigatorilor), dar vinde 
tehnologie de vectori altor state care sponsorizează terorismul. Propriul său program 
de înarmare cu arme biologice, chimice şi nucleare şi deţinerea unei tehnologii 
avansate de producere a vectorilor purtători (rachete) ar putea ameninţa de asemenea 
Statele Unite şi alte ţări asiatice cum ar fi Coreea de Sud şi Japonia. „Coreea de 
Nord e o ţară care se înarmează cu vectori şi arme de distrugere în masă în timp ce-
şi înfometează cetăţenii”, a spus preşedintele Bush în ianuarie 2002 şi mai numeşte 
Coreea de Nord ca făcând parte din „axă a răului” care mai include Iranul şi Irakul. 

Departamentul de Stat enumeră Coreea de Nord printre statele care 
sponsorizează terorismul. Acest stat are destul plutoniu pentru una sau chiar două 
bombe nucleare, declară serviciul de spionaj american. În 1994, la un an după ce 
Coreea de Nord a ameninţat cu nerespectarea Tratatului de Neproliferare a Armelor 
nucleare, a semnat un nou pact cu Washingtonului: Coreea de Nord a fost de acord 
să stopeze programul de înarmare nucleară, iar Statele Unite au promis să ajute la 
înlocuirea uzinelor cu putere nucleară cu altele care nu necesită materiale care ar 
putea fi folosite şi la fabricarea armelor nucleare. 

Mai mult, potrivit Pentagonului, Coreea de Nord are depozite de arme nucleare 
şi poate produce gaze ce pot duce la asfixiere şi halucinoză. De asemenea, se crede că 
această ţară deţine un program primitiv dar activ de înarmare biologică care violează 
tratatele internaţionale şi care ar putea produce antrax, precum şi virusuri de holeră 
şi ciumă. Coreea de Nord deţine vectori balistici cu bătaie scurtă şi medie. Racheta 
autohtonă „No Dong” are o bătaie de 1300 km, destul pentru a lovi Coreea de Sud şi 
o mare parte din Japonia. 

În 1998, Coreea de Nord a testat un sistem de rachete cu mai multe trepte 
care se spune că fusese elaborat pentru lansarea sateliţilor, dar care putea fi adaptat 
la uz militar. De asemenea, în prezent, acest stat lucrează la crearea unui vector 
cu mai mute trepte şi mai performant care ar lovi continentul american. Totuşi nu 
ştim dacă Coreea de Nord are militari care să poată folosi efectiv aceşti vectori. S-a 
descoperit că acest stat a vândut tehnologie de producere a rachetelor unor ţări pe 
care Departamentul de Stat le-a clasat drept sponsori ai terorismului – Iran, Siria, 
Libia –, dar şi alte state, inclusiv Pakistan. O asemenea tehnologie poate fi folosită 
pentru transportarea armelor de distrugere în masă. Acest comerţ este principala 
sursă de valută pentru această ţară în alte privinţe izolată, iar tehnologia pe care ea 
însăşi o cumpără îi permite să realizeze propriile programe de înarmare cu vectori cu 
bătaie medie. 

Coreea de Nord a vândut Iranului tehnologie de producere a unor vectori 
balistici care ar putea fi folosiţi pentru transportarea armelor de distrugere în masă. 
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Dar cele două state au o relaţie ciudată, ideologia comunistă nord-coreeană fiind 
incompatibilă cu fundamentalismul islamist al Iranului. Oficialii americani nu au 
declarat niciodată că Irakul ar cumpăra arme de la Coreea de Nord. Actualmente, 
Coreea de Nord produce arme nucleare cu rază lungă. Aider Foster-Carter, expert în 
probleme nord-coreene de la Universitatea Leeds, declara mass-mediei (iunie 2006) 
că Coreea de Nord s-a arătat suficient de ameninţătoare ca să atragă atenţia. 

Libia

Libia a sprijinit terorişti antioccidentali mai mult de două decenii, iar 
pentru americani liderul statului, Muammar Qaddafi, a devenit imaginea publică 
a terorismului în anii ’80. Statele Unite şi ONU au impus sancţiuni Libiei pentru 
rolul jucat în atacurile teroriste, inclusiv detunarea unei bombe în avionul companiei 
Pan Am, deasupra oraşului Lockerbie, Scoţia. Dar experţii susţin că Libia, datorită 
sancţiunilor, s-a distanţat de terorism. Oricum, această ţară nord-africană rămâne pe 
lista Departamentului de Stat, alături de ţările care sponsorizează terorismul, datorită 
refuzului său de a a-şi asuma rolul în acel atentat, o atrocitate care încă influenţează 
relaţiile americano-libaneze. În 1996, s-a detunat o bombă într-o discotecă din Berlinul 
de Vest, populară în rândul soldaţilor americani. Atacul terorist a ucis trei oameni, 
inclusiv doi soldaţi americani. Oficialii americani consideră Libia responsabilă de 
eveniment. 

Alte operaţiuni:
- uciderea în 1988 a 270 de oameni într-un avion al companiei Pan Am. În 

2001 o curte de justiţie scoţiană ce a dezbătut în Olanda, l-a condamnat la moarte 
pe agentul secret libanez Abdul Basset al-Megrahi pentru rolul jucat în atentat; un al 
doilea suspect libian a fost găsit nevinovat.

- aruncarea în aer în 1989 a unui avion francez deasupra Nigerului; în 1999 o 
curte de justiţie franceză a condamnat şase libieni pentru rolul jucat în atentat.

Se suspectează de asemenea că agenţi libieni au asasinat în anii ’80 şi ’90 
politicieni din opoziţia libaneză care locuiau în Marea Britanie. De asemenea, se 
crede că Libia a sprijinit comploturi care urmăreau uciderea preşedintelui Egiptului, 
Tunisiei, Sudanului şi Zairului. 

Experţii susţin că Qaddafi a asigurat condiţii de antrenament, arme, fonduri, 
azil şi nu numai mai multor organizaţii teroriste palestiniene, armatei Republicane 
Irlandeze, grupului separatist basc ETA şi Frontului Revoluţionar Unit din Sierra 
Leone. În 1999, Libia a ajutat la negocierile pentru eliberarea unui grup de ostatici 
internaţionali reţinut de grupul Abu Sayyaf, o grupare teroristă filipineză care avea 
legături cu al Qaeda. Libia a susţinut că vrea să fie de folos, dar Departamentul 
de Stat a avertizat că acceptarea cererilor teroriştilor „serveşte doar la încurajarea 
terorismului în viitor”.

În acea zi de 11 septembrie 2001, Qaddafi a numit atacurile „înfiorătoare” şi 
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a îndemnat agenţiile musulmane de caritate să ofere ajutor Statelor Unite. Se ştie că 
Libia a oferit Statului American informaţii în legătură cu militanţii libieni islamişti în 
relaţii cu al Qaeda. Aproape toţi libienii sunt musulmani, iar legislaţia ţării e bazată 
pe Coran, dar interpretarea legii islamice în Libia nu e una fundamentalistă. 

Qaddafi întâmpină opoziţie din partea grupurilor militante islamiste. O 
încercare din 1988 de asasinare a lui Qaddafi de către Grupul Libian Islamic de Luptă 
a făcut Libia să se întoarcă împotriva opoziţiei islamiste şi să emită un mandat de 
arestare pe numele lui bin Laden. Departamentul de Stat a pus Grupul Libian Islamic 
de Luptă pe lista de excludere a teroriştilor din decembrie 2001; membrii acestuia nu 
au dreptul la vize pentru Statele Unite. 

Serviciile americane de spionaj spun că Libia deţine programe de arme 
biologice şi chimice şi încearcă să obţină arme nucleare şi rachete cu bătaie lungă. Se 
pare că Libia a folosit gaz de muştar împotriva trupelor Chad cu care se învecinează, 
în disputele din 1987 pentru stabilirea graniţei. 

De asemenea Libia desfăşoară cercetări pentru crearea armelor biologice 
(potrivit serviciilor de spionaj americane), dar încă nu poate produce cantităţi mari 
de agenţi biologici cu uz militar. De asemenea, acest stat încearcă să cumpere sau 
să construiască arme nucleare încă din anii ’70, dar cu puţin succes. Toate aceste 
activităţi au fost îngreunate după opinia experţilor, de sancţiunile internaţionale.

Siria

Siria, unde regimul dictatorial laic a ieşit în evidenţă prin gravele încălcări 
ale drepturilor omului, se află pe lista Departamentului de Stat, alături de ţările 
care sponsorizează terorismul încă de la începutul creării listei, în 1979. Cu toate 
acestea, Siria nu a fost implicată direct în operaţiunile teroriste din 1986, potrivit 
Departamentului de Stat şi împiedică grupările cu majoritate siriană să lanseze 
atacuri împotriva Occidentului de pe teritoriul său. Dar Siria a fost implicată în trecut 
în multe acte teroriste şi încă sprijină multe grupări teroriste. 

Siria şi Iranul asigură grupării libaneze Hezbollah „fonduri substanţiale, 
instrucţie, arme, explozibil şi sprijin politic, diplomatic şi organizatoric”, potrivit 
Departamentului de Stat. Armele iraniene pentru Hezbollah sunt transportate de 
obicei prin Siria, susţin experţii. Siria, care a controlat şi ocupat efectiv Libanul 
începând din 1990, a permis Hezbollah-ului să opereze în Liban şi să atace Israelul, 
ceea ce a dus adesea la tensiuni în regiune.

Siria a oferit de asemenea adăpost, arme, instrucţie şi sprijin organizatoric atât 
extremiştilor de stânga, cât şi extremiştilor islamişti palestinieni. Frontul Popular 
pentru Eliberarea Palestinei –Comandamentul General şi Jihad-ul islamic palestinian 
îşi au cartierele generale în Damasc. Tot aici îşi au filiale şi alte grupări teroriste, 
inclusiv gruparea islamistă Hamas şi Frontul Popular de Eliberare a Palestinei. Din 
1980 până în 1998, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, care luptă pentru întemeierea 
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unui stat kurd independent, a folosit Siria drept cartier general şi bază de operaţiuni 
împotriva Turciei.

Preşedintele sirian, Baskar al-Asad, un oftalmolog care a venit la putere după 
moartea preşedintelui Hafiz al-Asad, tatăl său, în iunie 2000, a condamnat atacurile 
de la 11 septembrie 2001. De asemenea, se pare că Siria a furnizat nişte informaţii 
despre al Qaeda Statelor Unite, deşi regimul lui Asad continuă să sponsorizeze 
terorismul. În aprilie 2002 preşedintele Bush a spus că a venit timpul ca „Siria să 
decidă de partea cui este în războiul împotriva terorismului”.

Guvernul naţionalist sirian e ostil reţelei al Qaeda pe care o consideră o 
organizaţie teroristă. Damascul face diferenţa între fundamentaliştii reţelei lui bin 
Laden şi grupările pe care le vede drept mişcări de eliberare naţională, cum ar fi 
Hezbollah şi grupările palestiniene. De asemenea, experţii susţin că Siria, care e 
guvernată în mare parte de o sectă şiită adesea marginalizată, e îngrijorată de 
posibilitatea că islamiştii ar putea întoarce populaţia majoritară musulmană împotriva 
regimului. Aşa s-a întâmplat în trecut, când partidul dictatorial Baath s-a confruntat 
serios cu islamiştii autohtoni. În 1982, Asad a înăbuşit o revoltă organizată de Frăţia 
Musulmană în oraşul Hama, demolând împrejurimile şi omorând aproximativ 10.000 
de oameni. Răspunsul brutal la revolta din Hama a împiedicat în viitor un activism 
islamist în Siria, susţin experţi. 

Siria şi Iranul colaborează în unele chestiuni legate de Hezbollah. Siria a avut, 
de asemenea, o relaţie complicată cu Irakul cu care se învecinează, aceasta fiind un 
rival regional guvernat de o altă aripă a partidului Baath. Siria s-a alăturat coaliţiei 
conduse de americani pentru scoaterea irakienilor de pe teritoriul Kuveitului în timpul 
Războiului din Golf din 1991, dar relaţiile siriene cu Irakul s-au mai îmbunătăţit. 
Siria a semnat o înţelegere de liber comerţ cu Irakul în 2001 şi tot prin acest stat se 
transportă petrolul irakian, asigurându-i astfel lui Saddam Hussein, la acea vreme, 
o importantă sursă de venit ilegală ce sfida sancţiunile Naţiunilor Unite. Presiunea 
exercitată de către americani asupra Siriei pentru acest fapt a dat rezultate.

Siria are un program activ de arme chimice, inclusiv rezerve semnificative de 
agenţi chimici mortali. Programele sale de cercetări ţintesc spre crearea unor agenţi 
şi mai toxici. Deţine şi un program de arme biologice dar, după părerea experţilor, 
Siria e incapabilă să se înarmeze cu o mare cantitate de germeni periculoşi, fără 
un substanţial ajutor străin. Actualmente, acest stat nu lucrează la construirea sau 
cumpărarea de arme nucleare, după opinia experţilor.

Cuba

Departamentul de Stat a pus Cuba pe lista statelor care au sponsorizat 
terorismul în 1982, exemplificând cu înarmarea şi antrenarea de către Fidel Castro a 
comuniştilor rebeli din Africa şi America Latină. Dar experţii în spionaj au fost presaţi 
să găsească dovezi care să confirme trimiterea de arme sau asigurarea instrucţiei 
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militare grupurilor teroriste de către Cuba. În 1998, serviciile secrete americane au 
concluzionat, într-un articol-sinteză, că acest stat nu mai reprezintă o ameninţare 
pentru securitatea naţională a Statelor Unite, ceea ce sugerează şi faptul că guvernul 
cubanez nu mai sponsorizează terorismul.

Guvernul american oferă trei motive:
- Cuba oferă azil la opt americani care au fost condamnaţi în State. Tratatul de 

extrădare dintre cele două state care era în vigoare înainte de 1959, nu a fost înnoit, 
iar recentele idei de aducere la zi a tratatului au fost anihilate prin opoziţia unor 
membri anticubanezi ai Congresului.

- De la începutul anilor ’80, în Cuba au primit azil până la douăzeci de membri 
ai grupului terorist basc ETA, în urma unei înţelegeri între prim-ministrul spaniol 
Felipe Gonzales şi Fidel Castro. Actualul guvern spaniol nu a cerut extrădarea lor.

- Departamentul de Stat spune că cele două grupări radicale de stânga din 
Columbia –Armata de Eliberare Naţională (ELN) şi Forţele Armate Revoluţionare 
(FARC) care desfăşoară activităţi teroriste – constituie o „prezenţă permanentă” în 
Cuba. Experţii sunt de acord că guvernul Castro a întrerupt înarmarea şi instruirea 
primei grupări în 1991 şi nu a acordat niciodată ajutor militar ultimei. 

Guvernul columbian, Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană recunosc rolul 
important pe care l-a jucat Cuba în tratativele de pace cu rebelii. De asemenea, 
ambele grupări rebele au birouri şi în alte capitale din America Latină şi chiar în 
multe capitale europene. 

În mai 2002, subsecretarul de stat John Bolton a acuzat Cuba de deţinerea 
unui program limitat de arme biologice şi de vânzarea unei biotehnologii cu dublă 
folosinţă altor state. Bolton nu a numit statele în discuţie, dar a precizat că Fidel 
Castro a vizitat Iranul, Libia şi Siria. Totuşi, unii experţi se îndoiesc că sofisticata 
industrie farmaceutică cubaneză se ocupă de construirea armelor biologice. Dar nu 
se ştie cât de îndeaproape cooperează. 

În 2001, Castro a vizitat Iranul, Libia şi Siria, dar, în afară de nişte planuri de 
comerţ şi schimburi de experienţă în domeniul sănătăţii publice, se cunosc puţine 
date despre relaţiile acestor ţări cu serviciul de spionaj cubanez. 

Cuba are de asemenea relaţii diplomatice cu Coreea de Nord, dar şi relaţii 
superficiale cu Irakul. În timpul vizitei sale în Iran, Castro a spus: ”Iranul şi Cuba, 
prin cooperare, pot îngenunchea America”. La câteva ore de la atac, Cuba a oferit 
asistenţă medicală victimelor şi a deschis aeroporturile cubaneze pentru avioanele 
comerciale americane care şi-au schimbat traseul din cauza crizei. În acea noapte, 
Castro a condamnat terorismul pe postul naţional de televiziune. În următoarele 
săptămâni, guvernul cubanez a semnat toate cele 12 tratate anti-terorism aprobate 
de Naţiunile Unite. În acelaşi timp oficiali cubanezi s-au folosit de ocazie pentru a 
se plânge în mod repetat în legătură cu propria experienţă a Cubei ca victimă a ceea 
ce numesc ei „terorismul sponsorizat de Statele Unite”, inclusiv atacurile grupărilor 
anti-Castro sprijinite de americani.  
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Neluând în considerare prezenţa Cubei pe lista ţărilor care sponsorizează 

terorismul, experţii spun că oficialii americani şi cubanezi au desfăşurat tratative în 
scopul obţinerii ajutorului cubanez în recrutarea spionilor şi identificarea celor ce au 
scăpat din reţeaua al Qaeda. Dar aceste discuţii au dus aparent la puţine rezultate şi 
experţii în terorism consideră că Cuba ştie puţine despre grupările islamiste care au 
fost în spatele atacurilor de la 11 septembrie 2001. 

Discursurile cubaneze au devenit mai ostile după ce a început bombardarea 
Afganistanului de către americani, deşi continuă să condamne terorismul. „S-ar 
părea că acest război are drept ţinte copiii, populaţia civilă şi spitalele Crucii Roşii”, 
a declarat ministrul de externe cubanez într-un discurs adresat Naţiunilor Unite în 
noiembrie 2001.
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EVENIMENT STRATEGIC

Dr. Sanda LUCIAN1

Abstract

In order to really understand the paradigm of the president Barack 
Obama declaration from June 4th 2009 (“Cairo phenomenon”), must be 
analysed the general framework within appeared this reshape of the USA 
policy and also the location chosen for the message launching. After the 9/11 
attacks the USA national security strategy is based on the fight against the 
terrorism and against the non-conventional arms proliferation (nuclear).

Cuvinte cheie: ostilitate, paradigme, simbolism, psihologia maselor

1. Declaraţia lui Obama de la Cairo - 4 iunie 2009

Campania generală de luptă împotriva terorismului presupune combaterea 
„extremismului violent” oriunde şi indiferent sub ce formă s-ar manifesta. 

Din perspectiva SUA, efortul de combatere a acestui flagel se concentrează aproape 
în exclusivitate asupra reţelei teroriste Al-Qaida care are principalele baze în teritoriu 
afgan unde beneficiază de protecţia regimul taliban. De asemenea, o ameninţare 
majoră la adresa păcii şi securităţii globale o reprezintă proliferarea armelor de 
distrugere în masă, regimul Ahmadinejad din Iran2 cel comunist din Coreea de Nord3 
1  Lucian Sanda, membru fondator al Societăţii Sociologilor din România (secţiunea „Sociologie militară”),  este 
doctor in Sociologie, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Titlul tezei: Dimensiunile 
internaţionale ale conflictului israeliano-palestinian face cunoscuta preocuparea cercetătorului pentru subiecte 
aflate dincolo de limita formalului.
2 Actuala administraţie se pare că nu este dispusă să reacţioneze pozitiv la lobbyurile cercurilor evreieşti care depun 
toate diligenţele pentru a determina SUA să intre într-un conflict deschis cu Iranul, singura putere din Orientul 
Mijlociu care poate reprezenta o ameninţare reală pentru Israel. Se pare că de această dată interesele SUA şi ale 
Israelului nu mai sunt percepute ca fiind întru totul convergente. Intervenţia militară pentru neutralizarea ameninţării 
manifestate de Iran nu mai este atât de întemeiată după ce acesta a desfăşurat o politică economică inteligentă prin 
care e demontat orice suspiciune cu privire la riscul nuclear pe care l-ar reprezenta: a încheiat acorduri comerciale cu 
Rusia şi Franţa prin care Iranul le livrează uraniu uşor îmbogăţit pentru prelucrarea în liniile tehnologice ale acestora 
în aşa zisele „bare de combustibil” nuclear. Această transparenţă oferă prezumţia unui control real şi efectiv asupra 
înarmării nucleare a Iranului  
3  Întâmplător sau nu, aceste tendinţe sunt manifestate de regimuri autoritare considerate dictatoriale şi iresponsabile, 
aşa cum a fost catalogat şi regimul Sadam Hussein în Irak
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fiind identificate ca principale zone de risc. Pentru eliminarea unor atare pericole 
majore, adesea se acţionează prin intervenţii de natura preemptivă. Este un concept 
izvorât şi legitimat tocmai din/de astfel de situaţii aparte - iminenţa unei ameninţări 
cu potenţial distructiv maxim la adresa omenirii. Împotriva lor, statele/alianţele 
sunt „îndreptăţite” să acţioneze fără somaţii, ultimatumurile fiind ultima formă de 
manifestare (etapă) înainte de intervenţia militară4.  Aşadar, discursul lui Obama de 
la Cairo a apărut pe fondul radicalizării poziţiilor de forţă ale lumii musulmane în 
faţa politicii SUA, în special după intervenţiile militare din Irak şi Afganistan. 

Apoi, strategia SUA de combatere a organizaţiilor teroriste a presupus 
pătrunderea în teritoriile statelor arabe, răsturnarea unei ordini politice existente 
şi implicit pilonarea unor modele politice şi economice occidentale. Valorile 
modernităţii de tip democratic, de sorginte şi dezvoltare occidentală, datorită/din 
cauza nivelului ridicat de agentivitate (ofensivitate) valorizat de fenomenul general 
al globalizării, sunt dominate de „vocaţia” extinderii şi, în consecinţă, tind să se 
impună. În contact cu ele, societăţile islamice profund tradiţionaliste5, se simt 
invadate (injectate şi iradiate) şi astfel dezvoltă o firească propensiune de reactivitate 
(de închidere şi/sau de respingere). 

Motivaţia este simplă: apărarea tradiţiilor locale şi în general a civilizaţiei 
arabe în faţa procesului de uniformizare6 a lumii. Desigur, modul în care se produce 
respingerea poate varia de la simpla închidere (impermeabilizare) până la forme 
agresive de radicalizare (extremism-terorismul). 

Acest fond a accentuat şi mai mult expansiunea cultural-economică a 
civilizaţiei occidentale în Orientul Mijlociu. Din punct de vedere comercial, efectul 
a fost resimţit la nivelul produselor şi serviciilor americane care au înregistrat o 
rezistenţă reală pe piaţa de consum a statelor islamice. 

