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EDITORIAL

Uniunea Jurnaliștilor Profesioniști din România

CODUL DEONTOLOGIC  
AL JURNALISTULUI

JOURNALIST’S CODE OF ETHICS

Gheorghe VĂDUVA
Rezumat

Jurnalismul este una dintre profesiile cele mai dificile și cele 
mai responsabile. Uneori, un singur cuvânt scris, spus, sugerat într-
un mod nepotrivit, poate distruge un om o carieră o viață. E drept, 
hârtia, ecranul și banda audio suportă orice, viața, nu.

Cuvinte-cheie: jurnalism; profesie; responsabilitate; creație; 

Abstract 

Journalism is one of the most difficult and responsible 
professions. Sometimes a single written word, said, suggested in an 
inappropriate way, can destroy a man a career a life. That’s right, 
paper, screen and audio tape support anything, life does not. 

Keywords: journalism; profession; responsibility; creation;

PREAMBUL

Jurnalismul este știința, practica și arta faptului văzut și Cuvântului 
care-l transformă în știre, în informație, în produs jurnalistic și, 

în final, după ce trece prin etapa de tezaurizare și cogniție, în cultură și 
civilizație jurnalistică. Jurnalismul a apărut dintr-o trebuință superioară 
de cunoaștere, consemnare și comunicare. Aceasta este esența lui. Dar 
jurnalistul nu este un simplu comunicator. Jurnalistul este dintotdeauna 
un profesionist al cuvântului scris, vorbit, sau exprimat prin imagine. 
Este, deci, un profesionist al informației publice și al creației acesteia în 
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spațiul public.  Profesia de jurnalist este una de tip informativ, corectiv, constructiv, 
creativ. Ziaristul se află totdeauna în miezul lumii, nu la periferia ei, și participă 
activ la zidirea civilizației în care trăim, la crearea unui univers în care oamenii află, 
analizează, muncesc, edifică, dar și distrug, se războiesc între ei, suportă efectele 
măreției, degradării, revenirii și devenirii condiției umane și a vieții lor. Nicio altă 
profesie nu este mai diversificată, mai bine ancorată în universul cognitiv al omenirii, 
în procesualitatea construirii puterii umane prin cuvânt, mai unitară și mai creativă, 
în esența ei. De mii de ani, jurnalistul se află în acest foc nestins, arde împreună cu 
el și zidește, împreună cu el, puterea faptului devoalat, descifrat și esențializat și a 
limbajului obiectivat din această lume. 

Profesia de jurnalist este una de tip creativ, într-un univers continuu și fără 
limite, de angajament total, de mare responsabilitate și de risc major. Jurnalistul nu 
este un grefier într-un tribunal al faptului de viață, nici un judecător al acestuia, ci 
un artist al transpunerii și transcrierii realității dinamice și foarte complexe, adică a 
faptului de viață, evenimentului, situației, prin intermediul cuvântului scris, vorbit 
sau exprimat prin imagine, în informație și, prin tezaurizare a acesteia, în cogniție. 
El este un slujbaș al cunoașterii, al adevărului și nu al interesului, indiferent de ce 
natură ar fi acesta. 

Jurnalistul este un liant între extreme, un moderator inteligent într-un univers 
haotic, un integrator de suporturi pentru valorile care se durează atât de greu. El se 
află pretutindeni, ca un tărâm fără hotare, ca un observator pe un câmp de luptă, ca un 
soldat etern în războaiele comunicaționale (sau nu) ale clocotului lumii. 

Nimeni nu-i ridică monumente, nimeni nu-i dă medalii, pentru că el nu luptă 
pentru o parte sau alta, pentru un țel sau altul, ci pentru adevărurile lumii, pentru 
informație, pentru cunoaștere. Jurnalistul este unul dintre foarte puținii profesioniști 
– poate chiar singurul – care se află în dialog continuu cu toate comunitățile, cu toată 
rânduiala și cu toți oamenii, de la savanți și creiere geniale, la scursurile societății 
și profesioniștii criminalității organizate, pentru că viața și cunoașterea ei le cere 
imperativ asta. 

Dacă lumea se află într-un război continuu și fără limite, ei, jurnaliștii, sunt 
reporterii de război aflați, zi și noapte, în toate punctele fierbinți ale planetei, acolo 
unde se întâmplă ceva, dar și acolo unde faptul sănătos și robust de viață frumoasă 
încă mai supraviețuiește. 