Aşadar, Declaraţia lui Obama a vizat şi o strategie de marketing prin care 
s-a intenţionat contracararea tendinţei de închidere a societăţilor islamice la fluxul 
de brand-uri americane, promovarea unei viziuni care să determine dezvoltarea 
schimburilor comerciale între cele două lumi îndepărtate, cu accent pe transformarea 
mediilor comerciale arabe în pieţe de consum pentru produsele americane.

La aceşti factori, s-a mai adăugat relaţia tradiţională7 dintre SUA şi Israel care, 
pe fondul gravei probleme cu care se confruntă poporul palestinian din cauza lipsei 
4 Din păcate în spatele acestui nou concept de strategie militară, se poate ascunde agresiunea nejustificată, ori cel 
puţin disproporţională în raport cu nivelul ameninţării. 
5 În esenţa ei cultura islamică este „statică”, orientată spre interior, pe când cea occidentală este „dinamică”, orientată 
spre exterior (Silvia Branea, în Ipostaze discursive, coordonator Daniela Frumusani, pag 242). Prin manifestarea 
sa modernă, ademenitoare, şi mai puţin prin substanţa şi compoziţiunea sa, cultura occidentală este irezistibil de 
tentantă pentru o cultură tradiţională aşa cum e cea arabă. În realitate, civilizaţia arabo-islamică nu este agresată, 
ea asimilează de bună voie (importă) elemente ale sistemului axiologic occidental, căci ar fi impropriu să vorbeşti 
de „invazie culturală” cât timp  nu ne găsim în prezenţa unor cuceriri şi/sau colonizări. Sigur, asta în cazul în care 
staţionarea prelungită a contingentelor militare aliate (NATO) nu este asimilată unor asemenea procese. 
6  Alţii o numesc hibridizare sau eclectizare culturală 
7  Nu trebuie uitat că toţi preşedinţii americani, începînd cu Harry Truman şi terminînd cu familia Bush şi Bill 
Clinton, au avut o relaţie politică de bună colaborare cu Israelul. Hillary Clinton este una dintre persoanele politice 
cu o poziţie de rang înalt care în mod constant a făcut lobby la Washington pentru statul Israel, drept pentru care ea 
fost susţinută masiv de comunităţile evreieşti americane în alegerile prezidenţiale.
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de deschidere a politicii Israelului, a acutizat şi mai mult tendinţa de radicalizare a 
universului islamic la adresa SUA. Francois Massoulie susţine că Ostilitatea faţă 
de SUA ... a fost accentuată de permanenta negare a drepturilor palestinienilor8, 
drepturi pe care, de această dată, prin Declaraţia de la Cairo, Obama le sprijină 
explicit. 

Toţi aceşti factori au acţionat sinergic, într-un mod distructiv din această 
perspectivă imagologică, determinând consolidarea în mentalul colectiv musulman 
a ideii de dominaţie9 şi expansionism. A ieşit un construct exploziv ce a dus la 
apariţia firescului antiamericanism ca fenomen de masă. Discursul lui Obama a luat 
naştere tocmai din necesitatea de a contracara această stare de spirit, prejudecăţile şi 
stereotipiile generatoare de percepţii şi mentalităţi revanşarde. În vederea combaterii 
fundamentalismului islamic, nu este suficient să se acţioneze pentru contracararea 
manifestărilor şi efectelor lui, ci trebuie identificate şi neutralizate cauzele care au dat 
naştere actelor şi faptelor extremiste. Pentru asigurarea unui climat de relativă aşezare, 
de liniştire şi deschidere a societăţii islamice, spre binele Americii în primul rând, era 
imperativ necesar un asemenea discurs. Mobilul declaraţiei a fost deci schimbarea 
percepţiei şi a mentalităţii lumii islamice în raport cu SUA prin promovarea unui 
parteneriat între Islam şi America („islamul este o parte a Americii”10).

Aşadar, Declaraţia de la Cairo a preşedintelui Obama, îşi găseşte în bună 
măsură resortul în strategia SUA de luptă împotriva terorismului. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, este invocată necesitatea menţinerii sau chiar a ridicării nivelului de 
implicare militară în teatrele de operaţii din Orientul Mijlociu. Dar, pentru creşterea 
şanselor de reuşită contează foarte mult starea de spirit a popoarelor musulmane. 
Susţinerea sau simpla acceptare din partea acestora a continuării luptei împotriva 
reţelelor teroriste prin menţinerea prezenţei militare americană (aliate/NATO) ori 
desfăşurarea de noi contingente militare în teatrele de operaţii din state precum 
Afganistan11, echivalează cu obţinerea unor parteneriate strategice vitale. În astfel 
de situaţii, dacă nu câştigi de partea ta publicul autohton (societatea civilă) într-o 
proporţie cât mai semnificativă, şansele de izbândă sunt compromise.

În fapt, discursul nu este mai mult decât implementarea şi aplicarea deciziilor  
„Comisiei pentru o Putere Inteligentă”12 (CSP) înfiinţată în cadrul Centrului pentru 
Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) de la Washington. Raportul comisiei 
intitulat „O Americă mai inteligentă, mai sigură” a impus un nou concept strategic în 

8  Conflictele din Orientul Mijlociu, Editura Big All, Bucureşti 2003, pag 154
9  Pe acest fond SUA este catalogată adesea ca fiind o „putere imperialistă” ori „jandarmul lumii”.
10   Din textul Declaraţiei de la Cairo din iunie 2009.
11 În ceea ce priveşte intervenţia militară din Afganistan, principalul motiv invocat ce i-a conferit legitimitate a fost 
existenţa pe teritoriul ei a nucleului organizaţiei teroriste Al Qaeda responsabilă de atentatele din 11.09.2001. În 
acest sens, există o decizie oficială a ONU (rezoluţia 1333 din 19.12.2000 a Consiliului de Securitate) prin care s-a 
transmis un ultimat regimului talibanilor pentru a închide taberele de antrenament ale organizaţiei Al Qaeda şi s-a 
cerut expulzarea lui Osama bin Laden 
12  A fost prezidată de Joseph S. Nye şi Richard Armitage, primul fiind un important ideolog şi reprezentant al viziunii 
soft power, iar cel de-al doilea un remarcabil ofiţer de carieră, adept al celuilalt pol, hard power.
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politica externa a SUA, doctrina smart power. Puterea inteligentă este „abilitatea de 
a combina puterea hard cu cea soft într-o strategie câştigătoare”13. Documentul a pus 
bazele14 unei noi politici a SUA în relaţiile cu ceilalţi actori internaţionali, inclusiv cu 
lumea islamică. Unul dintre principalele obiective ale raportului comisiei menţionate 
este investiţia în alianţe, parteneriate şi instituţii la toate nivelurile, pentru a extinde 
influenţa americană şi a consfinţi legitimitatea acţiunilor americane15, fără ca prin 
dezvoltarea acestui pilon să fie neglijat rolul forţei militare (hard power). Este tocmai 
ceea ce transpune în practică preşedintele Obama prin Declaraţia de la Cairo: noua 
paradigmă are la bază deci doctrina „smart power”. 

2. Motivaţia alegerii locului (Cairo, Egipt)

Prin complexitatea şi profunzimea sa, Declaraţia preşedintelui Barack Hussein 
Obama, ţinută în Aula Universităţii Islamice Al-Azhar din Cairo, Egipt, conţine 
suficiente premise pentru a putea fi considerată un moment istoric în politica externă 
a SUA şi a lumii în general. „Fenomenul Cairo”, fără îndoială o paradigmă inedită 
pentru Casa Albă, este în esenţă un act de comunicare publică structurat după toate 
regulile acestei arte.

Atunci când e vorba de comunicare publică, nimic nu e întâmplător, nimic 
nu e lăsat la voia sorţii. Totul este şi trebuie pregătit până la cele mai mici detalii. 
Şi în acest act de comunicare cu lumea islamică, trebuia ales un cadru special în 
care publicul participant să manifeste o sensibilitate care să-l facă cu adevărat 
receptiv. Un mediu care să dea forţă şi valoare mesajului, să-i crească capacitatea 
reverberativă pentru a putea dăinui în conştiinţa colectivă arabo-islamică şi, nu în 
ultimul rând, să-i confere credibilitate16. Şi când mă refer la „publicul participant” 
nu am în vedere doar auditoriul proxim (cel din sală), ci şi pe cel de dincolo de 
zidurile Universității Al-Azhar, poporul egiptean. Rigiditatea mediului general de 
adresabilitate (universul islamic) putea fi răsturnată şi transformată în deschidere 
atâta timp cât cadrul de emitere şi de propagare a mesajului, ca segment iniţial, 
era unul favorabil, receptibil şi emisiv. Societatea în care a fost lansat mesajul 
era înzestrată cu premise ce o recomandau a reacţiona şi acţiona ca un factor de 
contagiune pentru întreaga lumea islamică. Dacă ar fi fost respins ori primit cu prea 
multe rezerve încă de la primul segment de infuzie (publicul egiptean), el ar fi fost 

13  Prof. univ. Virgil Măgureanu, Câteva consideraţii asupra noţiunii de smart power din perspectiva teoriei politice, 
în revista Sociologie Românească, vol. VII, nr. 4, Editura Polirom, 2009, pag 66
14  Joseph S. Nye, părintele doctrinei “smart power”, proiecta redimensionarea politicii SUA în Orientul Mijlociu 
sub această paradigmă încă din vara anului 2006, când publica un articol în „Boston Globe” intitulat cât se poate de 
sugestiv, În Orientul Mijlociu  scopul e puterea inteligentă, conform prof. Virgil Măgureanu, opera citată, pag 66
15  Ibidem, pag 66
16  În momentul în care mesajul era asimilat de publicul egiptean, asta însemna că el putea să devină în linii mari 
credibil şi opozabil pentru întreaga lume musulmană căci purta girul poporului şi conducerii politice egiptene, despre 
care vom încerca în continuare să vedem cât de reprezentativ este pentru societăţile islamice. Cât de acceptat a fost 
mesajul de către cei din sală în primă fază, şi apoi de publicul larg egiptean, părerile sunt împărţite.
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compromis din start. Este o chestiune ce ţine mai degrabă de psihologia maselor. 
Aşadar, aceasta a fost miza alegerii unei locaţii cât mai pretabile pentru lansarea 
unui mesaj către lumea islamică, cu particularităţile ei deloc neglijabile. Iată câteva 
argumente datorită cărora consider[m că Egiptul a fost o alegere inspirată:

- simbolism şi reprezentativitate: Poziţionat între Magreb şi Orientul Mijlociu, 
aparţinând deopotrivă Asiei şi Africii, un stat cu o suprafaţă şi o demografie aparte 
pentru lumea islamică, Egiptul a reprezentat un centru politic, cultural, economic şi 
religios pentru întreaga civilizaţie arabo-islamică. Una dintre cele mai strălucitoare 
civilizaţii17 din istoria antichităţii, Egiptul lui Nasser a fost în perioada cristalizării 
statelor arabe (perioada interbelică) purtătorul stindardului panarbismului împotriva 
colonialismului european şi a dominaţiei otomane. Tot Egiptul a fost cel care a luptat 
singur împotriva Franţei şi Angliei în „Războiul Suezului” din 1956, chiar dacă 
în fapt el a purtat această bătălie din propriul interes economic18 – naţionalizarea 
Companiei Suezului. În cadrul acestui război, Egiptul s-a opus Israelului 
„imperialist”19, considerat principalul duşman al tuturor ţărilor arabe. De asemenea, 
Egiptul s-a arătat interesat de proiectul unei confederaţii de state arabe, aşa cum 
fusese prevăzut în anul 1916 de Marea Britanie şi Franţa prin Acordul Sykes-Picot. 
În 1958, a făcut posibilă punerea în practică a unui asemenea demers politic panarab, 
construind prima uniune de state arabe - Republica Arabă Unită20 dintre Egipt şi 
Siria. A participat în blocul ţărilor arabe la toate războaiele împotriva Israelului. Este 
membru fondator al Ligii Arabe (1945) şi, după o perioadă de excludere de 10 ani 
(1979-1989), a revenit pe poziţia consacrată. De asemenea, rolul de mediator pe care 
l-a jucat în relaţiile internaţionale din Orientul Mijlociu sporeşte în urma atentatelor 
teroriste din 200121. Dovada implicării în soluţionarea celui mai cronic conflict din 
regiunea sus amintită (cel israeliano-palestinian) este poziţia de mijlocitor pe care 
a jucat-o în iulie 2010 la Cairo, când a purtat discuţii bilaterale cu reprezentanţi 
din ambele tabere amintite. Aşadar, toate aceste considerente au determinat sporirea 
prestigiului Egiptului în rândul ţărilor musulmane şi consolidarea caracterului de 
reprezentativitate.

- un stat moderat pentru lumea islamică: Egiptul este prima ţară islamică ce a 
recunoscut oficial statul Israel prin Tratatul de Pace din 1979. Din această perspectivă, 
locul declaraţiei are menirea să mai pondereze fireasca reacţie a Israelului care, aşa 
17  A făcut obiectul atacurilor şi incursiunilor militare ale asirienilor, perşilor, grecilor, romanilor şi mai apoi al 
arabilor, turcilor, ale Franţei lui Napoleon, Marii Britanii, pentru ca în final să-şi recapete independenţa în anul 1922.
18  A fost o necesitate vitală pentru a găsi resurse financiare în vederea construirii barajului de la Assuan, după ce 
principalul finanţator al proiectului retractase susţinerea financiară: SUA au refuzat să ofere acest acord din cauza 
faptului că Egiptul se apropiase de URSS
19  Catalogat astfel de ţările arabe din cauza alierii la Franţa şi Marea Britanie în războiul din 1956 când a căpătat o 
grea anatemă, devenind imaginea unei „baze militare avansate” a Occidentului imperialist, conform Jean Jacques 
Servant-Schreiber, Sfidarea mondială, Editura Politica, București, 1982.
20  Conform Enciclopedie de Istorie Universală, Editura All Educational, Bucureşti, 2003, pag 562, şi Yemen ar fi 
făcut parte din această construcţie supraetatică.
21 Conform Enciclopediei statelor lumii, Horia C. Matei, Silviu Neguţ şi Ion Nicolae, Editura Meronia, Bucureşti, 
2005, pag 157

EVENIMENT STRATEGIC



247UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010

cum vom analiza ulterior, a fost statul care a resimţit din plin deschiderea americană 
spre lumea islamică, chiar dacă în textul declaraţiei se sublinia explicit că această 
deschidere („reconciliere”) nu ameninţă în niciun fel alianţa istorică dintre Israel şi 
SUA. Ce ar fi însemnat pentru Israel dacă mesajul lui Obama ar fi fost transmis din 
Siria de exemplu, ori, mai mult chiar, din Iran, statul care susţine fără rezerve că 
existenţa statului evreu este nelegitimă şi ameninţă cu dispariţia lui. Egiptul este un 
stat moderat nu doar din această perspectivă, de raportare la graniţele statului evreu 
şi în general la politica acestuia, ci şi din punct de vedere al fundamentalismului 
islamic22. Pe teritoriul lui nu sunt concentrate în prezent fiefuri ale organizaţiilor 
teroriste, așa cum sunt în majoritatea statelor arabe din Orientul Mijlociu. 

- un stat modern, cu deschidere către valorile occidentale: Egiptul23 a fost 
printre primele state islamice, după Turcia24, care a plecat pe calea modernizării după 
modelul occidental. Perioada colonialismului britanic a însemnat nu doar supunere 
şi golirea visteriei, ci a presupus şi transfuzie civilizatorie, practic asimilarea unor 
sisteme economice şi culturale de factură occidental-democratică. Această deschidere 
şi capacitate de absorbţie este fără îndoială şi efectul diversității culturale dobândită 
de-a lungul istoriei sale. 

Aşadar, s-a plecat de la premisa că civilizaţia egipteană era pregătită să 
accepte şi să preia cu mai multă uşurinţa substanţa discursului datorită compoziţiunii 
sale speciale (dumneavoastră reprezentaţi armonia dintre tradiţie şi progres25). 
Cu siguranţă, nu s-a dorit nici transmiterea mesajului prin cel mai „occidentalist” 
stat arab, aşa cum e fără îndoială Arabia Saudită. S-ar fi trecut astfel în extrema 
cealaltă şi se distanţa prea mult de la linia tradiţionalismului arabo-islamic ce 
caracterizează încă majoritatea societăţilor din Orientul Mijlociu. În plus, legăturile 
politico-economice profunde dintre SUA şi Arabia Saudită au fost construite pe 
un puternic filon de tip personal al „dinastiei” Busch. Politica Washingtonului în 
Orientul Mijlociu din timpul mandatelor Bush a lăsat în urmă un adevărat val de 
antiamericanism pe care Obama trebuie să-l combată cu orice preţ, cum altfel decât 
prin tăierea oricărui cordon ombilical cu trecutul nefast pentru actuala imagine a 
SUA. Aşa încât, pentru noua politică de la Casa Albă care se pare că are o cu totul 
alte repere (cel puţin asta se lasă să se înţeleagă), transmiterea din Arabia Saudită a 
mesajului ar fi echivalat cu o continuare a vechilor obiceiuri şi afinităţi nu tocmai 
22  Egiptul este majoritar sunnit, iar radicalismul a găsit o sensibilitate aparte în spiritul religios şiit, in mediile arabe 
şiite.
23  Egiptenii nu sunt tocmai semiţi, aşa cum sunt arabii peninsulari, ei au un substrat hamit. La jumătatea mileniului 
al IV-lea î.Hr., o migraţie semită în Peninsula Sinai şi valea fertilă a Nilului duce la un amestec etnic cu populaţiile 
băştinaşe (hamite) din care iau naştere vechii egipteni, sau hicsocii, peste care s-a suprapus, din sec. VII d.Hr, cultura 
arabă şi forţa catalizantă a islamului, aşa cum babilonienii au luat naştere prin încrucişarea populaţiilor semite ce 
au migrat spre zona Mesopotamiei cu sumerienii băştinaşi, conf. lui  Philip K. Hitti în Istoria arabilor, Editura All, 
Bucureşti, 2008, pag 8.
24  Turcia este cel mai devotat aliat al SUA şi NATO în Orientul lumii musulmane, însă de altă sorginte decât cea 
semito-arabă, aşa încât nu poate fi perceput ca reprezentând interesul general al popoarelor covârşitor arabe ale 
Orientului Mijlociu.
25  Din textul  Declaraţiei de la Cairo 
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sănătoase pentru imaginea externă a SUA. Mai mult decât atât, spre deosebire de 
Arabia Saudită care este monarhie, Egiptul a abandonat această formă de guvernare 
(regim politic) şi, din anul 1952, a devenit republică (prezidenţială). Toate aceste 
aspecte legate de deschiderea şi modernizarea Egiptului sunt menite a determina 
eludarea mecanismelor de rezistenţă ale publicului vizat26. 

- particularitate în relaţia cu SUA: în războiul sus-amintit din 1956,  implicarea 
politică a SUA (şi a URSS27), cu puternice accente militar-nucleare, l-a salvat de la 
pierderi economice şi politice incomensurabile şi astfel a făcut posibil transformarea 
acestei înfrângeri într-un adevărat triumf politic şi diplomatic. Contează mai puţin 
care a fost motivul real ce a determinat radicalizarea poziţiei SUA în problema 
“naţionalizării Suezului” unde ea juca propria carte28. Relevant este rezultatul 
imagologic, percepţia şi reprezentarea din conştiinţa publicului egiptean şi a ţărilor 
arabe. Pentru a impune încetarea ostilităţilor, SUA nu a ezitat atunci să ameninţe 
inclusiv cu folosirea armamentului nuclear. În urma acelei intervenţii SUA a câştigat 
un capital de simpatie fără precedent. Ulterior, şi în cadrul poziţiilor din cadrul 
Consiliul de Securitate al ONU, a încercat să adopte poziţii care să nu neîndrăptăţească 
Egiptul, atâta timp cât nu intrau în contradicţie cu interesele Israelului, desigur. 

De asemenea, SUA a avut un cuvânt greu de spus în octombrie 1973 când, 
printr-un arbitraj americano-sovietic, a impus Israelului încetarea focului într-un 
moment când acesta era în contraofensivă în plin teritoriu egiptean. Particularitatea 
în relaţia cu SUA se bazează şi pe faptul că Acordurile din 17 septembrie 1978 pe 
care Egiptul le semnează cu Israelul sunt asistate de SUA. Mai mult decât atât, 
„fenomenul”29 de la Camp David, aşa cum este  cunoscut în istorie, s-a desfăşurat la 
reşedinţa preşedintelui american, Jimmy Carter, iar în martie 1979, la Washington, 
este semnat Tratatul de Pace israelo-egiptean. De asemenea, acordul israeliano-
palestinian din 1993, este semnat tot la Washington. Apoi, tot ca un element care să 
particularizeze relaţia cu SUA, este faptul că, din anul 1972 (în timpul mandatului 
lui Anwar el-Sadat), Egiptul va ieşi din sfera de influenţă a URSS şi va migra către 
SUA. Toate aceste momente de asistenţă şi implicare a SUA în medierea conflictului 
arabo-israelian (chiar dacă fără rezultate concrete), au conturat imaginea unui for 
care doreşte să se implice şi care deţine cheia succesului în instaurarea păcii din 
Orientul Mijlociu. 

După ce am identificat, cu titlu exemplificativ, câteva motive concrete pentru 
a argumenta că Egiptul a fost o alegere pragmatică, e aproape firesc înţeles de ce 
Cairo. Capitala politică şi administrativă a Egiptului, fondat în anul 979 de către 

26  Gabriel Thoveron, Comunicarea poltică azi, Editura Antet, Oradea, 1996, pag 45
27  E printre puţinele cazuri când, în  cadrul Consiliului de Securitate, cele două puteri mondiale se plasează în poziţii 
convergente.
28 A urmărit înlăturarea influenţei Franţei şi a Angliei din zona Orientului Mijlociu, pentru a-şi asigura prezenţa 
strategică şi accesul la bogăţiile de hidrocarburi.
29  Această poziţie politică a reprezentat o primă breşă a Israelului în lumea monolitică a ţărilor islamice, solidaritatea 
şi unitatea islamică fiind puternic zguduită.
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Dinastia Fatimizilor30, Cairo este cel mai mare oraş din Africa şi din lumea arabă, ce 
are la bază dezvoltării lui o adevărată diversitate culturală şi etnică31. Nu în ultimul 
rând, aici se găseşte reşedinţa Ligii Arabe încă de la fondarea sa din anul 1945. În 
sfârşit, discursul a fost rostit în Aula Magna a Universităţii Islamice Al-Azhar unde 
se află şi o moschee cu acelaşi nume, Al-Azhar, ridicată în anul 970 d. Hr. Aşadar, 
unde se găsea cel mai avizat (receptiv şi emisiv) public dacă nu într-un adevărat 
centru universitar şi cultural al lumii islamice, care mai integrează şi o biblioteca la 
fel de emblematică?

Toate aceste elemente ce oferă reprezentativitate Egiptului în raport cu lumea 
islamică şi totodată concură la particularizarea relaţiei cu SUA au fost identificate 
ca un liant între lumea arabă şi Occident şi au constituit o premisă a existenţei unui 
canal solid de comunicare cu adresabilitate către toate mediile musulmane. 

Trebuie înţeles că Obama nu s-a adresat doar egiptenilor, ci tuturor 
musulmanilor, şi în special musulmanilor de factură arabă, iar în această ecuaţie 
Egiptul a fost „podiumul”. Doar în aparenţă mesajul pare a fi fost destinat unui 
auditoriu particular, în realitate el a suportat o extensie automată la un public 
universal, în cazul de faţă nu neapărat profund eterogen, lumea islamică fiind în 
esenţa ei structurată într-o manieră atipică.

Este un fapt incontestabil că „Declaraţia de la Cairo” exprimă poziţia oficială 
a SUA. Totuşi, cunoscut fiind faptul că, pe de-o parte Obama se simte apropiat 
spiritual de valorile islamice datorită genealogiei sale pe linie paternă, iar pe de 
altă parte direcţia politicii americane este una tradiţional proisraeliană în Orientul 
Mijlociu, se ridică firesc următoarea întrebare: mesajul reprezintă poziţia exprimată 
şi asumată doar de actualul preşedinte, indiferent de nivelul său efectiv de participare 
şi angajare ulterioară, fără a avea o susţinere reală din partea Congresului american!? 
Ori declaraţia întruchipa doar glăsuirea actualului locatar de la Casa Albă, în fapt 
mesajul transmis de el fiind expresia voinţei naţiunii americane? Nu am în vedere 
o analiză de ordin constituţional în ceea ce priveşte prerogativele preşedintelui 
şi ale Congresului în domeniul politicii externe, ci percepţia şi imaginea creată 
în conştiinţa colectivă arabă, căci până la urmă asta este relevant. Dacă publicul 
musulman şi liderii lui consimt că emitentul şi cel care îşi asumă schimbarea radicală 
a viziunii politice în Orientul Apropiat este „doar” preşedintele Barak Obama, atunci 
cu siguranţă lumea islamică nu va fi dispusă la această reconciliere şi construcţie 
sinergică. Explicaţia este una simplă: asupra acestei noi viziuni a SUA va plana riscul 
unei reemergenţe iminente – revenire la poziţia anterioară, tradiţional proisraeliană – 
odată cu schimbarea liderului de la Casa Albă. 

30  Provine de la numele “Fatima”, fiica profetului Mahomed. A afirmat că est descendent al califului Ali. Este de 
orientare şiită. În Egipt va domni în perioada 969-1171 şi va aduce o dezvoltare strălucitoare. În anul 1171 va fi 
detronată de Saladin care va impune dominaţia Abbasizilor asupra întregului Egipt, iar sunnismul ia locul şiismului.
31  În Cairo populaţia este de toate neamurile: Beduini, Arapi, Evrei, Turci, Greci, Italieni, Francezi şi Englezi, precum 
şi foarte mult popor Arămiu negru, constata veteranul Mihail Nandrea în  „Amintirile şi călătoriile veteranului M 
Nandrea”, Ediţia II, Ed. Autorului Mihail Nandrea, cpt. Veteran, Bucureşti, 1914, pag 62.
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Oricum, este un lucru unanim acceptat că, prin carisma şi eleganţa politică 
cu care a urcat la Biroul Oval de la Casa Albă, cât şi prin particularitatea32 sa 
etnico-religioasă, Obama a fost cel mai pretabil preşedinte al SUA pentru a lansa 
un asemenea discurs, o postură predestinată parcă pentru a purta stindardul acestei 
redimensionări a politicii externe a SUA în raport cu lumea islamică.

3. In loc de concluzii

- Va reuși oare mesajul de conciliere cu lumea islamică, transmis prin 
„Declaraţia de la Cairo”, să imprime o nouă perspectivă în conflictul israeliano-
palestinian? Până la acest moment, din analiza parcursului politicii sale post-Cairo, 
pe un fond favorabil dictat de propriile imperative de politică internă33, SUA a 
depus toate diligenţele pentru a scoate din impas procesul de pace dintre Israel şi 
Autoritatea Palestiniană. 

- După mai multe runde de negociere desfăşurate la Washington, Ierihon şi 
Sharm El-Sheik, rezultatele nu au fost notabile, în primul rând, din cauza lipsei 
unei viziuni unitare în interiorul celor doua tabere.34 Cu toate acestea, eforturile 
americane35 exprimă în mod evident angajarea politică a SUA în procesul de pace 
din Orientul Mijlociu.

- Prin complexitatea şi profunzimea sa, Declaraţia preşedintelui Barack 
Hussein Obama, ţinută în Aula Universităţii Islamice Al-Azhar din Cairo, Egipt, 
conţine suficiente premise pentru a putea fi considerată un moment istoric în politica 
externă a SUA şi a lumii în general.
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PUNCTE DE VEDERE

PREDICȚII
ASUPRA EVOLUȚIEI UNIUNII 
EUROPENE ŞI A SISTEMULUI 

INTERNAȚIONAL DE SECURITATE  
ÎN PERIOADA 2010-2020

Lect. univ. drd. Marian COVLEA 

I. ȘASE PRESIUNI ACTUALE ASUPRA STATULUI NAȚIONAL, 
PATRIOTISMULUI ȘI NAȚIONALISMULUI

În prezent, patriotismul și naționalismul, ca sentimente, ideologii și practici 
legitime, pașnice și raționale, ca și patria, statul și națiunea (istoric, legal și politic 
constituite), sunt supuse unei sixtuple presiuni agresiv-distructive:

1. Proasta guvernare, birocrația, corupția, spolierea cetățenilor, înstrăinarea 
resurselor Țării au drept efect (se pare că şi drept scop!),oricum, drept rezultat, 
aducerea cetățenilor în stare de sărăcie și disperare, determinându-i să-și urască țara 
și s-o părăsească, uneori pentru totdeauna!

2. Atât din interior cât și din exterior, o presiune din partea anarhiștilor, 
sabotorilor1 și proletarilor autohtoni și străini, a internaționaliștilor neo-marxiști 
reinventați și reînviați,2 care văd patriotismul și naționalismul ca pe trădarea cauzei 
revoluției proletare la nivel internațional (mondial), o pactizare, un împăciuitorism, 
o “cârdășie” între exploatatori și exploatați pe plan intern (!?!?).

3. Atât din interior, cât și din țările vecine, cu sprijin din partea unor mari 
puteri, există presiuni evidente pentru: 

- enclavizare etnică (de exemplu, situația secuilor în județul Harghita, a  
maghiarilor în fosta Regiune Mureș Autonomă Maghiară și chiar a țiganilor în sudul 
Craiovei);
1  Includ aici toți infractorii, puturoșii, frustrații, bugetivorii imorali, nelegitimi și ilegali, inclusiv 
demnitarii și funcționarii pentru care se aplică această apreciere, precum și revendicările unor imense 
proprietăți funciare, imobiliare, industriale, bancare, etc. prin acte false sau insuficient documentate! La 
limită, aici este vorba despre crima organizată transnațională.
2  De exemplu, Radu FLORIAN, Marxismul și problemele stângii contemporane, Editura Samizdat, București, 2006.  
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- ruperea unei părți din teritoriul național (Moldova) pentru înființarea 
“Moldovei Mari”, împreună cu Republica Moldova!

- primirea unui mare număr de locuitori (aproximativ 2 milioane) din zone fără 
resurse şi/sau de conflict armat prelungit. 

4. Din exterior, o presiune politică, instituțional-birocratică și financiară din 
partea instituțiilor și organizațiilor mondialiste: 

- Uniunea Europeană, pentru restrângerea continuă a suveranității naționale 
și inhibarea patriotismului; UE preferă să încurajeze mai curând autonomia și 
dezvoltarea (euro)regiunilor sau a comunităților locale (!?!?) decât a statelor 
naționale legal, oficial-politic și legitim constituite, subiecte de drept internațional și 
componente ale UE, semnatare ale tratatelor constitutive ale UE! 

- De altfel, în Parlamentul European (care are acum un rol decisiv în adoptarea 
actelor normative obligatorii în UE), europarlamentarii votează nu în funcție de 
interesele statelor unde au fost aleși, ci în funcție de interesele și politica grupurilor 
(familiilor) politice europene (popular, socialist, liberal etc.)!

- Uniunea Europeană, prin colectarea unor cotizaţii anuale exorbitante (1,1 
mld. euro), fără a da ceva cât de cât echivalent în schimb (finanţări de dezvoltare, 
sprijin în condiţiile actualei crize economico-financiare). De exemplu, în primii 4 ani 
de apartenenţă la UE (2007-2010), România a plătit cu titlu de cotizaţii 4,4 mld. euro, 
primind în schimb fonduri de finanţare a dezvoltării economico-sociale de 0,8 mld. 
euro, adică de aproape 6 ori mai puţin!

- Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, denumite chiar de foștii 
lor angajați,3 “asasini economici ai popoarelor”, care acordă credite în condiții 
împovărătoare, pentru proiecte nerelevante față de interesele fundamentale ale 
popoarelor și de care beneficiază prin corupție firmele străine (care prestează 
serviciile și execută lucrările) și liderii locali (prin mituire)!

- Paradisurile fiscale, prin care se face fraudă fiscală internaţională şi exod de 
capital,  drenându-se astfel în exteriorul ţărilor resursele financiare ale națiunilor de 
către oficialitățile corupte, societățile transnaționale și crima organizată internațională.

5. Tot din exterior, se manifestă o presiune din partea capitalului internațional, 
a Bursei de capital, din partea băncilor și a companiilor transnaționale, care au interes 
să distrugă frontierele naționale și organizările statale pentru a acapara resursele 
naționale (naturale, economice, financiare, umane) și a-și realiza, maximiza, 
multiplica și repatria profiturile!4 În același sens acționează aceste companii prin 
atragerea creierelor (“Brain Drain”) și forței de muncă românești în străinătate prin 
fenomenul migrației internaționale.

3  John PERKINS, Confesiunile unui asasin economic, Editura Litera Internațional, București, 2007 (vol. I) și 2009 
(vol. II). 
4  Uneori în mod ilegal, de exemplu prin intermediul preţurilor de transfer. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010254

PUNCTE DE VEDERE

6. Și încă o dată din exterior, există o presiune și o agresiune în plan ideologic și 
cultural, de distrugere a țesutului social și solidarității naționale, de alterare a matricei 
culturale naționale, a identității noastre românești, unice, originale și inconfundabile 
care ne reprezintă cu cinste în lume, agresiune externă exercitată prin manipulare, 
dezinformare, învrăjbire și impunere a unor non-valori, a unor simboluri, idei, mode, 
tradiții și obiceiuri străine, imorale, inutile, de prost-gust, ridicole, absurde, toxice, 
dezumanizante și periculoase. Această agresiune ideologică și culturală este exercitată 
prin organizații non-guvernamentale, diverse produse “culturale” (filme, literatură, 
pictură, sculptură, muzică, desene animate) și în special prin mass-media, care s-au 
derobat în mod cinic de răspunderea naturală a educării oamenilor, îmbrățișând în 
schimb vulgaritatea, prostul-gust, grobianismul, minciuna, falsificarea, partizanatul 
politic, manipularea, dezinformarea, intoxicarea, etc. ca principii, metode, procedee 
și practici de alterare culturală a popoarelor!5

Jocurile acestor actori anti-naționali sunt susținute în interior de trădători, 
agenți de influență, „coloana a cincea”, sabotori și alte “cozi de topor” mondialiste6. 

Și toate acestea se întâmplă în timp ce statele mari își intensifică politicile 
și acțiunile de întărire a statului lor național, a puterii politice, economice și 
militare ca o bază pentru intensificarea agresiunilor externe anti-naționale 
de mai sus prin vectorii lor de expansiune (politică, diplomatică, ideologică,7 
comercială, economică,8 financiară,9 culturală, mediatică)!

Cele prezentate mai sus nu sunt în nici un fel o propagandă anti-globalizare, 
ci constituie o pledoarie pentru o globalizare corectă, echilibrată, echitabilă și în 
condiții de respect pentru interesele legitime ale tuturor popoarelor. 

Iată câteva soluții de etapă propuse pentru contracararea agresiunilor de mai 
sus: 

- Învățătură de carte;
- Informare permanentă a întregii populații; 
- Educație patriotică;
- Conștientizare la nivel social general;
- Solidaritate și încredere națională, refacerea țesutului social;
- Rezistență la manipulare și spoliere;

5  Prost mascate prin asumarea sarcina informării populației, abandonată și ea de mult în schimbul metodelor imorale 
și neprofesioniste de mai sus, al ratingului și al intereselor financiare proprii, egoiste, meschine. Scopul mass-media 
a devenit promovarea intereselor nelegitime ale actorilor statali și non-statali promotori ai globalizării (a se citi 
spolierii popoarelor); de fapt, acești actori globalizatori ofensivi și-au construit propriile trusturi de presă!
6 În acest material, noțiunile internaționalism, mondialism și globalism, cu variantele lor, sunt folosite în mod 
sinonimic. În general, internaționalism este folosit de marxiști, mondializare se referă la distrugerea frontierelor și 
avansarea unificării politice (în special în literatura francofonă), iar globalizare la distrugerea barierelor comerciale, 
economice, financiare, etc. (în literatura anglo-saxonă).
7  Organizațiile non-guvernamentale.
8 Companiile transnaționale.
9  Marile bănci și firme financiare (de asigurări, de investiții, de consultanță, de intermediere).
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- Alegerea în fruntea treburilor publice a unor oameni competenți, morali, 
integri, patrioți și întărirea sistemului statal românesc;

- Dezvoltarea economiei româneşti, creşterea productivităţii muncii şi a 
eficienţei întregii activităţi economice;

- Instituirea unui control social eficient asupra deciziilor și acțiunilor liderilor 
politici, și în special în domeniul utilizării resurselor societății;

- Dezvoltarea capacităţii militare şi de Intelligence a României.

II. UNELE PROBLEME10 ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ ALE 
UNIUNII EUROPENE

A. Constatări

1. Fragmentarea, tensiunile și contradicțiile ancestrale puternice între 
numeroasele etnii și culturi europene, precum și între acestea și noii imigranți (în 
special cei islamiști), inclusiv în domeniul deschiderii interne (Spațiul Schengen) 
și al extinderii viitoare a UE (cu Turcia, unele state din fosta Iugoslavie, Federația 
Rusă, alte state ex-sovietice).

2. Incompatibilitatea dintre sistemele juridice și legislative naționale 
(continental, respectiv britanic) și incoerența politicii externe comunitare (privind 
relațiile cu SUA, Federația Rusă, China, Africa, etc.).

3. Lipsa de coerență și de solidaritate în politica de apărare comună, în 
constituirea unei armate comune.

4. Dependența de piețele extracomunitare din cauza lipsei de resurse naturale, 
și în special de resurse energetice, și divergențele intracomunitare generate de aceasta 
(abordarea pe baze individuale/bilaterale a relațiilor cu Federația Rusă).

5. Nemulțumirile create la nivel național din cauza reducerii suveranității 
statelor și a încurajării dezvoltării relațiilor UE cu unele zone nerelevante din punct 
de vedere juridic (euroregiuni, regiuni de dezvoltare, comunități locale) în condițiile 
în care tratatele comunitare sunt semnate de către reprezentanții statelor ca subiecte 
de drept comunitar și internațional.

6. Diferențele de niveluri de dezvoltare între diferitele țări și regiuni ale UE și, 
pe această bază, generarea unor tensiuni legate de repartizarea resurselor financiare 
ale bugetului UE. 

7. Lipsa de competitivitate economică față de SUA, Japonia și China, criza 
10  Slăbiciunile, deficienţele, provocările.
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monedei europene (euro): unele țări nu au aderat încă la sistemul monetar european 
(Marea Britanie), altele dau semne că ar dori să-l părăsească (Germania, Franța, 
Italia).

8. Înapoiere relativă a sectorului de cercetare științifică față de SUA și Japonia.

9. Povara unei birocrații supranaţionale (comunitare) clientelare excesive, a 
ineficienței administrative și a corupției în utilizarea fondurilor Uniunii.11

10. Îmbătrânirea populației, reducerea ponderii populației active, ceea ce 
impune deschiderea granițelor pentru noi imigranți economici și deci generarea unor 
noi tensiuni sociale (pe piața muncii, etnice, religioase, etc.).

11. Falimentul politicii sociale, reducerea motivației muncii, secătuirea 
resurselor bugetare.

12. Lipsa unei mitologii comune (există în Europa civilizații precreștine 
- celtică, zamolxism; legendele Olimpului; creștinism dezbinat în mai multe 
denominaţiuni; iudaism; islamism etc.).

B. Concluzii de etapă

1. Uniunea Europeană se află într-o gravă criză atât de sistem, structurală, 
cât și acută, conjuncturală, toate aceste contradicții și neajunsuri fiind agravate de 
actuala criză economico-financiară declanșată în 2008, care a lovit selectiv cei 27 
membri ai UE, mai puternic în cei cu proastă guvernare, cu structură economică 
slabă și nivel de dezvoltare redus (Grupul PIGS12 sau chiar PIIGS – Portugalia, 
Italia, Irlanda, Grecia, Spania), separat de ele, şi România; problemele economice 
la nivelul statelor naționale (criza datoriilor suverane din cauza ecartului negativ 
dintre veniturile și cheltuielile bugetare) sunt o formă nouă și foarte gravă a crizei 
economico-financiare, ceea ce pune încă o dată la încercare rezistența și fiabilitatea 
solidarității (construcției) europene.

2. Considerăm că aceste probleme grave, profunde și complexe ale Uniunii 
Europene, nu-și vor găsi o rezolvare mulțumitoare în următorii 10 ani în formula 
actuală (27 state). 

3. De aceea, apreciem că Uniunea Europeană nu se va destrăma (deşi acest 
risc este foarte crescut dacă aceste probleme nu-şi vor găsi soluţia), ci își va căuta 
11  Tendinţele creşterii exagerate a birocraţiei corupte, parazite şi bugetivore se manifestă în toate organizaţiile 
internaţionale (NATO, ONU, OSCE, etc.). 
12  Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia, Spania.
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rezolvarea acestor probleme la un alt nivel, prin mărirea  mizei, prin extindere, 
respectiv prin includerea Croației, Turciei, Federației Ruse și a unor state ex-sovietice 
(Moldova, Belarus, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan) printre țările membre, 
în ciuda problemelor actuale privind această extindere.

4. Scopul principal al acestei extinderi a UE este rezolvarea problemelor 
legate de asigurarea resurselor energetice (prin cooperare în explorare, asigurarea 
tehnologiei, finanțare, producție și transport al petrolului și gazelor naturale).

III. PREDICȚII ASUPRA EVOLUȚIEI SISTEMULUI 
INTERNAȚIONAL DE SECURITATE. POZIȚIA ROMÂNIEI

1. UE nu-și va constitui o armată proprie din cauza orgoliilor naţionale, a 
contradicţiilor şi divergenţelor dintre membrii săi.

2. Va crește rolul NATO, care se va adapta noilor provocări (terorismul, crima 
organizată, pandemiile, securitatea informatică, energetică, ecologică, alimentară, 
etc.) și se va extinde în Centrul și Estul Europei (ţările ex-iugoslave, ţările ex-
sovietice europene) și în Nordul Africii. NATO îşi va dezvolta cooperarea cu ţările 
şi organizaţiile internaţionale din afara sa şi în acest context apreciem că şi Federația 
Rusă va primi invitație de intrare în NATO.

3. Pe de o parte, “bolile copilăriei Islamului” (intoleranţa, violenţa, 
expansionismul, prozelitismul forțat, spolierea minorităților conlocuitoare)13 se vor 
vindeca progresiv, iar pe de altă parte, marile puteri şi alianţe internaţionale vor fi în 
stare să realizeze o apărare eficientă împotriva unor manifestări negative marginale, 
reziduale, ale acestuia.  

4. Se va încerca de asemenea contracararea colectivă a creşterii influenţei 
Chinei, prin eforturile conjugate ale NATO, UE, Federaţiei Ruse şi Japoniei. 

5. În varianta improbabilă şi indezirabilă a eşecului (destrămării, inclusiv 
pe grupuri de state) Uniunii Europene, România are varianta de rezervă a reluării 
relaţiilor tradiţionale bilaterale cu statele vest-europene (cu Germania, Franţa, Italia), 
cu Federaţia Rusă, China, ţările arabe, etc. printr-o politică pragmatică de tip tous 
azimuts.14

6. România își va intensifica în orice condiţii parteneriatul strategic cu SUA, 
13  Să nu uităm că islamismul este o religie mai tânără decât creștinismul; acesta a suferit de aceleași “boli” în urmă 
cu 600-1000 de ani.
14 Politică realistă, oportunistă, pragmatică, către toate zările (azimuturile) de unde ne poate veni binele național. Oare 
nu spunea cu îndreptățire Lordul Palmerston că “Anglia nu are prieteni sau dușmani permanenți, ci numai interese 
permanente” [England has no permanent friends or enemies, only has permanent interests]?
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întărindu-şi poziţia geostrategică, politico-militară și economico-financiară în această 
parte a Europei.
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Dr. Constantin-Gheorghe BALABAN

Institutul Hoover pentru studierea Războiului, Revoluției și Păcii face parte 
din Universitatea Stanford şi este una dintre cele mai prestigioase, mai 

puternice și mai experimentate entități specializate în studierea războiului, revoluţiei 
şi păcii, în cercetări avansate în domeniul politicilor sociale, unde lucrează numeroşi 
cercetători. Reprezintă o instituţie de referinţă pentru cercetarea ştiinţifică din Statele 
Unite ale Americii.    