Azi, mai mult ca ieri, jurnalismul este o omniprofesie, un spațiu dens, sublim, 
dinamic și, deopotrivă, groaznic și extrem de periculos, unde jurnalistul se află în 
starea GLP (gata de luptă permanent), cu pixul pe țeavă și creierii în celula de alarmă. 
Nu întâmplător, una dintre cele mai reduse speranțe de viață se află în rândurile 
piloților de pe supersonice și ziariștilor. 

În Figura nr. 1, se prezintă, schematic, principalele determinări, repere, 
conexiuni și efecte din dinamica cu totul specială a profesiei de jurnalist.

EDITORIAL
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Figura nr. 1 Repere dinamice în procesualitatea profesiei, culturii și civilizației jurnalistice

Capitolul 1  
ARHITECURA ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ A ACTULUI 

JURNALISTIC

Dincolo de aceste elemente de bază ale profesiei de jurnalist, activitatea 
jurnalistică este strict dependentă de drepturile fundamentale care definesc o societate 
democratică: dreptul la informare, dreptul la exprimare liberă (libertatea de expresie) 
și dreptul la atitudine critică. 

Activitatea jurnalistică nu este doar una de translatare a realului în expresie 
scrisă, vorbită sau exprimată prin imagine – adică aceea de a crea informație 
și cogniție –, ci și una pragmatică și utilitară, determinată de dreptul și obligația 
jurnalistului de a informa publicul. Desigur, publicul nu beneficiază de dreptul de a 
ști tot, așa cum nici jurnalistul nu are dreptul și nici obligația de a divul

ga absolut totul, ci doar informația de interes public. Este însă extrem de dificil 
de identificat, de definit, de cunoscut și de evaluat interesul public.

Cinci seturi de obligații esențiale definesc activitatea jurnalistică:
- cultul adevărului;
- verificarea temeinică a datelor și informațiilor care se difuzează (totdeauna 

ceea ce realizează un jurnalist trebuie să fie în slujba adevărului și de aceea, temeinic 
verificat);

- independența și suveranitatea jurnalistului în actul jurnalistic și în procesul 
elaborării și difuzării produsului jurnalistic;  

EDITORIAL
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- loialitatea și buna credință în activitatea jurnalistică;
- respectarea dreptului persoanelor la propria lor imagine și la propria lor 

personalitate. 
Dincolo de aceste cinci obligații pe care oricare jurnalist le știe, întrucât fac 

parte din abc-ul meseriei sale, există o arhitectură complexă, diversificată și, în 
același timp, bine integrată a acestei profesii. Principalele componente integrante 
și integratoare ale profesiei și activității jurnalistice, ar putea fi comprimate într-o 
arhitectură de rețea, cu cel puțin 16 noduri, de structură holistică, astfel:

1. Adevărul
2. Calitatea
3. Loialitatea profesională
4. Obiectivitatea
5. Imparțialitatea
6. Realismul
7. Legalitatea
8. Libertatea
9. Responsabilitatea
10. Respectul persoanei
11. Integralitatea
12. Integritatea
13. Operativitatea
14. Ingeniozitatea
15. Perseverența
16. Creativitatea jurnalistică implicită
Asamblarea într-un concept stabil și, în același timp, dinamic și foarte complex, 

a acestor noduri de rețea este reprezentată, sugestiv, în Figura nr. 2. 
Se observă că, într-o astfel de rețea holistică, fiecare nod este strict dependent 

de celelalte și, toate, împreună, durează un ansamblu unitar de interdependențe, 
care anvelopează un nucleu – un  nucleu al esenței –, aflat în primul cerc din jurul 
punctului de intersectare a tuturor vectorilor de conectare și interconectare a nodurilor. 
El exprimă unitatea și complexitatea acestei profesii dificile, continue și profunde.

Orice atingere, intenționată sau nu, orice toleranță dincolo de limitee firești 
ale relativității cunoașterii, orice nesocotire a normelor normelor sacre care au 
generat această profesie - comunicarea, dreptul fiecărui om de pe planetă la 
informație, exprimarea adevărului și numai a adevărului - afectează grav și, adesea, 
iremediabi jurnalistul profesionist. 

EDITORIAL
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Figura nr 2 Unitatea componentelor integrante și integratoare ale profesiei 
de jurnalist

1. Adevărul 
Pe frontispiciul actului jurnalistic, trebuie scris totdeauna cuvântul Adevăr. 

Acest cuvânt face parte din esența profesiei de jurnalist, din temelia actului jurnalistic 
și el trebuie respectat cu sfințenie. Desigur, un editor poate să aibă anumite interese, 
mijlocul de informare în masă poate avea un anumit profil, iar aria de documentare 
a jurnalistului poate fi restrânsă sau specializată. Acest lucru este firesc, dar produsul 
jurnalistic trebuie să conțină totdeauna adevărul.