Principiile fundamentale care guvernează activitatea Institutului Hoover, aşa 
cum reies ele din declaraţia adresată Consiliului Director al Universităţii Stanford, 
în 1959, de către fondatorul acestuia, Herbert Hoover (care va deveni, ulterior, al 
31-lea Preşedinte al SUA) sunt următoarele:

1. Libertatea individuală, economică şi politică (explorând şi construind 
constant şi dinamic drumul spre pace); 

2. Întreprinderea privată (izvorâtă din iniţiativă şi ingeniozitate);  
3.  Guvernarea reprezentativă (Declaraţia Drepturilor din Constituţia SUA).

Scopurile generale:
1. Obţinerea, menţinerea, păstrarea şi ocrotirea păcii;
2. Îmbunătăţirea condiţiei umane;
3. Limitarea amestecului guvernului în viţa indivizilor; analizarea efectelor 

acţiunii sistemului de guvernare asupra politicii publice.

Mijloace utilizate în atingerea scopurilor:
1. Acumularea de cunoştinţe pentru înţelegerea cauzelor şi consecinţelor 

schimbărilor economice, sociale şi politice în societate, pe plan local şi internaţional;
2. Generarea de idei;
3. Diseminarea cunoştinţelor şi a ideologiei. 

Iniţiative instituţionale vizează:
1. Prosperitate economică şi responsabilitate fiscală;
2. Calitatea sa de instituţie americane de educaţie şi performanţă academică;
3. Libertatea individuală în respectul Legii;
4. Dezvoltarea guvernării şi responsabilitatea faţă de societate;

HOOVER INSTITUTE
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5. Individualismul american şi valorile sociale;
6. Diminuarea colectivismului şi evoluţia capitalismului democratic;
7. Priorităţile naţionale, rivalităţile internaţionale şi cooperarea globală.

Scurt istoric
Herbert Hoover, orfan de la vârsta de 10 ani, s-a alăturat, la 17 ani, altor 400 

de studenţi, la inaugurarea Universității Stanford (1 octombrie 1891). A absolvit în 
anul 1895, ca inginer de mine. Ulterior a devenit foarte cunoscut, pentru activităţile 
sale cu caracter umanitar, ca figură politică proeminentă. 

A fost, în anii care au urmat, cel de-al 31-lea preşedinte al SUA. 
În 1914, când a izbucnit Primul Război Mondial, se afla la Londra. S-a implicat 

imediat în ajutorarea turiştilor americani care doreau să părăsească Europa în plin 
război. 

La invadarea a Belgiei neutre de către nemţi, a fost rugat să creeze o agenţie 
umanitară cu caracter privat, care să ajute populaţia civilă belgiană, care, pe atunci, 
importa peste 80% din hrană. Ocupaţia germană ar fi ameninţat cu foametea şi posibil 
cu inaniţia întreaga populaţie.

In această perioadă, Hoover a fost influenţat îndeosebi de istoricul şi diplomatul 
Andrew White, primul preşedinte al Universităţii Cornell. În scrierile sale, acesta vorbeşte 
despre modul cum a adunat, într-o impresionantă colecţie, documente aparţinând epocii 
Revoluţiei Franceze, care, ulterior, au contribuit la elucidarea evenimentelor din timpul 
acestui eveniment istoric atât de important. 

În acest context, Hoover a realizat că se află într-o postură unică în felul ei, aceea 
de a avea posibilitatea să adune la un loc mărturii ale marelui război care se afla atunci 
în plină desfăşurare. Această idee avea să ducă Ia crearea Institutului Hoover pentru 
studierea Războiului, Revoluţiei şi Păcii, care a devenit ulterior cel mai mare depozitar 
de documente ale istoriei politice a secolului al XX-lea.

În 1917, când SUA a intrat în război, Herbert Hoover a fost numit, de către 
preşedintele Woodrow Wilson, şeful US Food Administration.

Anul 1918 îl aduce din nou în Europa, ca director general al Administraţiei 
Americane pentru Sinistraţi.

În 1920, se întoarce, împreună cu familia. Construieşte o frumoasă casă în 
campusul Universităţii Stanford (pe care, atunci când  devine preşedinte al SUA, o 
donează Universităţii, spre folosul preşedintelui în funcţie al Universităţii Stanford).

În 1921, devine ministru al comerţului, la propunerea preşedintelui SUA, Warren 
Harding, funcţie în care rămâne şi sub preşedintele Calvin Coolidge.

În 1928, candidează, din partea Partidului Republican, şi este ales Preşedinte al 
SUA.

Impresionanta colecţie de volume a Institutului Hoover porneşte de la donaţia de 
50 de mii USD, făcută de preşedintele Hoover. Colecţia înfloreşte, sub aceleaşi auspicii 
şi, în următorii ani, iar în 1922 îşi schimbă numele în Biblioteca de Război Hoover. 
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În 1926, a fost recunoscută ca cea mai mare bibliotecă despre război din 
întreaga lume. În 1929, conţinea 1,4 milioane de titluri. Din acest motiv, a fot necesară 
construirea unei noi locaţii : turnul Hoover a fost gata în 1941, la a 50-a aniversare a 
Universităţii Stanford.

În 1946, s-au adăugat bibliotecii şi activităţi de cercetare, extinzându-se astfel aria 
de interes. Organizaţia astfel formată purta numele de Institutul Hoover şi Biblioteca 
de Război, Revoluţie şi Pace.

Principalele calităţi şi caracteristici ale acestei prestigioase instituţii sunt 
următoarele: 

- Institutul posedă o impresionantă bibliotecă şi colecţii de arhivă;
- Este una dintre instituţiile de excepţie ale Universităţii Stanford;
- Are un caracter academic, care permite libertatea de a cerceta, fără o ierarhie ce 

ar putea constrânge;
- are o pronunţată înclinare spre a studierea situaţiilor la nivel ..macro’, oferind 

idei şi soluţii cu largă aplicabilitate;
- manifestă un interes deosebit în ceea ce priveşte politica Washington-ului, 

având avantajul locaţiei pe coasta de vest, ceea ce-i permite o viziune detaşată asupra 
peisajului politic de ansamblu, pentru a realiza cercetări având ca scop dezvoltarea 
politicilor pe termen lung, deosebit de utile pentru administraţie şi,în general, pentru 
decidenţii politici;

- dispune de o diversitate de domenii bursiere, care îmbină cercetarea la toate 
nivelurile, de la cea fundamentală la cea aplicativă, de la cea teoretică, la cea empirică, 
de la cea abstractă, la cea descriptivă;

- asigură o deosebită varietate şi o consistentă vitalitate actului de cercetare, 
facilitate de folosirea unor burse  care permit interdisciplinaritatea, varietatea tematicilor, 
angajarea de rezidenţi şi de specialişti din afară, filozofi şi academicieni, practicanţi în 
domeniul politicilor, precum şi generatori de idei cu specialişti în comunicaţii media.

In vederea atingerii scopurilor generale, se disting trei programe majore:
1. Programul Democraţie şi Pieţe Libere sau Democraţie şi Libera Iniţiativă
2. Programul pentru Instituţiile Americane şi Performanţă Economică
3. Programul pentru Rivalităţi Internaţionale şi Cooperare Globală

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, prin Departamentul pentru Integrare 
Europeană, Studii şi Politici Externe şi de Securitate, care a stat la baza înfiinţării 
Institutului de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir”, a iniţiat o bună colaborare 
cu Institutul Hoover pentru anii următori. În acest sens, domnul Richard Sousa, 
senior director asociat la Hoover, a fost oaspetele Universităţii noastre, la finele lui 
Noiembrie 2007 şi a la aniversarea Zilei Naţionale a României, prilej cu care, pe 
timpul vizitei sale la Palatul Parlamentului, a acordat un interviu posturilor noastre 
de televiziune. 
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NOTE DE LECTURĂ

Doamna Nicoleta Mazilu, soţia profesorului 
Dumitru Mazilu, este una dintre victimele acţiunilor 
represive ale regimului comunist. Împreună cu soţul 
ei, profesorul Dumitru Mazilu, şi cu fiul lor, Daniel, 
a alcătuit, după cum precizează academicianul Dan 
Berindei, în prefaţa la această carte-document1, de 
aproape 600 de pagini, mărturii ale unor confruntări 
între regimul de atunci şi profesorul Dumitru Mazilu. 

Desigur, profesorul Dumitru Mazilu nu este 
singurul care a protestat împotriva absurdităţilor 
regimului comunist din acea vreme. Atitudini 
împotriva regimului dictatorial şi opresiv dinainte 
de 1989 au existat de-a lungul întregii perioade 
comuniste. De fapt, marea majoritate a populaţiei 
îşi manifesta, într-un fel sau altul, nemulţumirea faţă 

de politica totalitară şi, în multe privinţe, absurdă, faţă de măsurile de sărăcire a 
populaţiei, faţă de condiţiile grele de viaţă, faţă de sacrificiile absurde şi inutile, 
începând cu cartelarea şi insuficienţa alimentelor şi continuând cu interzicerea 
dreptului la liberă exprimare. Profesorul Dumitru Mazilu face parte însă dintre acei 
puţini intelectuali foarte curajoşi care au înfruntat în mod direct acest regim, de pe 
poziţia sa de demnitar. Protestul său a avut însă o componentă internaţională, s-a 
extins adică în toată lumea. Criticile necruţătoare făcute de profesorul Mazilu au 
fost cunoscute de toată lumea, au fost suspuse dezbaterilor lumii prin Organizaţia 
naţiunilor Unite şi prin Curtea Internaţională de la Haga. 

La 10 iulie 1989, la Geneva, a fost publicat un raport întocmit de Dumitru 
Mazilu privind Drepturile Omului şi Tineretul. Acest raport, care se adaugă la 
protestul din 1986, a stârnit vii dezbateri în presa internaţională, iar în România s-a 
încercat ascunderea lui. În acest raport profesorul Mazilu, în calitatea sa de raportor 
al ONU, arată că, procesul de luare a deciziilor în România încalcă şi contrazice 
toate regulile de bază ale democraţiei, fiind „concentrat în mâinile unei singure 
persoane sau cel mult două”, în sensul că absolut totul era hotărât de o singură 
persoană (Nicolae Ceauşescu) sau de el şi de soţia sa. 

Cartea conţine de asemenea, documente cu privire la înaintarea cazului 
Dumitru Mazilu, raportor special al sub-comisiei ONU de luptă împotriva măsurilor 
discriminatorii şi protecţiei minorităţilor, către Curtea Internaţională de Justiţie de 
la Haga. 
1 Nicoleta Mazilu, Un protest diplomatic, Editura Aura, Timişoara, 2010, ISBN 978-973-7778-83-3
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Iată rezumatul publicat în finalul acestei cărţi document, foarte importantă 
pentru cunoaşterea adevărului, a demnităţii şi valorii oamenilor care s-au luptat 
pentru drepturile omului în România: 

Résumé

En 1985, Dumitru Mazilu, alors haut fonctionnaire dans le Ministère roumain 
des Affaires Etrangères, est élu par consensus, par la Sous-commission des Nations 
Unies pour la Prévention des Discriminations et la Protection des minorités, 
Rapporteur sur les Droits de l’homme et la Jeunesse. Â partir de ce moment, le 
diplomate roumain cesse d’être le représentant de la Roumanie aux Nations Unies, 
en devenant expert indépendant chargé de l’élaboration d’un rapport objectif sur 
les droits de l’homme dans le monde. Les autorités communistes de l’époque sont 
d’abord ravies du choix d’un roumain pour cette fonction. Mais peu de temps après, 
les Services secrets entre en la possession de renseignements concernant le contenu 
du futur rapport du diplomate roumain. Ici commence l’odyssée d’un proteste qui a 
eu un écho international rarement connu dans les annales diplomatiques.

Dumitru Mazilu est convoqué d’urgence par la direction du Ministère des 
Affaires Etrangères et sommé d’éviter d’aborder dans son rapport la situation de 
la Roumanie. A la surprise des autorités, le diplomate refuse de se plier, motivant 
qu’il serait contraire â son devoir de rapporteur de favoriser un pays ou l’autre 
dans le traitement des faits. La conséquence de ce refus ne se laisse pas attendre: 
l’expert des Nations Unies est congédié du Ministère, son passeport lui est retire, 
ii lui est interdit de quitter le pays et ii est mis sous surveillance policière.

Le haut for international se trouve dans une situation inédite jusqu’alors: 
c’est justement au rapporteur des Nations Unies pour les droits de l’homme qu’on 
dénie, entre autres, le droit â la libre circulation. Â partir de 1987 s’engage ainsi 
une confrontation directe entre l’Etat roumain et l’Organisation des Nations Unies. 
Le point culminant est atteint au moment ou quatre ambassadeurs â Bucarest, ceux 
de la Grande Bretagne, des Pays Bas, du Canada et des Etats Unis, décident 
d’aller personnellement, un jour de l’été 1989, au domicile de Dumitru Mazilu. 
Ils sont arrêtés par les Services secrets devant l’entrée du domicile et forces de 
rebrousser chemin. Au mois de mai de la même année, le Rapport sur les Droits de 
l’homme et la Jeunesse parvient clandestinement â Genève, accompagne d’une lettre 
d’explication de la part de son auteur.

Mis devant un tel cas, le Secrétaire General des Nations Unies, Javier Perez 
de Cuellar, décide de présenter le dossier devant la Cour Internationale de Justice 
de la Haye. Le 15 décembre 1989, â seulement deux jours avant le déclenchement 
de la Révolution roumaine, la Cour de la Haye décide, en unanimité de voix, en 
faveur de l’expert roumain, qui doit jouir de tous les privilèges et immunités garantis 
par le statut des Nations Unies concernant les fonctionnaires internationaux de 
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l’Organisation. La décision est un coup dur pour le régime communiste de Bucarest. 
Malgré cela, Dumitru Mazilu est tout de même arrêté dans la nuit du 21 au 22 décembre 
1989 par les organes de répression et incarcéré dans une prison d’Alexandrie. Le 
lendemain au soir, après avoir été libère de prison au cours de l’après-midi, de retour 
â Bucarest, Dumitru Mazilu este désigné Premier vice-président du Conseil du Front 
de Salut National, qui prend la direction de l’Etat après la chute du dictateur Nicolae 
Ceauşescu.
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NOTE DE LECTURĂ

„Război şi Haos”1 este prima carte din 
ţara noastră care abordează fenomenul 

război dintr-o perspectivă nelineară, ca fenomen ce 
poate avea, atât în perioada de pregătire, cât şi în 
desfăşurarea sa, evoluţii haotice. Această afirmaţie 
pare paradoxală, întrucât, se ştie, războiul este una 
dintre activităţile omeneşti cele mai riguroase şi cele 
mai bine organizate. Războiul se supune, de regulă, 
unor principii şi unor reguli foarte clare care au făcut 
şi fac posibilă ca o astfel de confruntare pe viaţă şi 
pe moarte nu fie cu totul scăpată de sub controlul 
raţiunii şi să aibă un final cât de cât raţional, chiar 
dacă un astfel de final nu este totdeauna identic cu 
cel planificat. În fapt, majoritatea războaielor, dacă nu 
chiar toate, au avut şi, probabil, vor avea şi în viitor 

tendinţe spre evoluţii nelineare şi complexe, chiar haotice. Însă, evoluţia haotică a 
războiului, în trecut, a fost fie de scurtă durată, fie doar temporară, vizând, de fapt, 
punerea în operă sau experimentare unor noi forme de organizare şi de desfăşurare a 
conflictului, prin introducerea de noi forţe şi resurse sau prin acumularea şi sintetizarea 
unor experienţe, fie de lungă durată, prin aplicarea unor noi teorii. Războaiele duse 
de Napoleon, spre exemplu, au dat pur şi simplu peste cap obiceiurile anterioare 
ale războiului, introducând noi elemente cum ar fi, spre exemplu, desfăşurarea 
campaniilor pe timp nefavorabil, manevra rapidă de forţe şi mijloace, principiul 
raportului de forţe (les gros bataillons ont toujours raison), concentrarea oportună 
a forţelor la locul potrivit şi în timp util etc. Cel de a doua conflagraţie mondială a 
scos războiul din poziţii şi din cazemate, de unde îl introdusese prima conflagraţie 
mondială, iar cel de-Al Treilea Război Mondial, Războiul Rece, dacă-l considerăm 
război, introduce în bătălie factorul descurajare şi factorul de aşteptare strategică, 
mai exact, de pândă strategică, concomitent cu cel de îndiguire strategică, care, într-u 
final, a dus la configurarea mediului de securitate de azi. Dar acest final este departe 
de a fi şi ultimul. Pentru că, spargerea bipolarităţii nu a diminuat conflictualitatea, 
nici aşteptarea strategică, ci doar le-au transpus pe alte planuri, în alte dimensiuni, 
într-un fel de fractali cu evoluţii imprevizibile. 

Autorii abordează fenomenul război din cel puţin trei perspective: tehnologică 
1 Teodor Frunzeti, Mircea Mureşan, Gheorghe Văduva, Război şi haos, Editura CTEA, Bucureşti, 2009, ISBN 978-
606-524-002-5. Acest volum a primit Premiul I al Revistei „Gândirea militară românească” pentru anul 2010, din 
49 de lucrări rămase în competiţie, în cel de al 12 an de când, Statul Major General al Armatei României, prin 
intermediul acestei prestigioase publicaţii ştiinţifice militare, acordă premii pentru cele mai bune lucrări în domeniu, 
semn al recunoaşterii valorii acestora. 
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şi informațională, asimetrică şi cognitivă. 
Prima perspectivă menţine, cea tehnologică şi informaţională, generează şi 

amplifică disproporţionalitatea, faliile strategice uriaşe între lumea înalt tehnologizată 
şi lumea care nu are acces la înalta tehnologie şi, îndeosebi, la tehnologia 
informaţională (IT), iar efectele acestor disproporţii pot avea evoluţii nelineare, 
chiar haotice, de unde şi îndepărtarea de echilibrele strategice specifice perioade 
lor de pace, adâncirea conflictualităţii lumii şi, în consecinţă, creşterea gradului 
de neîncredere în mediul de securitate internaţional actual. Toate tehnologiile de 
vârf cu aplicaţii militare – începând cu cele care se află la baza unor sisteme de 
arme de înaltă precizie şi continuând cu cele care se bazează pe nanotehnologii, 
pe biotehnologii şi pe amplificarea undelor etc. – polarizează puterea, produc 
dezechilibre strategice, creează nesiguranţă şi instabilitate, susţin bogăţia şi sărăcia 
şi, în final, dominanţa strategică (economică, tehnologică, informaţională şi militară) 
de către elita tehnologică şi informaţională. Războiul bazat pe Reţea, de care s-a 
discutat atât de mult în ultimii ani şi care devine o realitate a confruntărilor militare 
moderne, se constituie în prima expresie concretă a acestei dimensiuni tehnologice şi 
informaţionale. El rămâne, în esenţa lui, un război disimetric, deci, disproporţionat, 
care trage o nouă cortină – de data aceasta tehnologică şi informaţională – între cei 
ce au condiţii şi pot şi cei ce nu pot. Este greu de spus care vor fi urmările. Oricum, 
dezvoltarea fără precedent a armamentelor, mai ales a celor de înaltă precizie, a celor 
nucleare, a sistemelor CBRN (chimice, biologice, radiologice şi nucleare) şi a celor 
neconvenţionale trimit fenomenul război spre un spaţiu cognitiv, în sensul cunoaşterii 
profunde a fenomenului şi, deopotrivă, în cel al folosirii procesului cunoaşterii ca 
armă sau ca mediu de confruntare.  

Cea de a doua perspectivă – cea asimetrică – este o reacţie firească la prima. 
Cei ce au condiţii şi pot nu se mai se pot separa complet, prin nici un fel de cortină, 
de cei ce nu au condiţii şi nu pot, întrucât reţeaua, omniprezentă în lumea prezentului 
şi, mai ales, în cea a viitorului, nu mai permite acest lucru. Începe astfel o bătălie 
– tot disproporţionată –, dar în care cel slab nu se ascunde, nu ridică mâinile, nu se 
predă, ci caută vulnerabilităţile celui puternic, găseşte mijloacele necesare pentru a-l 
lovi şi îl loveşte efectiv. Toţi cei peste 720 de ani de războaie, crize şi conflicte, câţi 
se concentrează în primii 60 de ani de pace de la cel se-Al Doilea Război Mondial 
încoace, demonstrează cu prisosinţă acest lucru. Asimetria conflictualităţii introduce 
nelinearitatea şi imprevizibilitatea în cadrul fenomenului război. Autorii dezvoltă 
acest subiect şi insistă pe dificultatea cunoaşterii evoluţiei spaţiului de confruntare, 
a modalităţilor prin care se efectuează bătăliile, de la cele clasice la cele teroriste, 
implicarea societăţii civile, constituirea unei dimensiuni civil-militare a confruntării 
specifice războiului, introducerea în ecuaţia războiului a funcţiei asistenţei umanitare 
etc.

Cea de a treia perspectivă este cea cognitivă. Ea are cel puţin două dimensiuni 
esenţiale: continuarea procesului de cunoaştere a războiului, ca fenomen foarte 
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complex, cu evoluţii greu de înţeles şi de anticipat şi, respectiv, trecerea tot mai mult 
a confruntării din planul fizic şi în cel cognitiv. Autorii acordă acestei dimensiuni o 
deosebită atenţie, întrucât, între război, ca fenomen social complex, şi cunoaştere, ca 
modalitate de generare a planului cognitiv, de cunoaştere a lumii şi a proceselor care 
au loc în lume, relaţiile sunt complicate şi forte greu de identificat. 

„Împingerea războiului către spaţiul cunoaşterii – scriu autorii – ar putea fi 
benefică, în sensul punerii războiului în noi principii şi dominării lui de către raţiune. 
Există însă şi pericolul inflamării cunoaşterii cu principiile războiului, sub presiunea 
arsenalelor imense care nu vor înceta să crească şi să devină din ce în ce mai 
distrugătoare. Ele, arsenalele acestea, vor împinge războiului în sfera cunoaşterii, 
îl vor da pe mâna savanţilor, a matematicienilor, filosofilor şi informaticienilor. 
Există pericolul ca spaţiul cunoaşterii să nu estompeze fenomenul război, să-i nu-i 
reducă armele şi arsenalele, ci, dimpotrivă, să i le amplifice. Se ştie cât de uşor pot 
fi transferate rezultatele cunoaşterii, îndeosebi cele ale cunoaşterii ştiinţifice, în 
folosul războiului. Aici intervine una dintre dilemele viitorului cu privire la război, la 
conflictualitatea lumii şi la cunoaştere: Cu ce argumente va aborda războiul cetatea 
cunoaşterii? Dar cunoaşterea cum îi va răspunde?”

Esenţa acestui studiu minuţios despre fenomenul război se află chiar în 
ultimele fraze din Introducere: « Orice intrare în haos este, într-un fel, benefică 
pentru gândire, pentru reflecţie, inclusiv pentru reflecţia strategică. Argumentele sunt 
numeroase. Noul tip de război, ca război fluid, dar şi integral şi imprevizibil – de 
fapt, o reînsumare a unor fractali care au făcut cândva parte dintr-o arhitectură a unui 
întreg coerent şi demn –, corespunde noului tip de civilizaţie – o civilizaţie de reţea 
– în care oamenii vor trăi în văzul lumii şi se vor război înapoia unor uriaşe cortine 
cibernetice. » (G.V.)

NOTE DE LECTURĂ



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010268

În zilele de 19 şi20 noiembrie 2010, a avut loc, la Lisabona unul dintre cele 
mai importante evenimente strategice ale anului. SUMMITUL NATO. 

Documentele elaborate în cadrul acestei reuniuni au o importanţă cu totul deosebiteă 
pentru următorii ani, întrucât jalonează filosofia Alianţei penru această etapă, adică 
pentru următorul deceniu, direcţiile strategice şi obiectivele care vor fi urmărite şi 
realizate pentru consolidarea mediului de securitate, întărirea Alianţei şi asumarea 
clară, de către fiecare membru, a responsabilităţilor ce-i revin.

Se reconfirmă, în domeniul Apărării Colective, prevederile art.5 din Tratatul 
de la Washington, de apărare colectivă, reciprocă, împotriva unui atac, inclusiv 
împotriva noilor ameninţări

Şi cu acest prilej, s-a afirmat angajamentul NATO de a se strădui pentru a crea 
condiţiile unei lumi fără arme nucleare, dar va rămâne o Alianţă nucleară “atât timp 
cât vor exista arme nucleare în lume”. În acest sens, elementeul de bază al strategiei 
Alianţei rămâne descurajarea nucleară, chiar dacă folosirea acestei arme rămâne  
foarte puţin probabilă. 

Unul dintre “elementele centrale” ale apărării NATO constă în capacitatea de 
a se apăra împotriva unui atac cu rachete, cooperând în acest sens cu Rusia şi cu 
alţi parteneri euroatlantici..

NATO va dezvolta în continuare strategii de parteneriat şi va continua 
procesul de aderare a noi ţări la Alianţă. UE este un partener unic şi esenţial pentru 
NATO. iar cooperarea NATO-Rusia are o “importanţă strategică”.

NATO se va angaja pentru “a preveni sau a gestiona” crize care riscă 
să degenereze în conflicte şi să “stabilizeze o situaţie postconflict sau să ajute la 
reconstrucţie”. În acest sens, va crea şi o structură civilă adecvată de de gestionare a 
crizelor.

NATO  va continua să acţioneze împotriva terorismului şi traficului de arme, 
de droguri şi de persoane.

Conceptul prevede, deasemenea, dezvoltarea capacităţii Alianţei de a “preveni 
şi detecta atacurile cibernetice”. 

NATO îşi propune să contribuie în domeniul securităţii energetice, “inclusiv 
prin protecţia infrastructurilor energetice, zonelor şi căilor de tranzit critice”.

În acest număr, prezentăm principalele documente ale summit-ului NATO de 
la Lisabona.

SUMITUL NATO
Lisabobna, 19-20 noiembrie 2010
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Active Engagement, Modern Defence
Strategic Concept for the Defence and Security of the 

Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by 
Heads of State and Government in Lisbon

Preface

We, the Heads of State and Government of the NATO nations, are determined 
that NATO will continue to play its unique and essential role in ensuring our common 
defence and security. This Strategic Concept will guide the next phase in NATO’s 
evolution, so that it continues to be effective in a changing world, against new threats, 
with new capabilities and new partners: 

- It reconfirms the bond between our nations to defend one another against 
attack, including against new threats to the safety of our citizens. 

- It commits the Alliance to prevent crises, manage conflicts and stabilize 
post-conflict situations, including by working more closely with our international 
partners, most importantly the United Nations and the European Union. 

- It offers our partners around the globe more political engagement with the 
Alliance, and a substantial role in shaping the NATO-led operations to which they 
contribute. 

- It commits NATO to the goal of creating the conditions for a world without 
nuclear weapons – but reconfirms that, as long as there are nuclear weapons in the 
world, NATO will remain a nuclear Alliance. 

- It restates our firm commitment to keep the door to NATO open to all 
European democracies that meet the standards of membership, because enlargement 
contributes to our goal of a Europe whole, free and at peace. 

- It commits NATO to continuous reform towards a more effective, efficient 
and flexible Alliance, so that our taxpayers get the most security for the money they 
invest in defence. 

The citizens of our countries rely on NATO to defend Allied nations, to deploy 
robust military forces where and when required for our security, and to help promote 
common security with our partners around the globe. While the world is changing, 
NATO’s essential mission will remain the same: to ensure that the Alliance remains 
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an unparalleled community of freedom, peace, security and shared values.

Core Tasks and Principles

1. NATO’s fundamental and enduring purpose is to safeguard the freedom 
and security of all its members by political and military means. Today, the Alliance 
remains an essential source of stability in an unpredictable world. 

2 NATO member states form a unique community of values, committed to 
the principles of individual liberty, democracy, human rights and the rule of law. 
The Alliance is firmly committed to the purposes and principles of the Charter 
of the United Nations, and to the Washington Treaty, which affirms the primary 
responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and 
security. 

3. The political and military bonds between Europe and North America have 
been forged in NATO since the Alliance was founded in 1949; the transatlantic link 
remains as strong, and as important to the preservation of Euro-Atlantic peace and 
security, as ever. The security of NATO members on both sides of the Atlantic is 
indivisible. We will continue to defend it together, on the basis of solidarity, shared 
purpose and fair burden-sharing. 

4. The modern security environment contains a broad and evolving set of 
challenges to the security of NATO’s territory and populations. In order to assure 
their security, the Alliance must and will continue fulfilling effectively three essential 
core tasks, all of which contribute to safeguarding Alliance members, and always in 
accordance with international law: 

1. Collective defence. NATO members will always assist each other against 
attack, in accordance with Article 5 of the Washington Treaty. That commitment 
remains firm and binding. NATO will deter and defend against any threat of 
aggression, and against emerging security challenges where they threaten the 
fundamental security of individual Allies or the Alliance as a whole. 

2. Crisis management. NATO has a unique and robust set of political and 
military capabilities to address the full spectrum of crises – before, during and after 
conflicts. NATO will actively employ an appropriate mix of those political and 
military tools to help manage developing crises that have the potential to affect 
Alliance security, before they escalate into conflicts; to stop ongoing conflicts 
where they affect Alliance security; and to help consolidate stability in post-conflict 
situations where that contributes to Euro-Atlantic security. 

3. Cooperative security. The Alliance is affected by, and can affect, political 
and security developments beyond its borders. The Alliance will engage actively to 
enhance international security, through partnership with relevant countries and other 
international organisations; by contributing actively to arms control, non-proliferation 
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and disarmament; and by keeping the door to membership in the Alliance open to all 
European democracies that meet NATO’s standards.

5. NATO remains the unique and essential transatlantic forum for consultations 
on all matters that affect the territorial integrity, political independence and security 
of its members, as set out in Article 4 of the Washington Treaty. Any security issue of 
interest to any Ally can be brought to the NATO table, to share information, exchange 
views and, where appropriate, forge common approaches. 

6. In order to carry out the full range of NATO missions as effectively 
and efficiently as possible, Allies will engage in a continuous process of reform, 
modernisation and transformation.

The Security Environment

7. Today, the Euro-Atlantic area is at peace and the threat of a conventional 
attack against NATO territory is low. That is an historic success for the policies of 
robust defence, Euro-Atlantic integration and active partnership that have guided 
NATO for more than half a century. 

8. However, the conventional threat cannot be ignored. Many regions and 
countries around the world are witnessing the acquisition of substantial, modern 
military capabilities with consequences for international stability and Euro-Atlantic 
security that are difficult to predict. This includes the proliferation of ballistic 
missiles, which poses a real and growing threat to the Euro-Atlantic area. 

9. The proliferation of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, 
and their means of delivery, threatens incalculable consequences for global stability 
and prosperity. During the next decade, proliferation will be most acute in some of 
the world’s most volatile regions. 

10. Terrorism poses a direct threat to the security of the citizens of NATO 
countries, and to international stability and prosperity more broadly. Extremist 
groups continue to spread to, and in, areas of strategic importance to the Alliance, 
and modern technology increases the threat and potential impact of terrorist attacks, 
in particular if terrorists were to acquire nuclear, chemical, biological or radiological 
capabilities. 

11. Instability or conflict beyond NATO borders can directly threaten Alliance 
security, including by fostering extremism, terrorism, and trans-national illegal 
activities such as trafficking in arms, narcotics and people. 

12. Cyber attacks are becoming more frequent, more organised and more 
costly in the damage that they inflict on government administrations, businesses, 
economies and potentially also transportation and supply networks and other critical 
infrastructure; they can reach a threshold that threatens national and Euro-Atlantic 
prosperity, security and stability. Foreign militaries and intelligence services, 
organised criminals, terrorist and/or extremist groups can each be the source of such 
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attacks. 
13. All countries are increasingly reliant on the vital communication, transport 

and transit routes on which international trade, energy security and prosperity depend. 
They require greater international efforts to ensure their resilience against attack or 
disruption. Some NATO countries will become more dependent on foreign energy 
suppliers and in some cases, on foreign energy supply and distribution networks for 
their energy needs. As a larger share of world consumption is transported across the 
globe, energy supplies are increasingly exposed to disruption. 

14. A number of significant technology-related trends – including the 
development of laser weapons, electronic warfare and technologies that impede 
access to space – appear poised to have major global effects that will impact on 
NATO military planning and operations. 

15. Key environmental and resource constraints, including health risks, 
climate change, water scarcity and increasing energy needs will further shape the 
future security environment in areas of concern to NATO and have the potential to 
significantly affect NATO planning and operations. 

Defence and Deterrence

16. The greatest responsibility of the Alliance is to protect and defend our 
territory and our populations against attack, as set out in Article 5 of the Washington 
Treaty. The Alliance does not consider any country to be its adversary. However, no 
one should doubt NATO’s resolve if the security of any of its members were to be 
threatened. 

17. Deterrence, based on an appropriate mix of nuclear and conventional 
capabilities, remains a core element of our overall strategy. The circumstances in 
which any use of nuclear weapons might have to be contemplated are extremely 
remote. As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance. 

18. The supreme guarantee of the security of the Allies is provided by the 
strategic nuclear forces of the Alliance, particularly those of the United States; the 
independent strategic nuclear forces of the United Kingdom and France, which have 
a deterrent role of their own, contribute to the overall deterrence and security of the 
Allies. 

19 We will ensure that NATO has the full range of capabilities necessary to 
deter and defend against any threat to the safety and security of our populations. 
Therefore, we will: 

- maintain an appropriate mix of nuclear and conventional forces; 
- maintain the ability to sustain concurrent major joint operations and several 

smaller operations for collective defence and crisis response, including at strategic 
distance; 

- develop and maintain robust, mobile and deployable conventional forces 

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR



273UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010

to carry out both our Article 5 responsibilities and the Alliance’s expeditionary 
operations, including with the NATO Response Force; 

- carry out the necessary training, exercises, contingency planning and 
information exchange for assuring our defence against the full range of conventional 
and emerging security challenges, and provide appropriate visible assurance and 
reinforcement for all Allies; 

- ensure the broadest possible participation of Allies in collective defence 
planning on nuclear roles, in peacetime basing of nuclear forces, and in command, 
control and consultation arrangements; 

- develop the capability to defend our populations and territories against 
ballistic missile attack as a core element of our collective defence, which contributes 
to the indivisible security of the Alliance. We will actively seek cooperation on 
missile defence with Russia and other Euro-Atlantic partners; 

- further develop NATO’s capacity to defend against the threat of chemical, 
biological, radiological and nuclear weapons of mass destruction; 

- develop further our ability to prevent, detect, defend against and recover 
from cyber-attacks, including by using the NATO planning process to enhance and 
coordinate national cyber-defence capabilities, bringing all NATO bodies under 
centralized cyber protection, and better integrating NATO cyber awareness, warning 
and response with member nations; 

- enhance the capacity to detect and defend against international terrorism, 
including through enhanced analysis of the threat, more consultations with our 
partners, and the development of appropriate military capabilities, including to help 
train local forces to fight terrorism themselves; 

- develop the capacity to contribute to energy security, including protection of 
critical energy infrastructure and transit areas and lines, cooperation with partners, 
and consultations among Allies on the basis of strategic assessments and contingency 
planning; 

- ensure that the Alliance is at the front edge in assessing the security impact 
of emerging technologies, and that military planning takes the potential threats into 
account; 

- sustain the necessary levels of defence spending, so that our armed forces are 
sufficiently resourced; 

- continue to review NATO’s overall posture in deterring and defending against 
the full range of threats to the Alliance, taking into account changes to the evolving 
international security environment.

Security through Crisis Management

20. Crises and conflicts beyond NATO’s borders can pose a direct threat to the 
security of Alliance territory and populations. NATO will therefore engage, where 
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possible and when necessary, to prevent crises, manage crises, stabilize post-conflict 
situations and support reconstruction. 

21. The lessons learned from NATO operations, in particular in Afghanistan 
and the Western Balkans, make it clear that a comprehensive political, civilian and 
military approach is necessary for effective crisis management. The Alliance will 
engage actively with other international actors before, during and after crises to 
encourage collaborative analysis, planning and conduct of activities on the ground, 
in order to maximise coherence and effectiveness of the overall international effort. 

22. The best way to manage conflicts is to prevent them from happening. NATO 
will continually monitor and analyse the international environment to anticipate 
crises and, where appropriate, take active steps to prevent them from becoming 
larger conflicts. 

23. Where conflict prevention proves unsuccessful, NATO will be prepared 
and capable to manage ongoing hostilities. NATO has unique conflict management 
capacities, including the unparalleled capability to deploy and sustain robust military 
forces in the field. NATO-led operations have demonstrated the indispensable 
contribution the Alliance can make to international conflict management efforts. 

24. Even when conflict comes to an end, the international community must 
often provide continued support, to create the conditions for lasting stability. NATO 
will be prepared and capable to contribute to stabilisation and reconstruction, in close 
cooperation and consultation wherever possible with other relevant international 
actors. 

25. To be effective across the crisis management spectrum, we will: 
- enhance intelligence sharing within NATO, to better predict when crises 

might occur, and how they can best be prevented; 
- further develop doctrine and military capabilities for expeditionary operations, 

including counterinsurgency, stabilization and reconstruction operations; 
- form an appropriate but modest civilian crisis management capability to 

interface more effectively with civilian partners, building on the lessons learned from 
NATO-led operations. This capability may also be used to plan, employ and coordinate 
civilian activities until conditions allow for the transfer of those responsibilities and 
tasks to other actors; 

- enhance integrated civilian-military planning throughout the crisis spectrum, 
- develop the capability to train and develop local forces in crisis zones, so 

that local authorities are able, as quickly as possible, to maintain security without 
international assistance; 

- identify and train civilian specialists from member states, made available for 
rapid deployment by Allies for selected missions, able to work alongside our military 
personnel and civilian specialists from partner countries and institutions; 

- broaden and intensify the political consultations among Allies, and with 
partners, both on a regular basis and in dealing with all stages of a crisis – before, 
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during and after. 

Promoting International Security through Cooperation

Arms Control, Disarmament, and Non-Proliferation

26. NATO seeks its security at the lowest possible level of forces. Arms control, 
disarmament and non-proliferation contribute to peace, security and stability, and 
should ensure undiminished security for all Alliance members. We will continue 
to play our part in reinforcing arms control and in promoting disarmament of both 
conventional weapons and weapons of mass destruction, as well as non-proliferation 
efforts: 

- We are resolved to seek a safer world for all and to create the conditions for 
a world without nuclear weapons in accordance with the goals of the Nuclear Non-
Proliferation Treaty, in a way that promotes international stability, and is based on the 
principle of undiminished security for all. 

- With the changes in the security environment since the end of the Cold War, 
we have dramatically reduced the number of nuclear weapons stationed in Europe 
and our reliance on nuclear weapons in NATO strategy. We will seek to create the 
conditions for further reductions in the future. 

- In any future reductions, our aim should be to seek Russian agreement to 
increase transparency on its nuclear weapons in Europe and relocate these weapons 
away from the territory of NATO members. Any further steps must take into account 
the disparity with the greater Russian stockpiles of short-range nuclear weapons. 

- We are committed to conventional arms control, which provides predictability, 
transparency and a means to keep armaments at the lowest possible level for stability. 
We will work to strengthen the conventional arms control regime in Europe on the 
basis of reciprocity, transparency and host-nation consent. 

- We will explore ways for our political means and military capabilities to 
contribute to international efforts to fight proliferation. 

- National decisions regarding arms control and disarmament may have an 
impact on the security of all Alliance members. We are committed to maintain, and 
develop as necessary, appropriate consultations among Allies on these issues. 

Open Door

27. NATO’s enlargement has contributed substantially to the security of 
Allies; the prospect of further enlargement and the spirit of cooperative security have 
advanced stability in Europe more broadly. Our goal of a Europe whole and free, 
and sharing common values, would be best served by the eventual integration of all 
European countries that so desire into Euro-Atlantic structures. 
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- The door to NATO membership remains fully open to all European 
democracies which share the values of our Alliance, which are willing and able to 
assume the responsibilities and obligations of membership, and whose inclusion can 
contribute to common security and stability. 

Partnerships 

28. He promotion of Euro-Atlantic security is best assured through a wide 
network of partner relationships with countries and organisations around the globe. 
These partnerships make a concrete and valued contribution to the success of NATO’s 
fundamental tasks. 

29. Dialogue and cooperation with partners can make a concrete contribution 
to enhancing international security, to defending the values on which our Alliance is 
based, to NATO’s operations, and to preparing interested nations for membership of 
NATO. These relationships will be based on reciprocity, mutual benefit and mutual 
respect. 

30. We will enhance our partnerships through flexible formats that bring NATO 
and partners together – across and beyond existing frameworks: 

- We are prepared to develop political dialogue and practical cooperation with 
any nations and relevant organisations across the globe that share our interest in 
peaceful international relations. 

- We will be open to consultation with any partner country on security issues 
of common concern. 

- We will give our operational partners a structural role in shaping strategy and 
decisions on NATO-led missions to which they contribute. 

- We will further develop our existing partnerships while preserving their 
specificity.31. Cooperation between NATO and the United Nations continues to make 
a substantial contribution to security in operations around the world. The Alliance 
aims to deepen political dialogue and practical cooperation with the UN, as set out in 
the UN-NATO Declaration signed in 2008, including through: 

- enhanced liaison between the two Headquarters; 
- more regular political consultation; and 
- enhanced practical cooperation in managing crises where both organisations 

are engaged. 
32. An active and effective European Union contributes to the overall security 

of the Euro-Atlantic area. Therefore the EU is a unique and essential partner for 
NATO. The two organisations share a majority of members, and all members of 
both organisations share common values. NATO recognizes the importance of a 
stronger and more capable European defence. We welcome the entry into force of the 
Lisbon Treaty, which provides a framework for strengthening the EU’s capacities to 
address common security challenges. Non-EU Allies make a significant contribution 

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR



277UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010

to these efforts. For the strategic partnership between NATO and the EU, their fullest 
involvement in these efforts is essential. NATO and the EU can and should play 
complementary and mutually reinforcing roles in supporting international peace 
and security. We are determined to make our contribution to create more favourable 
circumstances through which we will: 

- fully strengthen the strategic partnership with the EU, in the spirit of full 
mutual openness, transparency, complementarity and respect for the autonomy and 
institutional integrity of both organisations; 

- enhance our practical cooperation in operations throughout the crisis 
spectrum, from coordinated planning to mutual support in the field; 

- broaden our political consultations to include all issues of common concern, 
in order to share assessments and perspectives; 

- cooperate more fully in capability development, to minimise duplication and 
maximise cost-effectiveness.

33. NATO-Russia cooperation is of strategic importance as it contributes to 
creating a common space of peace, stability and security. NATO poses no threat to 
Russia. On the contrary: we want to see a true strategic partnership between NATO 
and Russia, and we will act accordingly, with the expectation of reciprocity from 
Russia. 

34. The NATO-Russia relationship is based upon the goals, principles and 
commitments of the NATO-Russia Founding Act and the Rome Declaration, especially 
regarding the respect of democratic principles and the sovereignty, independence 
and territorial integrity of all states in the Euro-Atlantic area. Notwithstanding 
differences on particular issues, we remain convinced that the security of NATO 
and Russia is intertwined and that a strong and constructive partnership based on 
mutual confidence, transparency and predictability can best serve our security. We 
are determined to: 

- enhance the political consultations and practical cooperation with Russia 
in areas of shared interests, including missile defence, counter-terrorism, counter-
narcotics, counter-piracy and the promotion of wider international security; 

- use the full potential of the NATO-Russia Council for dialogue and joint 
action with Russia.

35. The Euro-Atlantic Partnership Council and Partnership for Peace are 
central to our vision of Europe whole, free and in peace. We are firmly committed 
to the development of friendly and cooperative relations with all countries of the 
Mediterranean, and we intend to further develop the Mediterranean Dialogue in the 
coming years. We attach great importance to peace and stability in the Gulf region, 
and we intend to strengthen our cooperation in the Istanbul Cooperation Initiative. 
We will aim to: 

- enhance consultations and practical military cooperation with our partners in 
the Euro-Atlantic Partnership Council; 
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- continue and develop the partnerships with Ukraine and Georgia within the 
NATO-Ukraine and NATO-Georgia Commissions, based on the NATO decision at 
the Bucharest summit 2008, and taking into account the Euro-Atlantic orientation or 
aspiration of each of the countries; 

- facilitate the Euro-Atlantic integration of the Western Balkans, with the aim 
to ensure lasting peace and stability based on democratic values, regional cooperation 
and good neighbourly relations; 

- deepen the cooperation with current members of the Mediterranean Dialogue 
and be open to the inclusion in the Mediterranean Dialogue of other countries of the 
region; 

- develop a deeper security partnership with our Gulf partners and remain 
ready to welcome new partners in the Istanbul Cooperation Initiative.