2. Calitatea
Nu există și nu trebuie să existe niciodată, în mentalitatea, în etica și în munca 

unui jurnalist, intenția sau practica unui act jurnalistic superficial, în sensul lui 
„merge și așa”. Totdeauna produsul jurnalistic trebuie să fie de cea mai bună calitate, 
profund, detaliat și bine articulat, indiferent cât de mare ar fi efortul documentării, 
cunoașterii, înțelegerii și elaborării acestuia. Întreaga rațiune a actului jurnalistic, în 
toate formele, componentele și etapele sale, se concentrează în ceea ce, în acest cod, 
numim produs jurnalistic. 

3. Loialitatea jurnalistică
Un jurnalist trebuie să fie, în primul rând, loial profesiei sale. Este o profesie 

foarte grea, care nu se poate face decât cu devotament total, cu credință, continuitate 
și acribie. Un jurnalist nu trebuie să se abată niciodată, în nicio împrejurare, de la 
crezul de jurnalist, de la etica jurnalistică, de la deontologia profesiei sale.

EDITORIAL
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4. Obiectivitatea
Firea jurnalistului, subiectivitatea sa firească, opinia personală, interesul etc. 

nu trebuie să intervină în niciuna din fazele de documentare și elaborare a produsului 
jurnalistic. Obiectivitatea face parte din acele calități de temelie ale profesiei de 
jurnalist. Indiferent care ar fi interesul managerului sau editorului sau viziunea lui 
asupra obiectului și scopului produsului jurnalistic, activitatea jurnalistului trebuie 
să se desfășoare, în toate etapele sale, cu obiectivitate, chiar dacă propriul sine nu 
este de acord cu ea. Lipsa de obiectivitate în elaborarea produsului jurnalistic scris, 
vorbit, concretizat prin imagine sau pe pagina Web, descalifică atât autorul, cât și 
opera. 

5.  Imparțialitatea 
Imparțialitatea este un corolar al obiectivității. Jurnalistul nu trebuie să fie de 

partea cuiva, ci doar de partea adevărului. Această opțiune nu este însă simplă, mai 
ales pentru că, în actul elaborării produsului jurnalistic, este greu să definești, să 
identifici și să aplici principiul imparțialității. Spre exemplu, în cazul unui interviu 
cu liderul unui partid politic, acesta va exprima, evident, interesele propriului partid, 
în termenii care i se par a fi cei mai potriviți. Aceștia pot să nu fie în ton cu principiile 
jurnalismului democratic, iar jurnalistul trebuie să dea dovadă de multă pricepere, de 
abilitate dar și de multă obiectivitate în a formula întrebările și în a conduce dialogul, 
astfel încât să nu abdice nicio clipă de la o atitudine imparțială și, în același timp, 
amiabilă (sau fermă), adecvată situației, dar nici să nu-și îndepărteze, bruscheze sau 
inhibe interlocutorul. Într-o lume în care predomină interesul, iar imparțialitatea este 
înlocuită cu angajarea partizană și chiar cu lupta acerbă pentru a impune o atitudine 
sau alta, este foarte greu pentru un jurnalist să-și obiectiveze imparțialitatea. Dar, în 
același timp, este și absolut necesar. 

6. Realismul 
În orice împrejurare și în oricare etapă a elaborării produsului jurnalistic, 

jurnalistul, indiferent pe ce treaptă ierarhică profesională s-ar afla, trebuie să rămână 
cu picioarele pe pământ. El are datoria să păstreze totdeauna luciditatea și echilibrul 
dialogului și al întregului proces de documentare și elaborare a actului jurnalistic, în 
toate etapele sale, astfel încât să fie evitate exagerările, fanteziile, etichetările și, mai 
ales, irealismul, atât de prezent azi în viața noastră. 