Reform and Transformation

36. Unique in history, NATO is a security Alliance that fields military forces 
able to operate together in any environment; that can control operations anywhere 
through its integrated military command structure; and that has at its disposal core 
capabilities that few Allies could afford individually. 

37. NATO must have sufficient resources – financial, military and human – to 
carry out its missions, which are essential to the security of Alliance populations and 
territory. Those resources must, however, be used in the most efficient and effective 
way possible. We will: 

- maximise the deployability of our forces, and their capacity to sustain 
operations in the field, including by undertaking focused efforts to meet NATO’s 
usability targets; 

- ensure the maximum coherence in defence planning, to reduce unnecessary 
duplication, and to focus our capability development on modern requirements; 

- develop and operate capabilities jointly, for reasons of cost-effectiveness and 
as a manifestation of solidarity; 

- preserve and strengthen the common capabilities, standards, structures and 
funding that bind us together; 

- engage in a process of continual reform, to streamline structures, improve 
working methods and maximise efficiency.

An Alliance for the 21st Century

38. We, the political leaders of NATO, are determined to continue renewal 
of our Alliance so that it is fit for purpose in addressing the 21st Century security 
challenges. We are firmly committed to preserve its effectiveness as the globe’s 
most successful political-military Alliance. Our Alliance thrives as a source of hope 
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because it is based on common values of individual liberty, democracy, human rights 
and the rule of law, and because our common essential and enduring purpose is to 
safeguard the freedom and security of its members. These values and objectives 
are universal and perpetual, and we are determined to defend them through unity, 
solidarity, strength and resolve.
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1. Background
1.1. Adopted by the United Nations in October 2000, UNSCR 1325 on women, 

peace and security recognised the disproportionate effect of conflict on women and 
underlined the essential role of women in the prevention of conflict, as well as in 
post-conflict peace building and reconstruction efforts. It aims at the integration of 
gender considerations into all aspects of security work. This includes participation 
in conflict resolution and peace processes, peacekeeping operations, disarmament, 
demobilisation and reintegration, security sector reform, protection and rights of 
women. It also targets increased representation of women at all decision-making 
levels in national, regional and international institutions, as well as consultation with 
local and international women’s groups. 

1.2. Since 2000, three additional UNSC Resolutions have been adopted: 
UNSCR 1820, UNSCR 1888 and UNSCR 1889. UNSCR 1820 was adopted in June 
2008, to complement 1325 by focusing on the prevention and response to sexual 
violence in situations of armed and post conflict. UNSCR 1888 was adopted in 
2009, to reinforce UNSCR 1820, notably through the appointment of a UN Special 
Representative to advocate the ending of sexual violence in armed conflict. Finally, 
UNSCR 1889 was adopted also in 2009 building on UNSCR 1325 by improving the 
monitoring and reporting component and highlighting the importance of resource 
allocation.

1.3. October 2010 will mark the 10th anniversary of UNSCR 1325.

2. Allied and Partners’ approach to date
2.1. First, at national level, implementation of 1325 is supported through 

National Action Plans. Out of the total of 22 nations with approved plans, 16 
are NATO and PfP nations (Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Canada, 
Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, 
Netherlands, the former Yugoslav Republic of Macedonia¹ and United Kingdom). 
Croatia, France, Hungary, Ireland, Italy, Serbia and Slovenia are in the process of 
developing plans.

Comprehensive report on the NATO/EAPC 
policy on the implementation of UNSCR 
1325 on women, peace and security and 

related resolutions 
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2.2. Second, at the multilateral level, NATO and its Partners have joined a 
number of International Organisations, such as the EU and the OSCE, in contributing 
to the international community’s efforts in support of the principles of UNSCR 1325 
and its related Resolutions, and have advocated a broad approach to this global 
issue in the security field. There is increasing recognition that women have a crucial 
role to play and special skills to contribute to dealing successfully with the security 
challenges of the 21st century. 

2.3. From a NATO perspective, and bearing in mind that women represent half 
of the world’s population, women remain nonetheless too often excluded from taking 
part in maintaining, restoring and defending stability. Their victimisation in conflict 
situations and marginalisation in peace building efforts continue to have a profound 
impact on global security.

2.4. Furthermore, the inclusion of the principles of UNSCR 1325 and its 
related Resolutions is essential to the success of a mission, as clearly demonstrated 
in NATO’s experience to date in Afghanistan. At the same time, the number of 
women employed by NATO countries’ armed forces varies greatly between 3-18%. 
There is an insufficient number of gender specialists - male or female - to fulfil all 
current and potential requirements for NATO-led missions and operations. Some of 
these shortfalls are rooted in member countries’ military traditions, and can only be 
overcome over time, provided it is consciously addressed today.

3. Allied and Partners’ objectives
3.1. Implementation of UNSCR 1325 should be seen in the context of NATO’s 

wider policy objectives of enhancing security and stability. In order to achieve this 
goal, it should become an integral part of NATO’s corporate identity, in the way 
it plans and conducts its everyday business and organises its civilian and military 
structures. Moreover, as a recognised element for the success of missions and 
operations, it should be fully integrated into all aspects of NATO-led operations. 

4. NATO decisions and Partners’ involvement
4.1. It is in the framework of the Euro-Atlantic Partnership Council that 

discussions began at NATO in 2007. In December 2007, the North Atlantic Council 
approved the NATO/EAPC policy on implementing UNSCR 1325 on women, peace 
and security, which was developed in an open and transparent manner with PfP 
nations. It is a true partnership policy for an issue of global interest. 

4.2. In summer 2008, the North Atlantic Council tasked the NATO Strategic 
Commands to provide a set of guidelines on the implementation of the Resolution. 
This resulted in bi-Strategic Command guidelines to be complemented by further 
political-military work, to be taken forward by the NATO civil and military authorities 
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with NATO nations, in consultation with PfP Partners.

4.3. In spring 2009, the Strasbourg/Kehl Summit Declaration stated that „NATO 
remained actively engaged with its Partners in supporting the implementation of 
UNSCR 1325 on women, peace and security, with the aim of having a comprehensive 
set of measures in place by Autumn 2010”. 

4.4. In spring 2010, a number of NATO nations proposed to raise the political 
profile of the Alliance’s commitment to the implementation of UNSCR 1325. This 
resulted in the NAC tasking the development of two reports: 1) a comprehensive report 
with recommendations on mainstreaming UNSCR 1325 in NATO-led operations and 
missions; and 2) a comprehensive report with recommendations on the NATO/EAPC 
policy on the implementation of UNSCR 1325 and related Resolutions.

4.5. In June 2010, Defence Ministers of all nations contributing to ISAF and 
KFOR operations endorsed the first of these reports, and agreed that an Action Plan be 
developed in time for the Lisbon Summit, detailing the specifics of implementation. 

4.6. Finally, among NATO decisions, it is worth mentioning that the NATO/
EAPC Policy was opened to MD, ICI and Contact Countries in June 2010.

5. Towards implementation
5.1. Process in place: organisation of work
5.1.1. In 2007, the work on the policy development was initiated through 

the creation of an informal Ad Hoc Group of NATO and PfP nations comprising 
members of 20 Allied and Partner nations. This open-ended group meets regularly 
to coordinate the overall implementation of decisions, and to brainstorm issues in an 
informal context. 

5.1.2. Formally at NATO, a number of Committees are taking forward work 
within their respective domains with the Political and Partnerships Committee 
keeping the overall lead, the Operations Policy Committee dealing with 1325 in the 
context of missions and operations, the Committee on Gender Perspectives looking 
at a wide range of gender issues, and the Committee on Public Diplomacy, plus 
the former Economic Committee providing additional perspectives and increased 
visibility to this issue of women, peace and security.

5.1.3. On the military side, the Committee on Women in the Armed forces 
changed its terms of reference and name to become the Committee on Gender 
Perspectives in summer 2009 to formally support UNSCR 1325 and related 
Resolutions, while an Office on Gender Perspectives was established in the IMS.
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5.1.4. In addition, an interstaff civilian-military task force was established in 
2009 to coordinate the work across NATO. It is chaired by the Political and Security 
Policy Division, which is in the lead for implementation of the overall policy. It 
brings together civilian staff at NATO HQ in different divisions (IS/PASP, IS/OPS, 
Defence Policy and Planning Division, Public Diplomacy Division and the Executive 
Management Division). It includes the International Military Staff (IMS/OPS, IMS/
P&P, IMS/EXCO), ACO and ACT. The members of the task force also participate in 
the meetings of the Ad Hoc Group of nations.

5.2. A pragmatic approach for implementation
The overall strategy for implementation of 1325 in the NATO context is based 

on a practical approach, drawing on both internal and external resources to NATO. 
It builds on a five track approach: 1) mainstreaming UNSCR 1325 in policies, 
programmes and documentation; 2) cooperating with International Organisations 
and civil society; 3) operations; 4) education and training; 5) public diplomacy.

5.2.1. Mainstreaming in policies, programmes and documentation
5.2.1.1. “Mainstreaming” means inclusion of 1325 and related resolutions in 

NATO’s everyday business at all levels. This is essential to full implementation of 
the Resolutions. It should slowly yield a change in mindsets and behaviours, so that 
consideration is given to the impact and benefits of the Resolutions in the daily work 
of the organisation, its staff and committees. To that end, relevant decision-making 
bodies have been given responsibility to take forward implementation in their own 
domains of expertise. 

5.2.1.2. Implementation of the Resolutions has been integrated in relevant 
PfP tools and mechanisms. Similarly, in NATO’s missions and activities, notably 
in Afghanistan as NATO’s current priority, the Resolutions have been integrated. 
UNSCR 1325 has also found its place in key documents from the NATO HQ Gender 
Balance and Diversity Action Plan to the Experts report on NATO’s new Strategic 
Concept.

5.2.2. Cooperation with International Organisations and civil society
5.2.2.1. In the spirit of the Alliance’s comprehensive approach to security, 

initiatives have been undertaken to engage with other International Organisations 
and civil society on the implementation of UNSCR 1325. 

5.2.2.2. In 2009, the focus has been on exchanges with the United Nations and 
the European Union. While in 2010 exchanges were broadened to the OSCE, OECD 
and ICRC. Progress was also registered in engaging with civil society.
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5.2.3. Education and Training
5.2.3.1. Education and training for civilian and military staff is an essential tool 

to raise awareness on UNSCR 1325, and to contribute to the effectiveness of operations 
and missions. It is effective given the support of an existing network of civil-military 
institutions. Education and training to support UNSCR 1325 implementation will be 
particularly useful to foster change in mindsets and behaviours by being embedded 
in NATO partnerships’ programmes and defence reform efforts. It is a long-term 
investment, which may not always be visible. The investment remains modest for 
each institution, but ultimately the benefit on investment will be felt over generations 
of students. 

5.2.3.2. NATO has notably made use of its own institutions to support UNSCR 
1325, such as the NATO Defence College and the NATO School in Oberammergau, 
in addition to NATO Headquarters itself, including the NATO Committee on 
Gender Perspectives. Through NATO Education and Training programmes, as well 
as institutions, such as the PfP Consortium of Defence Academies and Security 
Studies Institutes, and the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces (DCAF), concrete support is provided to nations to complement their own 
programmes. 

5.2.4. Operations
5.2.4.1. Beyond the general principle to protect women, effective integration of 

gender perspectives in operations has demanded a comprehensive and robust policy. 
Following approval by the North Atlantic Council of the NATO/EAPC policy on 
implementing UNSCR 1325 in December 2007, Bi-SC directive 40-1 was issued in 
September 2009. To support interoperability, this Directive is consistent with United 
Nations and European Union policies, but also with national action plans. While 
UNSCR 1325 was the binding legal authority for signatories, the Directive is core for 
gender perspectives in NATO military organisations and operations.

5.2.4.2. The Directive notably introduced standards of behavior and paved the 
way for the deployment of gender advisors (GAs) to ISAF Headquarters from October 
2009. After less than a year, initial GAs’ efforts proved very successful in three areas: 
1) full integration into the ISAF HQ staff while simultaneously enhancing situational 
awareness; 2) establishment of a network with Regional Commands, PRTs, NGOs 
and women’s organizations, which is improving trust and rapport with the civilian 
population; 3) COIN and operational effectiveness force multipliers, including the 
GA’s crucial contributions to the ISAF Engagement of Afghan Females directive as 
well as ISAF and IJC OPLANs and FRAGOs. 

5.2.4.3. While the implementation of the Directive has already demonstrated 
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positive results in NATO-led operations, it is recognised that mainstreaming gender 
perspectives requires a continuous and shared effort until it becomes the norm. 
This work is being taken forward by an ACO Gender Perspective Working Group 
which was established by SHAPE Chief of Staff in May 2010 and is endeavouring 
to implement UNSCR 1325 recommendations and operational lessons identified in 
all aspects of NATO-led operations.

5.2.5. Public Diplomacy
5.2.5.1. NATO has adopted a public diplomacy strategy, taking into account the 

strong influence of the media on the perception of the role of women in society, culture, 
the military and public life. The strategy has a dual approach: 1) communicating 
through the NATO TV Channel on Internet (NITV), the NATO website and digital 
outreach tools; and 2) engaging through direct exchanges, visits to NATO HQ, 
discussions and events to build long-lasting relationships and partnerships.

5.2.5.2. In view of the 10th anniversary of UNSCR 1325 and the increased 
international focus on participation, prevention and protection of women, NATO’s 
public diplomacy aims to raise awareness about NATO’s policies of gender 
mainstreaming in its structures, operations, and programmes. It also reinforces the 
Alliance’s message of commitment to women’s empowerment, including participation 
in post-conflict, peace building and reconstruction efforts, especially in the context of 
its missions and operations. 

6. Way forward
6.1. Since the NATO/EAPC policy on the implementation of UNSCR 1325 

was approved in December 2007, there has been clear progress in its practical 
implementation. The efforts undertaken should be consolidated and expanded beyond 
the 10th Anniversary of the Resolution in October 2010. To that end, following the 
Lisbon Summit, work should start on reviewing the NATO/EAPC policy and its 
implementation, building on the five track approach above-mentioned.

6.2. As demonstrated in other international organisations, high level 
commitment to the issue is essential to success. The Council, Ministers and Heads 
of State and Government should remain appraised of progress, together with partner 
nations. As a tangible expression of this high level commitment, an annual report by 
the NATO Secretary General on overall implementation in NATO, allied and partner 
countries should be issued for Council approval and public dissemination. 

1. Turkey recognises the Republic of Macedonia with its constitutional name. 
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20 Nov. 2010

We, the Heads of State and Government of the member countries of the 
North Atlantic Alliance, have gathered in Lisbon to chart NATO’s future course. 
We reaffirm our commitment to the common vision and shared democratic values 
embodied in the Washington Treaty, and to the purposes and principles of the United 
Nations Charter. Based on solidarity, Alliance cohesion and the indivisibility of our 
security, NATO remains the transatlantic framework for strong collective defence and 
the essential forum for security consultations and decisions among Allies. NATO’s 
fundamental and enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all 
its members by political and military means. The Alliance must and will continue 
fulfilling effectively, and always in accordance with international law, three essential 
core tasks – collective defence, crisis management, and cooperative security – all of 
which contribute to safeguarding Alliance members. 

We have adopted a new Strategic Concept that lays out our vision for the 
Alliance for the next decade: able to defend its members against the full range of 
threats; capable of managing even the most challenging crises; and better able to 
work with other organisations and nations to promote international stability. NATO 
will be more agile, more capable and more cost-effective, and it will continue to 
serve as an essential instrument for peace. In accordance with the detailed provisions 
of this Declaration, we have also: 

- decided to enhance NATO’s contribution to a comprehensive approach to 
crisis management as part of the international community’s effort and to improve 
NATO’s ability to deliver stabilisation and reconstruction effects; 

- encouraged the Secretary General to continue to work with the European 
Union High Representative and to report to the Council on the ongoing efforts in 
time for the NATO Foreign Ministers’ meeting in April 2011; 

- invited Russia to deepen its cooperation with us on the areas where we have 
common interests; 

- agreed to further enhance our existing partnerships and to develop new ones 
with interested countries and organisations; 

- agreed to continue to review NATO’s overall defence and deterrence posture; 
- agreed that, consistent with the Strategic Concept and their commitments 

under existing arms control treaties and frameworks, Allies will continue to support 

Lisbon Summit Declaration
Issued by the Heads of State and Government participating in 

the meeting of the North Atlantic Council in Lisbon
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arms control, disarmament and non-proliferation efforts; 
- decided to develop a missile defence capability to protect all NATO European 

populations, territory and forces, and invited Russia to cooperate with us; 
- agreed to enhance our cyber defence capabilities; 
- agreed an Action Plan to mainstream United Nations Security Council 

Resolution 1325 on Women, Peace and Security into NATO-led operations and 
missions; 

- tasked the development of Political Guidance for the further improvement 
of our defence capabilities and the military implementation of the new Strategic 
Concept; 

- agreed the Lisbon package of the Alliance’s most pressing capability needs; 
- directed the implementation of a more effective, leaner and affordable 

Alliance Command Structure, and the consolidation of the NATO Agencies; and 
- tasked the Secretary General and the Council to take forward the reform 

process in all necessary areas without delay.
We express our profound gratitude for the professionalism, dedication and 

bravery of the more than 143,000 men and women from Allied and partner nations 
who are deployed on NATO’s operations and missions. We owe a deep debt of 
gratitude to all those who have lost their lives or been injured during the course 
of their duties, and we extend our deepest sympathies to their families and loved 
ones. We pledge to support our veterans. To further advance this important objective, 
Allies will share, where beneficial, national best practices and lessons learned. 

As expressed in the Declaration by the Heads of State and Government of 
the nations contributing to the UN-mandated, NATO-led International Security 
Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, our ISAF mission in Afghanistan remains 
the Alliance’s key priority, and we welcome the important progress that has been 
made. Afghanistan’s security and stability are directly linked with our own security. 
In meeting with President Karzai, all our 21 partners in ISAF, the United Nations, the 
European Union, the World Bank and Japan, we reaffirm our long-term commitment 
to Afghanistan, as set out in our strategic vision agreed at the Bucharest Summit and 
reaffirmed at the Strasbourg/Kehl Summit. We welcome the valuable and increased 
contributions made by our ISAF partners and would welcome further contributions. 
We are entering a new phase in our mission. The process of transition to full Afghan 
security responsibility and leadership in some provinces and districts is on track 
to begin in early 2011, following a joint Afghan and NATO/ISAF assessment and 
decision. Transition will be conditions-based, not calendar-driven, and will not 
equate to withdrawal of ISAF-troops. Looking to the end of 2014, Afghan forces 
will be assuming full responsibility for security across the whole of Afghanistan. 
Through our enduring partnership with the Government of the Islamic Republic of 
Afghanistan, we reaffirm our long-term commitment to a better future for the Afghan 
people. 
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We remain steadfast in our commitment to regional stability and security 
throughout the Balkans region. KFOR remains in Kosovo on the basis of United 
Nations Security Council Resolution 1244 to support a stable, peaceful and multi-
ethnic environment, cooperating with all relevant actors, in particular the European 
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX), and the Kosovo Police, in 
accordance with NATO agreed decisions and procedures. We welcome the progress 
made by the Kosovo Security Force, under NATO’s close supervision, and the 
Kosovo Police, and commend them for their readiness and growing capability to 
implement their security tasks and responsibilities. Reflecting the improving security 
situation, KFOR is moving towards a smaller, more flexible, deterrent presence. 
We expect this process of transition to a deterrent posture, implying further troop 
reductions, to continue as fast as conditions allow, and will keep it under political 
review. KFOR’s capability to carry out its mission throughout the transition process 
will be maintained.

The Alliance is also contributing to peace and security through other operations 
and missions: 

Operation Active Endeavour (OAE), our Article 5 maritime operation in the 
Mediterranean, is making a significant contribution to the fight against terrorism. 

Operation Ocean Shield off the Horn of Africa demonstrates NATO’s 
commitment to contribute to the sustained comprehensive international effort to help 
counter piracy and armed robbery at sea. 

At the request of the African Union (AU), we are providing support to its 
mission in Somalia and the development of its long-term peacekeeping capabilities, 
including the African Stand-by Force. At the request of the UN Secretary-General, 
we are also escorting UN chartered vessels in support of the African Union Mission 
in Somalia. 

The NATO Training Mission in Iraq (NTM-I) demonstrates the Alliance’s 
support for the Government and people of Iraq. We stand ready to consider requests 
for further training. We also stand ready to advance our partnership with Iraq through 
the Structured Cooperation Framework.

We welcome the 10th Anniversary of UNSCR 1325 on Women, Peace and 
Security. Guided by the Policy that we developed together with our Partners in 
the Euro Atlantic Partnership Council, we have already taken significant steps to 
implement it and its related Resolutions. We have today endorsed an Action Plan 
to mainstream the provisions of UNSCR 1325 into our current and future crisis 
management and operational planning, into Alliance training and doctrine, and into 
all relevant aspects of the Alliance’s tasks. We are committed to the implementation 
of this Policy and Action Plan as an integral part of our work to improve the Alliance’s 
effectiveness, and today we endorsed recommendations to this end. We have tasked 
the Council to provide a progress report to our Foreign Ministers in December 2011 
and at the next Summit. 
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Our operational experience has taught us that military means, although 
essential, are not enough on their own to meet the many complex challenges to our 
security. Both within and outside the Euro-Atlantic area, NATO must work with other 
actors to contribute to a comprehensive approach that effectively combines political, 
civilian and military crisis management instruments. Its effective implementation 
requires all actors to contribute in a concerted effort, based on a shared sense of 
responsibility, openness and determination, and taking into account their respective 
strengths, mandates and roles, as well as their decision-making autonomy. 

A number of important principles and lessons have been identified and these 
should be taken into account as the Alliance approaches the next phase of development 
of its contribution to an effective comprehensive approach by the international 
community. As a general rule, elements of stabilisation and reconstruction are best 
undertaken by those actors and organisations that have the relevant expertise, mandate, 
and competence. However, there can be circumstances which may hamper other actors 
from undertaking these tasks, or undertaking them without support from NATO. 
Based on the detailed political guidance which we have endorsed at this Summit, the 
Alliance must, therefore, have the ability to plan for, employ, and coordinate civilian 
as well as military crisis management capabilities that nations provide for agreed 
Allied missions. To improve NATO’s contribution to a comprehensive approach 
and its ability to contribute, when required, to stabilisation and reconstruction, we 
have agreed to form an appropriate but modest civilian capability to interface more 
effectively with other actors and conduct appropriate planning in crisis management, 
as addressed in the political guidance mentioned above. We have also noted the 
progress achieved in the implementation of the Comprehensive Approach Action 
Plan agreed at our 2008 Bucharest Summit, and have tasked the Council to update 
this Action Plan before Foreign Ministers meet in April 2011. 

We are committed to strong and productive cooperation between NATO and 
the United Nations. We welcome the strengthened practical cooperation following 
the Joint Declaration on UN/NATO Secretariat Cooperation of September 2008. We 
aim to deepen this practical cooperation and further develop our political dialogue 
on issues of common interest, including through enhanced liaison, more regular 
political consultation, and enhanced practical cooperation in managing crises where 
both organisations are engaged. 

NATO and the European Union (EU) share common values and strategic 
interests, and are working side by side in crisis management operations. We are 
therefore determined to improve the NATO-EU strategic partnership, as agreed by 
our two organisations. We welcome the recent initiatives from several Allies and 
the ideas proposed by the Secretary General. Building on these initiatives and on 
the guidance provided by the new Strategic Concept, we encourage the Secretary 
General to continue to work with the EU High Representative and to report to the 
Council on the ongoing efforts in time for the NATO Foreign Ministers’ meeting in 
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April 2011. 
The Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) is an 

important regional security organisation and a forum for dialogue on issues relevant 
to Euro Atlantic security, as demonstrated by the Corfu Process. Encompassing the 
political/military, economic/environmental, and human dimensions, the OSCE plays 
an important role in promoting security and cooperation. We aim to further enhance 
the Alliance’s cooperation with the OSCE, both at the political and operational 
level, in particular in areas such as conflict prevention and resolution, post-conflict 
rehabilitation, and in addressing new security threats. As we celebrate the 20th 
anniversary of the Paris Charter, we look forward to the OSCE Summit in Astana, 
Kazakhstan, on 1-2 December 2010. 

In accordance with Article 10 of the Washington Treaty, NATO’s door will 
remain open to all European democracies which share the values of our Alliance, 
which are willing and able to assume the responsibilities and obligations of 
membership, which are in a position to further the principles of the Treaty, and whose 
inclusion can contribute to the security of the North Atlantic area. 

We reiterate the agreement at our 2008 Bucharest Summit to extend an 
invitation to the former Yugoslav Republic of Macedonia as soon as a mutually 
acceptable solution to the name issue has been reached within the framework of 
the UN, and urge intensified efforts towards that end. We will continue to support 
and assist the reform efforts of the Government of the former Yugoslav Republic of 
Macedonia1. We welcome the former Yugoslav Republic of Macedonia’s increased 
contribution to ISAF. 

In the strategically important Western Balkans region, democratic values, 
regional cooperation and good neighbourly relations are important for lasting peace 
and stability. We will continue to actively support Euro-Atlantic aspirations in this 
region. 

We welcome the considerable progress that Montenegro has made on its road 
to Euro-Atlantic integration and its contribution to security in the region and beyond, 
including through its participation in ISAF. Its active engagement in the Membership 
Action Plan (MAP) process demonstrates Montenegro’s firm commitment to join 
the Alliance. We look forward to the successful implementation of its first Annual 
National Programme and will continue, through the MAP, to support Montenegro’s 
continuing efforts to reform. 

We fully support the membership aspiration of Bosnia and Herzegovina. We 
welcome the orderly conduct of elections in October 2010; progress on reform; 
its ongoing efforts to destroy surplus arms and munitions; and its contribution to 
international security, including through its new ISAF commitment. In accordance 
with the Statement by our Foreign Ministers in December 2009, we encourage 
Bosnia and Herzegovina’s political leaders to work together to re-double their 
efforts to improve further the efficiency and self-reliance of state-level institutions 
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and to advance essential reform priorities. We reaffirm the decision taken by NATO 
Foreign Ministers in Tallinn in April 2010 to invite Bosnia and Herzegovina to 
join the Membership Action Plan, authorizing the Council to accept Bosnia and 
Herzegovina’s first Annual National Programme under the MAP only when all 
immovable defence properties identified as necessary for future defence purposes 
have been officially registered as the state property of Bosnia and Herzegovina, for 
use by the country’s Ministry of Defence. The Alliance would welcome Bosnia and 
Herzegovina accelerating the process of achieving its Euro-Atlantic aspiration. For 
our part, we will continue to provide technical assistance to Bosnia and Herzegovina’s 
reform efforts, including to aid necessary progress for commencing MAP. 

We welcome, and continue to support, the Government of Serbia’s stated 
commitment to Serbia’s Euro-Atlantic integration. We welcome the increasing 
cooperation between NATO and Serbia. We reiterate our openness to Serbia’s further 
aspirations, including taking advantage of NATO’s partnership opportunities for 
political consultation and practical cooperation. We call upon Serbia to maintain its 
efforts with a view to fully cooperating with the International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia (ICTY) in order to achieve additional positive results, the 
most critical issue being the arrest of the remaining fugitives, and their transfer to 
the ICTY. 

We call upon Serbia to support further efforts towards the consolidation of 
peace and stability in Kosovo. We urge both to take full advantage of the opportunities 
offered by the European Union-facilitated dialogue between them, which was 
welcomed in the United Nations General Assembly Resolution of 9 September 2010 
as a contribution towards peace, security and stability in the region. We encourage 
progress in consolidating the rule of law. We welcome progress and encourage 
further efforts to protect ethnic minorities and communities, as well as historical and 
religious sites in Kosovo. 

Stability and successful political and economic reform in Georgia and Ukraine 
are important to Euro-Atlantic security. We will continue and develop the partnerships 
with these countries taking into account the Euro-Atlantic aspiration or orientation of 
each of the countries. 

At the 2008 Bucharest Summit we agreed that Georgia will become a member of 
NATO and we reaffirm all elements of that decision, as well as subsequent decisions. 
We will foster political dialogue and practical cooperation with Georgia, including 
through the NATO-Georgia Commission and the Annual National Programme. We 
strongly encourage and actively support Georgia’s continued implementation of 
all necessary reforms, particularly democratic, electoral and judicial reforms, as 
well as security and defence sector reforms, in order to advance its Euro-Atlantic 
aspirations. We welcome the recent opening of the NATO Liaison Office in Georgia 
which will help in maximising our assistance and support for the country’s reform 
efforts. We welcome Georgia’s important contributions to NATO operations, in 
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particular to ISAF. We reiterate our continued support for the territorial integrity and 
sovereignty of Georgia within its internationally recognised borders. We encourage 
all participants in the Geneva talks to play a constructive role as well as to continue 
working closely with the OSCE, UN and the EU to pursue peaceful conflict resolution 
in the internationally-recognised territory of Georgia. We continue to call on Russia 
to reverse its recognition of the South Ossetia and Abkhazia regions of Georgia as 
independent states. 

A stable, democratic and economically prosperous Ukraine is an important 
factor for Euro-Atlantic security. Recognising the sovereign right of each nation 
to freely choose its security arrangements, we respect Ukraine’s policy of “non-
bloc” status. NATO remains committed to providing the relevant assistance to 
Ukraine for the implementation of wide-ranging domestic reforms. We welcome 
the Ukrainian Government’s commitment to continue to pursue fully Ukraine’s 
Distinctive Partnership with NATO, including through high-level political dialogue 
in the NATO-Ukraine Commission, and reform and practical cooperation through 
the Annual National Programme, and in this context, we recall that NATO’s door 
remains open, as stated in the Bucharest Summit decision. We remain convinced 
that mutually beneficial cooperation between NATO and Ukraine will continue to be 
of key importance for peace and security in the Euro-Atlantic area and beyond, and 
appreciate the constructive role Ukraine plays in this respect, including through its 
participation in NATO-led operations. We welcome Ukraine’s interest in developing 
new areas of cooperation. 

NATO-Russia cooperation is of strategic importance, as reflected by today’s 
meeting of the NATO-Russia Council (NRC) at the level of Heads of State and 
Government in Lisbon. In light of common security interests, we are determined 
to build a lasting and inclusive peace, together with Russia, in the Euro-Atlantic 
Area. We need to share responsibility in facing up to common challenges, jointly 
identified. We want to see a true strategic partnership between NATO and Russia, 
and we will act accordingly, with the expectation of reciprocity from Russia. We 
recommit ourselves to the goals, principles and commitments which underpin the 
NRC. On this firm basis, we urge Russia to meet its commitments with respect to 
Georgia, as mediated by the European Union on 12 August and 8 September 20082. 
Over the past year, NATO-Russia cooperation has progressed and produced notable 
results. We welcome, in particular, the completion of the Joint Review of 21st 
Century Common Security Challenges, which has identified practical cooperation 
projects on Afghanistan, including counter-narcotics; non-proliferation of weapons 
of mass destruction and their means of delivery; counter-piracy; counter-terrorism; 
and disaster response. We also welcome the new extended arrangements offered by 
Russia to facilitate ISAF transit to and from Afghanistan. We are actively pursuing 
cooperation with Russia on missile defence, including through the resumption of 
theatre missile defence exercises. We will also want to discuss in the NRC a range 
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of other topics, including Afghanistan; implementing OSCE principles; military 
deployments, including any that could be perceived as threatening; information 
sharing and transparency on military doctrine and posture, as well as the overall 
disparity in short-range nuclear weapons; arms control; and other security issues. 
We look forward to discussing all these matters in the NRC, which is a forum for 
political dialogue at all times and on all issues, including where we disagree. Our 
dialogue and cooperation with Russia also help us to resolve differences by building 
trust, mutual confidence, transparency, predictability and mutual understanding. 

Partnerships enhance Euro-Atlantic and wider international security and 
stability; can provide frameworks for political dialogue and regional cooperation in 
the field of security and defence; contribute to strengthening our common values; and 
are essential to the success of many of our operations and missions. They enable us 
to share expertise; support broader reform; promote transparency, accountability and 
integrity in the defence sector; train and assist our partners in developing their own 
capabilities; and prepare interested nations for membership in NATO. They are also 
important in addressing emerging, and continuing, trans-national challenges such as 
proliferation, terrorism, maritime-, cyber- and energy security. 

We remain committed to further developing political dialogue and practical 
cooperation with our partners. In doing so, we will carry forward the important 
achievements of NATO’s partnerships policy and continue to respect the specificity 
of our existing multilateral partnerships: 

The Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) and Partnership for Peace 
(PfP) are central to our vision of a Europe whole, free and at peace. We reiterate 
our commitment to further develop the EAPC / PfP as the essential framework for 
substantive political dialogue and practical cooperation, including enhanced military 
interoperability, and will continue to develop policy initiatives; 

Peace and stability in the Mediterranean region are essential for Euro-Atlantic 
security. We intend to further develop the Mediterranean Dialogue (MD) by raising 
its political and practical dimensions, in order to build mutual confidence and to deal 
together with the common security challenges in this region; 

We welcome the progress achieved in the framework of the Istanbul 
Cooperation Initiative (ICI) since its establishment in 2004. NATO and ICI countries 
have intensified political consultations and enhanced practical cooperation in various 
areas. We look forward to working with ICI partners with a view to further developing 
and strengthening this Initiative; and 

NATO’s relationships with other partners across the globe are expanding and 
deepening, reflecting common goals in the area of security.

NATO’s partnership mechanisms have evolved substantially over the past 
20 years and they, like NATO itself, would benefit from a focused reform effort to 
make our dialogue and cooperation more meaningful, and to enhance the strategic 
orientation of our cooperation through a better assessment of the cooperation 
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activities conducted with partners. To this end, we will: 
- streamline NATO’s partnership tools in order to open all cooperative activities 

and exercises to our partners and to harmonise our partnership programmes; 
- better engage with our partners across the globe who contribute significantly 

to security, and reach out to relevant partners to build trust, increase transparency and 
develop practical cooperation; 

- develop flexible formats to discuss security challenges with our partners and 
enhance existing fora for political dialogue; and 

- build on improvements in NATO’s training mechanisms (including the 
NATO Training Cooperation Initiative) and consider methods to enhance individual 
partner’s ability to build capacity.

We have tasked the Council to develop a more efficient and flexible partnership 
policy for the April 2011 Foreign Ministers’ meeting in Berlin, while continuing to 
implement agreed measures expeditiously. We will consult with all interested partners 
on the development and implementation of this policy to ensure their full ownership. 

We greatly value the contributions made by partner countries to our operations 
and missions. These contributions demonstrate our partners’ commitment, alongside 
NATO, to promote international security and stability. We have today tasked the 
Council to consult with partners and, building on lessons learned and reinforcing the 
habit of cooperation established through KFOR and ISAF, to review the Political-
Military Framework for NATO-led PfP Operations, in order to update how we work 
together and shape decisions with partner countries on the operations and missions 
to which they contribute; this work should be completed in time for the meeting of 
NATO Defence Ministers in June 2011, with a progress report for Foreign Ministers 
in April 2011. 

Security and stability in the Black Sea region continue to be important for Euro-
Atlantic security. We welcome the progress in consolidating regional cooperation 
and ownership, through effective use of existing initiatives and mechanisms, based 
on transparency, complementarity and inclusiveness. We encourage these efforts and 
stand ready to support them, as appropriate, based on regional priorities and dialogue 
and cooperation among the Black Sea countries and with the Alliance. 

Our Strategic Concept underscores our commitment to ensuring that NATO 
has the full range of capabilities necessary to deter and defend against any threat to 
the safety of our populations and the security of our territory. To that end, NATO will 
maintain an appropriate mix of conventional, nuclear, and missile defence forces. 
Missile defence will become an integral part of our overall defence posture. Our goal 
is to bolster deterrence as a core element of our collective defence and contribute 
to the indivisible security of the Alliance. We have tasked the Council to continue 
to review NATO’s overall posture in deterring and defending against the full range 
of threats to the Alliance, taking into account changes in the evolving international 
security environment. This comprehensive review should be undertaken by all Allies 
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on the basis of deterrence and defence posture principles agreed in the Strategic 
Concept, taking into account WMD and ballistic missile proliferation. Essential 
elements of the review would include the range of NATO’s strategic capabilities 
required, including NATO’s nuclear posture, and missile defence and other means 
of strategic deterrence and defence. This only applies to nuclear weapons assigned 
to NATO. 

Consistent with the Strategic Concept and their commitments under existing 
arms control treaties and frameworks, Allies will continue to support arms control, 
disarmament and non-proliferation efforts.  We are resolved to seek a safer world for 
all and create the conditions for a world without nuclear weapons in accordance with 
the goal of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).  We welcome the conclusion 
of the New START Treaty and look forward to its early ratification and entry into 
force.  With the changes in the security environment since the end of the Cold War, 
we have dramatically reduced the number of nuclear weapons stationed in Europe 
and our reliance on nuclear weapons in NATO strategy.  We will seek to create the 
conditions for further reductions in the future.  We are committed to conventional arms 
control, which provides predictability, transparency, and a means to keep armaments 
at the lowest possible level for security.  We will work to strengthen the conventional 
arms control regime in Europe on the basis of reciprocity, transparency, and host 
nation consent.  In order to maintain, and develop further, appropriate consultations 
among Allies on these issues, we task the Council to establish a Committee to provide 
advice on WMD control and disarmament in the context of the review above, taking 
into account the role of the High Level Task Force (HLTF). 

The Alliance reaffirms its continued commitment to the CFE Treaty Regime 
with all its elements. Although agreement has not yet been reached on how to 
strengthen and modernise the arms control regime for the 21st Century, we welcome 
progress to date and encourage the 36 participating nations, on an equal footing, 
including all Allies and CFE States Parties, to redouble efforts to conclude a principles-
based framework to guide negotiations in 2011. Building on the CFE Treaty of 1990, 
the Agreement on Adaptation of 1999, and existing political commitments, our 
goal would be to take a significant step toward ensuring the continued viability of 
conventional arms control in Europe and strengthening our common security. We 
look forward to making concrete progress toward this end this year. The results of our 
work in the coming weeks and months will guide our future decisions on continued 
implementation of CFE obligations, given that, as we said at the Strasbourg/Kehl 
Summit, the current situation, where NATO CFE Allies implement the Treaty while 
Russia does not, cannot continue indefinitely. 

We continue to be concerned about the proliferation of weapons of mass 
destruction (WMD).  We recall our Declaration at Strasbourg/Kehl and the United 
Nations Security Council’s serious concern with Iran’s nuclear programme, and 
call upon Iran to comply fully and without delay with all relevant UNSCRs. In this 
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context, we welcome the resumption of talks between the P5+1 and Iran.  We are also 
deeply concerned by the nuclear programme of the Democratic People’s Republic 
of Korea and call on it to comply fully with UNSCRs 1718 and 1874, and relevant 
international obligations. 

We call for universal adherence to, and compliance with, the Nuclear Non-
Proliferation Treaty (NPT) and to the additional protocol to the International Atomic 
Energy Agency Safeguard Agreement, and call for full implementation of UNSCR 
1540.  We will continue to implement NATO’s Strategic-Level Policy for Preventing 
the Proliferation of WMD and Defending Against Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear Threats.  We task the Council to assess and report, before the meeting of 
Defence Ministers in June 2011, on how NATO can better counter the proliferation 
of WMD and their means of delivery. 

With our vision of a Euro-Atlantic area at peace, the persistence of protracted 
regional conflicts in South Caucasus and the Republic of Moldova continues to be a 
matter of great concern for the Alliance. We urge all parties to engage constructively 
and with reinforced political will in peaceful conflict resolution, and to respect 
the current negotiation formats. We call on them all to avoid steps that undermine 
regional security and stability. We remain committed in our support of the territorial 
integrity, independence and sovereignty of Armenia, Azerbaijan, Georgia and the 
Republic of Moldova, and will also continue to support efforts towards a peaceful 
settlement of these regional conflicts, taking into account these principles. 

The threat to NATO European populations, territory and forces posed by the 
proliferation of ballistic missiles is increasing. As missile defence forms part of a 
broader response to counter this threat, we have decided that the Alliance will develop 
a missile defence capability to pursue its core task of collective defence. The aim of 
a NATO missile defence capability is to provide full coverage and protection for all 
NATO European populations, territory and forces against the increasing threats posed 
by the proliferation of ballistic missiles, based on the principles of the indivisibility 
of Allied security and NATO solidarity, equitable sharing of risks and burdens, as 
well as reasonable challenge, taking into account the level of threat, affordability and 
technical feasibility, and in accordance with the latest common threat assessments 
agreed by the Alliance. 

To this end, we have decided that the scope of NATO’s current Active Layered 
Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) programme’s command, control 
and communications capabilities will be expanded beyond the protection of NATO 
deployed forces to also protect NATO European populations, territory and forces. In 
this context, the United States European Phased Adaptive Approach is welcomed as a 
valuable national contribution to the NATO missile defence architecture, as are other 
possible voluntary contributions by Allies. We have tasked the Council to develop 
missile defence consultation, command and control arrangements by the time of the 
March 2011 meeting of our Defence Ministers. We have also tasked the Council to 
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draft an action plan addressing steps to implement the missile defence capability by 
the time of the June 2011 Defence Ministers’ meeting. 

We will continue to explore opportunities for missile defence co-operation 
with Russia in a spirit of reciprocity, maximum transparency and mutual confidence. 
We reaffirm the Alliance’s readiness to invite Russia to explore jointly the potential 
for linking current and planned missile defence systems at an appropriate time 
in mutually beneficial ways. NATO missile defence efforts and the United States 
European Phased Adaptive Approach provide enhanced possibilities to do this. We are 
also prepared to engage with other relevant states, on a case by case basis, to enhance 
transparency and confidence and to increase missile defence mission effectiveness. 

Instability or conflict beyond NATO borders can directly threaten Alliance 
security, including by fostering extremism, terrorism, and transnational illegal 
activities such as trafficking in arms, narcotics and people. Terrorism in particular 
poses a real and serious threat to the security and safety of the Alliance and its 
members. All acts of terrorism are criminal and unjustifiable, irrespective of their 
motivations or manifestations. We will continue to fight this scourge, individually 
and collectively, in accordance with international law and the principles of the UN 
Charter. In accordance with the Strategic Concept, we will continue to enhance 
both the political and the military aspects of NATO’s contribution to deter, defend, 
disrupt and protect against this threat including through advanced technologies and 
greater information and intelligence sharing. We reiterate our continued commitment 
to dialogue and practical cooperation with our partners in this important area. We 
deplore all loss of life and extend our sympathies to the victims of terrorism. What 
they suffer is a visible demonstration of the evil of terrorism and should help mobilise 
civil society against it. 

Cyber threats are rapidly increasing and evolving in sophistication. In order 
to ensure NATO’s permanent and unfettered access to cyberspace and integrity 
of its critical systems, we will take into account the cyber dimension of modern 
conflicts in NATO’s doctrine and improve its capabilities to detect, assess, prevent, 
defend and recover in case of a cyber attack against systems of critical importance 
to the Alliance. We will strive in particular to accelerate NATO Computer Incident 
Response Capability (NCIRC) to Full Operational Capability (FOC) by 2012 and 
the bringing of all NATO bodies under centralised cyber protection. We will use 
NATO’s defence planning processes in order to promote the development of Allies’ 
cyber defence capabilities, to assist individual Allies upon request, and to optimise 
information sharing, collaboration and interoperability. To address the security risks 
emanating from cyberspace, we will work closely with other actors, such as the UN 
and the EU, as agreed. We have tasked the Council to develop, drawing notably on 
existing international structures and on the basis of a review of our current policy, a 
NATO in-depth cyber defence policy by June 2011 and to prepare an action plan for 
its implementation. 
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A stable and reliable energy supply, diversification of routes, suppliers and 
energy resources, and the interconnectivity of energy networks, remain of critical 
importance. The Alliance will continue to consult on the most immediate risks in 
the field of energy security in accordance with decisions at previous Summits and 
in line with our new Strategic Concept. We will further develop the capacity to 
contribute to energy security, concentrating on areas, agreed at Bucharest, where 
NATO can add value. In advancing our work, we will enhance consultations and 
cooperation with partners and other international actors, as agreed, and integrate, as 
appropriate, energy security considerations in NATO’s policies and activities. We 
task the Council to prepare an interim report on the progress achieved in the area of 
energy security for the Foreign Ministers’ meeting in December 2011, and a further 
report for consideration at our next Summit. 