7. Legalitatea
Nimeni nu este mai presus de lege, nici chiar legiuitorul. Unul din principiile 

de bază ale actului juridic este Fiat Justitia, pereat mundus (Să se facă dreptate, 
chiar de-ar pieri lumea). În Jurnalistică, dictonul de bază al acestei profesii ar 
putea fi formulat în termenii următori: „Să se scrie, să se spună și să se arate, prin 
mijloace jurnalistice, totdeauna tot adevărul și numai adevărul, chiar dacă ar fi 
să se prăbușească toate edificiile și monumentele durate prin minciună.” Oamenii 
au dreptul să știe adevărul, chiar dacă, nu totdeauna, din rațiuni de securitate și de 
rânduială strâmbă, acest lucru este posibil. Uneori, chiar nu se poate. De aici nu 
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rezultă că dreptul oamenilor de ști adevărul, tot adevărul, și al jurnalistului de a-l 
prezenta în forma cea mai adecvată este, ab initio, unul trunchiat, modelat după 
interese și plăsmuiri. Chiar și în situații de război, ca în oricare altă situație-limită, 
un jurnalist nu are dreptul să nu spună adevărul. Dar tot acest proces, ca întregul act 
jurnalistic, trebuie să se desfășoare în limitele legii.

8. Libertatea
Ziaristul, prin excelență, chiar dacă este angajat la o publicație privată (sau a 

vreunei instituții de stat), trebuie să beneficieze de dreptul constituțional al libertății 
de expresie, al libertății cuvântului, libertate esențială în exercitarea acestei profesii. 
Nimeni, sub nicio formă, nu-l poate constrânge pe jurnalist să deformeze sau să 
eludeze adevărul, să scrie după dictare sau potrivit intereselor unor persoane sau 
al unor instituții. Desigur, libertatea presupune și buna măsură, ceea ce înseamnă 
cunoașterea exactă a determinărilor, a legilor și a bunelor practici. De aceea, cea 
dintâi expresie a libertății jurnalistice trebuie să fie, alături de curajul de a spune 
adevărul, tot adevărul, și buna măsură.

9. Responsabilitatea
Libertatea jurnalistică se asociază strâns cu responsabilitatea jurnalistică. Toate 

cuvintele pe care le folosește jurnalistul și toate celelalte instrumente ale jurnalistului 
și jurnalisticii trebuie să conțină și să exprime cunoașterea, înțelegerea și dimensiunile 
responsabilității jurnalistice. Responsabilitatea nu are numai o dimensiune juridică, 
socială sau morală, ci și una a sinelui, a personalității și puterii eului jurnalistic 
de a cunoaște și înțelege orizonturile, dar și limitele. Responsabilitatea nu este 
constrângere, ci luciditate.

10. Respectul persoanei 
Jurnalistul trebuie să nu uite niciodată că fiecare om de pe planeta Pământ 

este unic și irepetabil și, de aceea, trebuie să manifeste, în relațiile cu el în procesul 
de elaborare a produsului jurnalistic, în modul cel mai firesc posibil, adică sincer și 
foarte atent la nuanțe, un comportament pe măsură. Adesea, un singur cuvânt spus, 
scris sau transpus în imagine într-un mod nepotrivit poate distruge un om, o carieră, 
o viață. Oricare jurnalist de pe planeta Pământ trebuie să știe și să nu uite niciodată 
această responsabilitate uriașă a folosirii cu măsură a cuvintelor, expresiilor și 
imaginilor în actul jurnalistic. 

11. Integralitatea
Activitatea jurnalistică trebuie privită ca un întreg, întrucât jurnalistica este 

o profesie a condiționărilor complexe, într-un spațiu divergent și, în același timp, 
unitar, holistic. Toate laturile, calitățile și componentele profesiei de jurnalist se 
integrează într-un tot, sunt strict dependente unele de altele, iar lipsa uneia singure 
– spre exemplu loialitatea profesională – poate duce la eșecul profesional total al 
jurnalistului. De aceea fiecare jurnalist și fiecare manager de presă trebuie să fie 
conștienți de acest tot indivizibil, de această trebuință vitală integrativă, care face, de 
asemenea, parte din structura de rezistență a jurnalismului.  
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12. Integritatea
Personalitatea jurnalistului trebuie să fie una integră. Un jurnalist nu trebuie să 

aibă sau să-și permită să aibă puncte slabe, capricii, vicii, interese contrare profesiei 
sale, spirit răzbunător, lăcomie etc. Iar, dacă, totuși, are unele porniri sau predispoziții 
de acest gen, trebuie să și le elimine sau să și le controleze. Un jurnalist nu poate să-
și permită ca, în profesia sa, să accepte momente de slăbiciune sau trăsături care 
pot compromite actul jurnalistic. Acestea nu sunt simple exigențe de moralitate, 
ci cerințe efective de integritate jurnalistică. Aceste cerințe sunt valabile nu numai 
pentru jurnalist, ci și pentru redacții, pentru identitățile și structurile jurnalistice de 
orice gen. Jurnalismul este una dintre acele profesii în care integritatea nu este o 
calitate sau o sumă de calități, ci un element de structură vitală. 

13. Operativitatea
Redacția este, într-o societate, precum o unitate militară într-un teatru de război. 

Mereu cu cartușul pe țeavă, mereu gata de acțiune. De asemenea, pe frontul informării 
corecte și oportune a publicului, elaborării și diseminării produsului jurnalistic, al 
generării valorii jurnalistice,  fiecare jurnalist, fiecare structură jurnalistică și întregul 
mecanism jurnalistic trebuie să fie totdeauna operaționale, gata de acțiune. Aceasta 
înseamnă organizare redacțională corespunzătoare, planificări realiste ale activității, 
viziune pe termen lung, dar și jurnaliști, structuri sau echipaje jurnalistice gata de 
acțiune în orice moment. O astfel de necesitate impune realizarea unui dispozitiv 
foarte complex, cu rețele dinamice și bifurcații temeinice care să acopere întregul 
areal de documentare și de acțiune jurnalistică. Dar nu numai managementul 
jurnalistic redacțional trebuie să realizeze așa ceva, ci și fiecare jurnalist în parte. 
Fiecare trebuie să aibă propriul „dispozitiv” de informare-documentare, realizat în 
timp și întreținut cu abilitate și perseverență. 

14. Ingeniozitatea
În activitatea jurnalistică, ingeniozitatea nu este numai un miriapod, ci și 

control rațional, meditație, reflecție, analiză, sinteză, gândire. Ex nihilo nihil este 
valabil și în jurnalistică. Ingeniozitatea este doar un efect, nu o trăsătură înnăscută. 
Poate să existe o anumită predispoziție creativă, dar ea trebuie cultivată, efectuată și 
întreținută printr-un proces continuu de perfecționare profesională, de cunoaștere și 
de predictibilitate jurnalistică. Fiecare jurnalist trebuie să aibă o minte ageră. Dar o 
astfel de minte se întreține doar cu o mare cheltuială de efort cognitiv, investigativ, 
creator.

15. Perseverența
În activitatea jurnalistică, perseverența nu înseamnă fixism, încăpățânare, 

neabatere de la una și aceeași conduită. Perseverența jurnalistică înseamnă un temeinic 
suport de cultură jurnalistică, de experiență și de abilitate jurnalistică și, mai ales, o 
concentrare rațională și temeinic motivată pe obiect, pe faptă, pe acțiune. Ea previne 
totdeauna lipsa de inspirație, autopastișarea, teama de subiect, încremenirea sau 
ezitarea în fața colii albe de hârtie sau în fața microfonului sau a ecranului. Jurnalistul 
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adevărat nu trebuie să abdice niciodată de la investigarea tuturor posibilelor surse, de 
la analizarea faptelor și situațiilor și de la găsirea celor mai potrivite căi și metode de 
realizare a produsului jurnalistic.  

16. Creativitatea jurnalistică implicită
Creația, în practica și arta jurnalistică, în produsul jurnalistic, este una implicită, 

de tipul reflecției, meditației profunde, fotografiei artistice sau picturii după model. 
Reflecția și imaginativul nu sunt însă simple copii, în exterioritatea lor, a ceea ce se 
vede, se aude sau simte – de multe ori, simțirile înșală –, ci modalități de transfer 
a realității, a faptului, în produs jurnalistic, în general, printr-un delicat proces de 
esențializare. 

De multe ori, realitatea extrem de complicată, pentru a fi înțeleasă de public și 
chiar de publicul temeinic educat, trebuie tradusă în produs inteligibil. Desigur, tot 
așa se procedează și în războiul mediatic, sau în cel psihologic, numai că, în acest caz, 
produsul nu exprimă adevărul profund, adevărul obiectiv, ci doar adevărul aparent, 
adevărul sugerat, adevărul mistificat, adevărul modificat, mai exact, neadevărul.