Key environmental and resource constraints, including health risks, climate 
change, water scarcity and increasing energy needs will further shape the future 
security environment in areas of concern to NATO and have the potential to 
significantly affect NATO planning and operations. 

Having adopted a new Strategic Concept, we have tasked the Council to develop 
Political Guidance for the continuing transformation of our defence capabilities and 
forces and the military implementation of our new Strategic Concept for approval by 
Defence Ministers at their meeting in March 2011. 

We reaffirm our resolve to continue to provide the resources, including the 
forces and capabilities required to perform the full range of Alliance missions. 
Particularly in light of these difficult economic times, we must exercise the utmost 
financial responsibility over defence spending. We are determined to pursue reform 
and defence transformation and continue to make our forces more deployable, 
sustainable, interoperable, and thus more usable. We will ensure that the Alliance 
is effective and efficient. In this context, we welcome the outcome of the France-
United Kingdom Summit on 2 November 2010 which will reinforce their security 
and defence cooperation by introducing innovative methods of pooling and sharing. 
We believe that such bilateral reinforcements of European capabilities will contribute 
to NATO’s overall capabilities. 

We have endorsed the Lisbon package of the Alliance’s most pressing 
capability needs and thereby provided a renewed focus and mandate to ensure these 
critical capabilities are delivered within agreed budgetary ceilings and in accordance 
with the Alliance’s defence planning process. The Lisbon package will help the 
Alliance to: 

Meet the demands of ongoing operations – including through developing 
further capabilities to counter improvised explosive devices, and the greater use of 
collective logistics for medical support and other operational requirements. 

Face current, evolving and emerging challenges – including through expanding 
the current theatre missile defence programme, and defending against cyber attacks. 
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Acquire key enabling capabilities – including information systems for more 
effective decision-making and command and control, and improved arrangements 
for sharing intelligence.

We have tasked the Council, in time for the meeting of NATO Defence 
Ministers in March 2011, to conduct further conceptual work on multinational 
approaches and other innovative ways of cost-effective capability development. We 
welcome cooperation with the EU, as agreed. Together, and avoiding unnecessary 
duplication, we will continue to address common shortfalls, which include the 
areas of countering improvised explosive devices, providing medical support and 
increasing the availability of heavy-lift helicopters. 

The NATO Response Force (NRF) provides a rapidly deployable, credible 
force for collective defence and crisis operations, as well as a visible assurance 
to all Allies of NATO’s cohesion and commitment to deterrence and collective 
defence, including through planning, training and exercises. We welcome the more 
flexible structure adopted for the NRF, which continues to be a vehicle for pursuing 
transformation and capability development for NATO and nations. 

The essential core tasks identified in our new Strategic Concept will require 
that we continue to adapt our Alliance. This calls for an ambitious and coherent 
package of reform measures, building upon those already introduced, including 
review of the NATO Command Structure and Agencies Reform, comprehensive 
Resource Management Reform, and Headquarters Reform, which should also take 
into consideration the move into the new Headquarters building. We underline our 
strong support for the Secretary General’s initiatives to streamline NATO’s civilian 
and military structures and to improve the management of NATO’s resources. 

We have agreed a framework for a new NATO Command Structure, which 
will be more effective, leaner and affordable. It will also be more agile, flexible, and 
better able to deploy on operations, including Article 5 contingencies and providing 
visible assurance. The new structure represents a significant reduction in the number 
of headquarters and a manpower saving of 35%, representing almost 5,000 posts, 
or more, if and where possible. It will have a new relationship with our national 
headquarters, and will also ensure a regional focus. A final decision on a new NATO 
Command Structure, including its geographic footprint, will be taken no later than June 
2011, and we have tasked the Secretary General to prepare proposals to this end. For 
the NATO Headquarters, we welcomed progress towards a structure and organisation 
which can best deliver informed timely advice for our consensual decision-making. 
We welcome the reform of intelligence support, and the Secretary General’s initiative 
on emerging security challenges. His review of personnel requirements will also be 
key in achieving demonstrable increased effectiveness, efficiency and savings. In the 
coming months, we look forward to further improvements, including co-location of 
military and civilian staff wherever possible, on a functional basis, to achieve more 
coherent advice to shape Alliance decisions. 
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NATO’s Agencies are making a valuable contribution to addressing the 
Alliance’s most pressing capability needs. We have approved the consolidation and 
rationalisation of the functions and programmes of the NATO Agencies into three 
Agencies, and task the Council to prepare a plan for implementing this reform, with 
a view to achieving improved governance, demonstrable increased effectiveness, 
efficiency and savings, focusing on outputs, taking into account the specific needs of 
multinational programmes, for approval by Defence Ministers in March 2011. The 
plan should include a quantified target for savings, while preserving capability and 
service delivery, in particular support to operations. Agreed proposals should then be 
swiftly implemented. A decision on the recommended major geographic footprints3 
will be presented to Defence Ministers at the March 2011 Ministerial, with the 
finalised geographic footprints presented for decision by the June 2011 Ministerial. 

Resource reform will underpin our broader transformation efforts. As 
responsible and reliable Allies, we are committed to reforming the way in which 
NATO’s common funded resources are managed. Accordingly, we welcome progress 
in this area. The implementation of improved financial management, accountability 
and oversight is an essential element of comprehensive resource management reform. 
This ensures a clear proactive and continuous process to balance resources and 
requirements in order to sustain more efficiently the Alliance’s integrated structures, 
support our commitment to operations, and deliver our highest strategic priorities. 

We task the Secretary General and the Council to take forward the reform 
process in all necessary areas without delay, including the implementation of: 
Reviews of the Agencies and NATO Command Structure; comprehensive Resource 
Management Reform; Headquarters Reform, including the new Headquarters 
project; and an end-to-end rationalisation review of all structures engaged in NATO 
capability development. We further task the Council to report back to Defence 
Ministers by March 2011 and subsequent Defence Ministers’ meetings, on progress 
on this package of measures and possible additional steps necessary to ensure an 
Alliance capable of delivering on our new Strategic Concept. 

We express our appreciation for the gracious hospitality extended to us by 
the Government of Portugal. At our meeting in Lisbon, we have set a clear course 
for NATO’s next decade. NATO will remain an essential source of stability in an 
uncertain and unpredictable world. With its new Strategic Concept, NATO will be 
more effective, more engaged, more efficient, and better able to address the 21st 
century security challenges. We will meet again in the United States in 2012 to 
review progress.

Turkey recognises the Republic of Macedonia with its constitutional name. 

As complemented by President Sarkozy’s letter dated 16 August 2008 and subsequent correspondence on this issue. 

Including location of the Agencies’ Headquarters.
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Context

1. Recognising that stability and prosperity in Afghanistan are of strategic 
importance to the security of the North Atlantic region, the North Atlantic Treaty 
Organisation (NATO) and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, 
after seven years of joint endeavour and sacrifice, believe the time is right to reaffirm 
their long-term partnership. Afghanistan is increasingly capable of exercising its 
leadership across the inter-linked domains of governance, development and security. 
With sustained political, development and humanitarian effort from the United 
Nations Mission in Afghanistan (UNAMA) and respecting Afghanistan’s sovereignty 
and leadership, the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, NATO and 
its partners in the UN Security Council-mandated International Security Assistance 
Force (ISAF) are preparing the ground for implementing a process of transition 
which is consistent with the Framework for Inteqal endorsed by Afghanistan and 
the International Community at the Kabul conference in July 2010. Transition will 
further NATO’s efforts to help the Afghan people build a durable and just peace and 
the start of the transition process provides an appropriate opportunity for NATO and 
the Government of the Islamic Republic of Afghanistan to renew and build a robust, 
enduring partnership which complements the ISAF security mission and continues 
beyond it. 

Principles and Purpose 

2. This declaration is intended to be coherent with international efforts, under 
UN leadership, to support Afghanistan as part of a comprehensive approach. It builds 
upon the Declaration by the North Atlantic Treaty Organisation and the Government 
of the Islamic Republic of Afghanistan of 6 September 2006 and existing programmes 
under the Afghan Cooperation Programme, as most recently endorsed by the North 
Atlantic Council on 1 March 2010, and the Building Integrity Initiative and NATO 
Afghan First Policy. It is also intended to be consistent with the provisions of the 
Afghan National Development Strategy. 

Declaration
by the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and the 
Government of the Islamic Republic of Afghanistan on an 

Enduring Partnership signed at the NATO Summit in Lisbon, 
Portugal



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4/2010302

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR

3. NATO re-affirms its long-term commitment to a sovereign, independent, 
democratic, secure and stable Afghanistan that will never again be a safe haven for 
terrorists and terrorism, and to a better future for the Afghan people. In pursuit of that 
goal, and recognising Afghanistan as an important NATO partner, NATO intends to 
provide sustained practical support to Afghan security institutions aimed at: 

1. sustaining and improving their capacity and capability to counter threats 
to the security, stability and integrity of Afghanistan effectively, and contributing to 
regional security; and 

2. doing so with full respect for Afghan sovereignty and leadership, in a 
manner consistent with and supportive of the Afghan constitution and international 
law and recognising the sacrifices and the ongoing endeavours of the Afghan people 
for achieving peace. 

4. The Government of the Islamic Republic of Afghanistan reaffirms its 
commitment to: 

0. actively carry out its security, governance and development responsibilities 
in a manner consistent with the commitments made at the London Conference of 
January 2010 and the Kabul Conference of July 2010 such as combating terrorism, 
strengthening the economy, addressing corruption, regional security and economic 
co-operation and respect for human rights, in particular the rights of women; 

1. be an enduring partner to NATO and provide NATO with the necessary 
assistance to carry out its partnership activities within the framework of this 
declaration; and 

2. recognise the importance and relevance of broader regionally-owned co-
operation, coordination and confidence building between Afghanistan and its regional 
partners, as exemplified in the Istanbul Statement. 

5. NATO and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan will 
strengthen their consultation on issues of strategic concern. 

Content 

6. Effective measures of co-operation should be developed in accordance with 
Afghan priorities and requirements and the ability of NATO to deliver sustained 
support. These could include the following : 

1. mechanisms for political and military dialogue; 
2. continuing the use of NATO Trust Funds in support of capacity building of the 

Government of the Islamic Republic of Afghanistan’s security institutions; 
3. a continuing NATO liaison in Afghanistan to help the implemetnation of this 

declaration with a common understanding that NATO has no ambition to 
establish a permanent military presence in Afghanistan or to use its presence in 
Afghanistan against other nations; 

4. continuation of the NATO Training Mission Afghanistan (NTM-A), reconfigured 
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as necessary, subject to a NAC decision, to meet evolving Afghan security 
needs; 

5. an individual programme of additional co-operation activities derived from and 
incorporating the existing Afghan Co-operation Programme and other current 
initiatives and priorities, drawing as appropriate upon NATO’s menu of co-
operation tools, and taking into account requests from the Government of the 
Islamic Republic of Afghanistan. This could include: 

1. assistance with the development and reform of security ministries and other 
national institutions; 

2. helping build professionalism and capacity, and enhancing the capabilities 
and skill levels in the Afghan security forces including their ability to 
tackle the threats of terrorism and narcotics trafficking through training 
and supporting specialised Afghan units; and 

3. tailored access to NATO courses, institutions and military and civilian 
expertise. 

7. Practical co-operation in accordance with this declaration will: 
1. be approved in accordance with the procedures of NATO and the Government 

of the Islamic Republic of Afghanistan (in the case of NATO through decisions by 
nations in the North Atlantic Council); 

2. be realistic, cost effective and funded in accordance with the procedures of 
NATO and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan; 

3. be a flexible mix of in country and out of country activities, such as tailored 
courses, expert exchanges, specialised training and seminars; 

4. be designed to have long-term sustained effect and foster Afghan self-
reliance; 

5. avoid duplication of assistance and support being provided by other national, 
international and non-governmental actors. 

Management and Review 

8. NATO and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan will 
commence consultation on their partnership in accordance with the principles in this 
Declaration. 

9. The co-operation programme resulting from this declaration should be 
approved between NATO and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan 
on a regular basis through a jointly-owned process. 

10. This declaration and the co-operation programme resulting from it should 
be reviewed at senior political level at intervals of no more than three years. The 
Government of the Islamic Republic of Afghanistan wishes to initiate a discussion 
on a Status of Forces Agreement with NATO within the next three years. The proper 
application of the current Military Technical Agreement will continue to be monitored 
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and reviewed by the Joint Coordinating Body.
11. Non-NATO nations, particularly those participating in ISAF, should have 

the opportunity and be encouraged to contribute to activities resulting from this 
declaration including financial contributions, subject to the joint approval of NATO 
and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan. Any bilateral activities 
between the Government of the Islamic Republic of Afghanistan and any other state 
is outside the purview of this declaration.

 
20 November 2010
 

Anders Fogh Rasmussen  
Secretary General of the  

North Atlantic Treaty 
Organisation 

Hamid Karzai 
President of the  

Islamic Republic of 
Afghanistan
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20 Nov. 2010

We, the Heads of State and Government of the NATO-Russia Council, met 
today in Lisbon and affirmed that we have embarked on a new stage of cooperation 
towards a true strategic partnership.

Wereaffirmed all the goals, principles and commitments set forth in the 
Founding Act, the Rome Declaration and the OSCE 1999 Charter for European 
Security, including the ‘Platform for Cooperative Security’, and recognised that 
the security of all states in the Euro-Atlantic community is indivisible, and that the 
security of NATO and Russia is intertwined. We will work towards achieving a true 
strategic and modernised partnership based on the principles of reciprocal confidence, 
transparency, and predictability, with the aim of contributing to the creation of a 
common space of peace, security and stability in the Euro-Atlantic area.The NRC 
member stateswill refrain from the threat or use of force against each other as well as 
against any other state, its sovereignty, territorial integrity or political independence 
in any manner inconsistent with the United Nations Charter and with the Declaration 
of Principles Guiding Relations Between Participating States contained in the 
Helsinki Final Act.

The NRC member states are committed to working as 29 equal partners in 
order to fulfil the tremendous potential of the NATO-Russia Council through the 
continued development of their political dialogue and practical cooperation based on 
their shared interests. We underscore that the NRC is a forum for political dialogue at 
all times and on all issues, including where we disagree. We are determined to make 
full use of the NRC mechanism for consultation, consensus-building, cooperation, 
joint decision and joint action on a wide spectrum of security issues in the Euro-
Atlantic region. We all agree that the NRC member states can benefit from visionary 
and transparent policies aiming at strengthening security and stability in the Euro-
Atlantic area, including through existing institutions and instruments. We strongly 
support the revitalisation and modernisation of the conventional arms control regime 
in Europe and are ready to continue dialogue on arms control, disarmament and 
non-proliferation issues of interest to the NRC. We welcome the conclusion of the 
New START Treaty and look forward to its early ratification and entry into force. 

NATO-Russia Council Joint Statement
at the Meeting of the NATO-Russia Council held in Lisbon on 

20 November 2010
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The NRC member states are resolved to seek a safer world for all and to create the 
conditions for a world without nuclear weapons, in accordance with the goals of the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), in a way that promotes 
international stability, and based on the principle of undiminished security for all. 

Today, we have endorsed the Joint Review of 21st Century Common Security 
Challenges, which was launched a year ago. We share common important interests 
and face common challenges. On that basis, we have identified concrete practical 
cooperation activities.

We agreed to discuss pursuing missile defence cooperation. We agreed on a 
joint ballistic missile threat assessment and to continue dialogue in this area. The 
NRC will also resume Theatre Missile Defence Cooperation. We have tasked the 
NRC to develop a comprehensive Joint Analysis of the future framework for missile 
defence cooperation. The progress of this Analysis will be assessed at the June 2011 
meeting of NRC Defence Ministers.

We underlined the importance of international efforts in support of the Afghan 
Government and in promoting regional peace and stability. In that context, the revised 
arrangements aimed at further facilitating railway transit of non-lethal ISAF goods 
through Russian territory are of particular value. Building on the success generated 
by the NRC Project on Counter-Narcotics Training, we welcome the inclusion of 
Pakistan as a participant country along with Afghanistan, Kazakhstan, the Kyrgyz 
Republic, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, and we have agreed to expand 
the scope of the Project to provide further direct assistance to institutional capacity-
building, in close consultation with the governments providing trainees. Additionally, 
with the aim of contributing to the ability of the Afghan Air Force to operate its 
helicopter fleet more efficiently, we have also tasked the development of an NRC 
Helicopter Maintenance Trust Fund in 2011.

On counter-terrorism, the NRC will strengthen its cooperation, including 
through jointly developing technology to detect explosives1, countering terrorist 
threats to civil aviation2 and exchanging information on terrorism. The Russian 
Federation confirmed its interest in resuming its support to NATO’s counter-terrorist 
operation “Active Endeavour” in the Mediterranean Sea.

As piracy and armed robbery at sea continue to pose a significant and growing 
threat to maritime security, the NRC member states will expand existing tactical 
level co-operation, including through joint training and exercises. 

We will build on our improved relations to help solve the issues where our 
views differ. Based upon our joint cooperation agenda, we, the NRC Heads of State 
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and Government, have agreed to further broaden and deepen NATO-Russia dialogue 
and practical cooperation and bolster a NATO-Russia partnership that enhances 
security for all in the Euro-Atlantic area and beyond.

1. STANDEX (“Stand-off Explosive Detection”)
2. CAI – Cooperative Airspace Initiative
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ASTANA, 2 December 2010 - The first OSCE Summit in 11 years concluded 
today with Kazakhstan’s President Nursultan Nazarbayev welcoming the work of 
Heads of State and Government from the 56 OSCE participating States, saying their 
adoption of the Astana Commemorative Declaration reconfirmed the Organization’s 
comprehensive approach to security based on trust and transparency.

“We have reconfirmed our support to the comprehensive approach to security 
based on trust and transparency in the politico-military field, on rational economic 
and environmental policy and on the full-fledged observation of human rights, basic 
freedoms and the rule of law,” he said. “We intend to raise the level and quality of 
security and understanding between our states and peoples.”

Nazarbayev, whose country holds the 2010 OSCE Chairmanship, described 
the  two-day Summit as “an historic event for the entire OSCE community” that had 
been characterized by “the spirit of Astana”.

“We realize that the way to a true Euro-Atlantic and Eurasian community 
with united and indivisible security will be long and thorny,” he said, adding that by 
implementing the commitments made in Astana, participating States would prove 
the vitality of the Organization.

Dalia Grybauskaite, the President of Lithuania, which will hold 2011 
OSCE Chairmanship, discussed the overall purpose of the Organization in her 
speech at today’s plenary session: “Our goal in the OSCE is clear - to build a true 
democratic security community without dividing lines, where all the commitments 
are implemented, the use of force is unthinkable and human rights and fundamental 
freedoms are fully respected.”

The leaders at the Summit adopted the “Astana Commemorative Declaration: 
Towards a Security Community” that reaffirmed their commitment to OSCE 
principles.

“While we have made much progress, we also acknowledge that more must 
be done to ensure full respect for, and implementation of, these core principles 

Astana Declaration Adopted  
at OSCE Summit
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and commitments that we have undertaken in the politico-military dimension, the 
economic and environmental dimension, and the human dimension, notably in the 
areas of human rights and fundamental freedoms,” the declaration said.

“The security of each participating State is inseparably linked to that of 
all others. Each participating State has an equal right to security. We reaffirm the 
inherent right of each and every participating State to be free to choose or change 
its security arrangements, including treaties of alliance, as they evolve. Each State 
also has the right to neutrality. Each participating State will respect the rights of all 
others in these regards. They will not strengthen their security at the expense of the 
security of other States.”

“Increased efforts should be made to resolve existing conflicts in the OSCE 
area in a peaceful and negotiated manner, within agreed formats, fully respecting the 
norms and principles of international law enshrined in the United Nations Charter, as 
well as the Helsinki Final Act. New crises must be prevented.”

“We underscore the need to contribute effectively, based on the capacity 
and national interest of each participating State, to collective international efforts to 
promote a stable, independent, prosperous and democratic Afghanistan.”

The declaration calls for an action plan to be developed under the leadership 
of future chairmanships.

The Astana Summit brought together Heads of State and Government 
and other top officials from the 56 OSCE participating States and 12 Partners for 
Co-operation, as well as from other international and regional organizations. The 
Summit was the OSCE’s first since the Istanbul Summit in 1999.

For more information visit the OSCE Summit website, available in all 
six official OSCE languages: summit2010.osce.org

http://www.osce.org/item/48065.html
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AGENDA INSTITUTULUI DE STUDII DE SECURITATE

AGENDA ISS-CD

Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Ctreştione „Dimitrie 
Cantemir” (ISS-DC) funcţionează de la 01 ianuarie 2010.

ISS-DC elaborează studii din domeniile securităţi, analize şi evaluări periodice 
ale mediului de securitate în zonele de interes pentru România, îndeosebi pentru 
sud-estul european şi pentru zona extinsă a Mării Negre. ISS-DC editează revista 
trimestrială „Univers Strategic”, în format tipărit, DVD-ROM şi on-line. În acest an, 
sunt planificate următoarele activităţi:

Nr. 
crt. DENUMIREA ACTIVITĂŢII DATA (PERIOADA DE 

DESFĂŞURARE)

1. Finalizarea studiilor planificate şi a 
evaluării strategice Februarie 2011

2 Atelier de lucru Februarie 2011

3 Editarea şi elaborarea numărului 1 din 
2011 al revistei „Univers Strategic” Martie 2011 

4

Conferinţa ISS pe tema „Efecte 
pentru Zona Extinsă a Mării Negre ale 
politicilor şi strategiilor  de extindere a 
NATO şi UE”

Martie 2010

5

Publicarea materialelor seminarului 
din 10 decembrie al ISS pe tema 
„Mediul de securitate. Previiuni pentru 
următorul deceniu”

Februarie 2010
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
Institutul de Studii de Securitate

Către colaboratori și cititori

Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română a 
Institutului de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o publicaţie 
a tuturor celor interesaţi de domeniile securităţii. Paginile sale sunt onorate să 
găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării ştiinţifice elaborate 
de Institutul de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir”, 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 în 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 ştiinţifică 
a Institutului, informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor securităţii 
naţionale, regionale, internaţionale şi globale. 

Redacţia vă aşteaptă cu interes să vă exprimaţi atât în paginile revistei şi în 
dialog direct cu Institutul şi cu redacția, cât şi pe forum. Revista poate fi accesată la 
adresa: http://iss.ucdc.ro. 

Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct 
la redacție, 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, cu trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Ne veţi găsi la adresa: 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Institutul de Studii de Securitate
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