Capitolul 2  
REPERE ȘI NORME ALE DEONTOLOGIEI JURNALISTULUI

A. Respectarea adevărului, așa cum este el

Art. 1 Dacă o singură dată, un jurnalist scrie, exprimă, susține și/sau întreține, 
cu bună știință, un neadevăr, s-a descalificat, din punct de vedere etic și profesional, 
pentru totdeauna. Meseria de jurnalist este incompatibilă cu neadevărul. Folosirea 
unui neadevăr, pe post de adevăr, indiferent din ce cauze sau motive, în ce împrejurări 
și prin ce mijloace jurnalistice se realizează, reprezintă un act de manipulare și 
degradare a informației. Chiar dacă se susține că, uneori, din rațiuni superioare, sau 
din interese vitale – cum sunt cele de supraviețuire, cele de securitate și cele de război 
–, se justifică sau ar putea să se justifice și eludarea adevărului, pentru un jurnalist 
astfel de rațiuni nu trebuie să existe. Desigur, de aici nu rezultă că jurnalistul trebuie 
să știe totul, inclusiv informațiile clasificate, ci doar principiul, potrivit căruia, un 
jurnalist nu trebuie să exprime, cu bună știință, într-un produs jurnalistic, pe post de 
adevăr, un neadevăr. 

Art. 2. În activitatea de realizare a produsului jurnalistic, primul dintre principii, 
de care jurnalistul trebuie să țină seama întotdeauna, indiferent de situații, urgențe, 
interese, mentalități sau oportunități, este verificarea, cunoașterea, respectarea și 
exprimarea corectă și completă a adevărului. În acest sens, jurnalistul trebuie să 
verifice, în toate etapele elaborării produsului jurnalistic (planificare, documentare, 
redactare, montare, introducere în pagină sau în emisiune etc.), din mai multe surse 
și prin diferite modalități, atât autenticitatea faptelor, datelor și informațiilor, cât și 
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adevărul lor. Jurnalistul trebuie să scrie, să susțină și să întrețină totdeauna adevărul, 
chiar și pe cel al neadevărului. 

Art. 3. Jurnalistul este, totdeauna, în căutarea adevărului. De altfel, așa 
cum bine se știe, aceasta-i și esența profesiei sale. Adevărul nu este însă totdeauna 
evident. Societatea omenească este dinamică și complexă, iar interesele sunt mai 
totdeauna diferite, divergente și chiar conflictuale, mai ales în societatea românească 
de azi. Adeseori, adevărul trebuie descoperit sau chiar reconstruit, pas cu pas, din 
fapte cunoscute sau nu, din date existente, din fragmente de adevăr etc., pentru că, 
la urma urmei, această activitate de asamblare a datelor, informațiilor, faptelor și 
evenimentelor etc. pentru a descoperi, reconstitui sau construi adevărul este vectorul 
esențial al actului de creație jurnalistică. În această bătălie continuă pentru a descoperi 
și exprima, clar și distinct, adevărul, au pierit foarte mulți jurnaliști, atât în nesfârșitul 
război al lumii, cât și în numeroase alte situații-limită. 

Art. 4. De dragul unei metafore sau al unei alte găselnițe stilistice, uneori, se 
trece în planul următor adevărul. Fără a neglija sau a nu încuraja prezența stilisticii 
literare sau jurnalistice în actul jurnalistic, e necesar să fie spus că stilul nu trebuie să 
estompeze sau să deformeze esența. Firul călăuzitor al oricărei construcții jurnalistice 
și, în același timp, etalonul de validare trebuie să fie totdeauna adevărul.  

Art. 5. Și în jurnalistică, informația este tot nedeterminare înlăturată. De unde 
rezultă că informația nu este luată de-a gata, ci trebuie construită în actul produsului 
jurnalistic. Pentru aceasta, jurnalistul este obligat să analizeze, să compare și să 
coreleze o mulțime de date și fapte, apoi, printr-un efort de sinteză, să le asambleze 
într-o construcție esențială, solidă, de sinteză, care se numește informație. Acest 
proces, prin înlăturarea unei nedeterminări, generează informație. Cu alte cuvinte, 
jurnalistul, ca și specialistul în informații, generează, prin efortul său de documentare, 
analiză și sinteză, informație. 

Art. 6. Nu există nici un motiv și nici un argument, nici în cazul unor urgențe 
sau al unor situații-limită, care să justifice eludarea adevărului în actul jurnalistic 
sau deformarea lui. În textul scris, în banda audio, în imaginea de televiziune sau 
în pagina Web, jurnalistul trebuie să procedeze în așa fel încât să nu deformeze 
adevărul. Atunci când se transcrie un interviu, se urmărește ca, prin transcriere, să nu 
fie deformat nici sensul, nici semnificația răspunsurilor date. Și, oricum, interviurile, 
cel puține cele scrise, trebuie văzute, în forma redactată, și de către cel intervievat. 

Art. 7. În orice împrejurare, jurnalistul trebuie să manifeste maximum de 
prudență și de responsabilitate, atât în realizarea produsului jurnalistic, cât și în 
difuzarea acestuia. 
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Art. 8. Este necesar ca jurnalistul să tranșeze atent, distinct și transparent, 
fapta, analiza jurnalistică a faptei și opinia sa, astfel încât consumatorul produsului 
jurnalistic să înțeleagă precis această distincție și să o ia ca atare. Desigur, aceasta 
nu este sarcina exclusivă a consumatorului, în sensul că fiecare poate să înțeleagă ce 
vrea, ci mai ales a jurnalistului, care trebuie să-l avertizeze pe cititor că, în respectivul 
produs jurnalistic, este inclusă și opinia lui. 

Art. 9. Pentru a fi totdeauna în măsură ca, în procesul elaborării produsului 
mediatic, jurnalistul să fie în măsură să separe adevărul de neadevăr, este necesar 
să-și realizeze, pe site-ul său, în biblioteca sa, în universul său etc., o bază proprie de 
date și modalități de acces oportun în toate celelalte baze de date de care are nevoie 
în profesia sa. 

Art. 10. În documentarea, realizarea și difuzarea produsului jurnalistic, 
jurnalistul, indiferent de funcția pe care o ocupă în redacție sau în alte structuri 
jurnalistice sau de management jurnalistic, trebuie să evite ambiguitățile, insinuările, 
subiectivismul, atâta vreme cât acestea pot afecta adevărul și calitatea informației. 
Acest imperativ etic jurnalistic este deja un truism în orice tip de jurnalism. 

B. Libertatea, independența și suveranitatea jurnalistului și a actului 
jurnalistic

Art. 11. Libertatea, independența și suveranitatea jurnalistului în elaborarea 
actului jurnalistic rezultă din garantarea constituțională a libertății cuvântului, din 
drepturile universale ale omului și, mai ales, din dreptul fiecărui cetățean de a avea 
acces la un produs jurnalistic corect și de calitate. Acest drept nu este un efect al 
armoniei sau dizarmoniei diferitelor interese, ci un corolar al unității și stabilității unui 
sistem de valori care stă la baza  oricărei societăți solide, armonioase și sănătoase. 

Art. 12. În documentarea și realizarea produsului jurnalistic, jurnalistul 
are dreptul să culeagă date și informații, să consemneze și să exprime opinii, să 
comenteze, să critice, să pună întrebări, să-și aleagă forma de exprimare și de 
redactare a produsului jurnalistic pe care o consideră cea mai potrivită, asumându-
și totodată și responsabilitatea care rezultă de aici. Libertatea jurnalistului nu este 
însă una anarhică, ci una responsabilă, cerută de necesitatea obiectivă a exprimării 
adevărului în legătură cu subiectul investigat.  

Art. 13. Jurnalistul este liber să aleagă genul publicistic, modalitatea pe care 
o consideră cea mai potrivită pentru realizarea corectă și oportună a produsului 
jurnalistic (știrea, interviul, reportajul, analiza documentelor, satira, pamfletul, 
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reportajul de televiziune sau audio, pagina web etc.), fără presiuni din exterior sau 
din redacție în ceea ce privește conținutul și esența produsului jurnalistic. 

Art. 14. Independența jurnalistului constă, în primul rând în libertatea 
documentării, investigării și realizării produsului jurnalistic. Singurele determinări și 
constrângeri de care jurnalistul trebuie să țină seama sunt cele impuse de specificitatea 
profesională a produsului jurnalistic, de legile în vigoare, de securitatea și protecția 
informației și a persoanei și de calitatea actului jurnalistic. Nimeni, sub nicio formă, 
nu poate constrânge un jurnalist să scrie, să susțină, să întrețină un neadevăr, să 
insereze în text, în produsul de imagine sau audio, alt punct de vedere sau o altă 
manieră de a prezenta adevărul, decât aceea pe care el o consideră necesară și care 
exprimă exact realitatea pe care el a constatat-o în timpul documentării. Această 
suveranitate a jurnalistului asupra profesiei sale și asupra manierei de realizare a 
produsului jurnalistic este una condiționată de respectarea normelor tehnice, etice 
și profesionale ale jurnalisticii, a dreptului persoanelor la intimitate și la protecție 
etc., potrivit legilor în vigoare. De aici nu rezultă însă că managementul redacțional 
trebuie să accepte abateri de la calitatea profesională a produsului jurnalistic. 

Art. 15. Jurnalistul este dator, în primul rând, sieși, să-și exprime, să-și păstreze 
și să-și onoreze, prin produse jurnalistice de calitate, libertatea, suveranitatea și 
independența, în calitatea lui de element de bază și de primă importanță în realizarea 
produsului jurnalistic și în exercitarea profesiei de jurnalist. 

Art. 16. Informarea corectă, oportună și responsabilă a publicului nu este o 
opțiune jurnalistică, ci o datorie esențială a jurnalistului. 

Art. 17. Modelarea exagerată, continuă și slugarnică după oportunități nu-l 
înnobilează, nu-l justifică și nu-l scoate în prim plan pe jurnalistul care o practică, ci, 
dimpotrivă, îl descalifică și îl dezonorează. 

C. Loialitatea profesională jurnalistică, raționalitatea și responsabilitatea 

Art. 18. Singurele forme de loialitate din meseria de jurnalist sunt cele 
legate de profesie, de calitatea produsului jurnalistic și de publicul beneficiar. Dar 
jurnalistul nu realizează produse jurnalistice preferențiale, pentru un public-țintă, ci 
produse care exprimă, în forma cea mai potrivită și cea mai accesibilă pentru a se 
face înțeles, conținutul acestora. Jurnalistul nu este un modelator de opinii, el nu 
creează și nu trebuie să creeze presiuni asupra celor care citesc, ci doar să prezinte 
realități, opinii, puncte de vedere în legătură cu faptul de viață, cu modul în care își 
fac datoria demnitarii, funcționarii publici, cei ajunși în posturi-cheie pentru destinele 
oamenilor, cei din sistemul educațional, din viața economică și socială, de oriunde 
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există oameni, activitate, destine, speranțe, așteptări, idealuri, bucurii, neîmpliniri 
etc.

Art. 19. Jurnalistul nu este nici formator de opinie, nici lider de opinie și cu 
atât mai puțin manipulator, ci doar creator al produsului jurnalistic, truditor pe cuvânt 
în folosul oamenilor, comunităților, adevărului și modului de a trăi. Jurnalistul trebuie 
să fie loial acestor țeluri, să-și păstreze, în orice situații, respectul față de cuvânt, de 
oameni, de adevăr.

Art.20. Un jurnalist nu dă, nu formulează și nu sugerează sentințe, nici judecăți 
categorice și apodictice în ceea ce privește calitatea oamenilor, a comunităților, a 
specificității și drepturilor fundamentale ale etnicilor și comunităților acestora, ci 
se menține totdeauna în limitele și exigențele documentării și realizării unui produs 
jurnalistic adevărat, consistent, curat și bine articulat, dar care nu eludează în niciun 
fel problemele reale ale oamenilor, familiilor, instituțiilor, firmelor, comunităților și 
ale modului lor de viață. 

D. Atitudinea echidistantă a jurnalistului, obiectivitatea și respectarea 
dreptului persoanei la propria imagine și la propria personalitate

Art. 21. În centrul activității jurnalistice, se află oamenii și tot ce au realizat și 
realizează aceștia prin truda lor de secole și de zi cu zi. Jurnalismul este o instituție 
a oamenilor și a modului lor de viață, creată pentru a-i ajuta să-și cunoască și să-și 
înțeleagă propria existență, munca, realizările, aspirațiile, sentimentele și chiar viața. 
Jurnalismul este instrumentarul prin care oamenii află ce există, ce se întâmplă și ce 
se pune la cale în universul lor profesional, cultural, moral și cognitiv, care-i ajută 
să știe, să afle, să vadă cu ochii minții, cu rațiunea și chiar cu inima cum sunt, cum 
devin și chiar încotro se îndreaptă, pentru a-și înțelege mai bine, drumurile, rațiunile 
și viața. 

Art. 22.  Jurnalismul nu este un mod de a judeca, ci un mod de a analiza, a 
investiga, a cunoaște, a înțelege și, la urma urmei, a exista și a conștientiza meandrele 
realității… 

Art. 23. Jurnalismul – mai ales televiziunile, paginile web, rețelele de 
socializare și mijloacele de impact public imediat – au creat un nou modus vivendi, 
care a influențat radical și modul de a cunoaște, a înțelege și a judeca lumea, epoca, 
oamenii. Ecranele au creat politicieni, lideri de opinie, suporturi de atitudine etc. Dar 
tot media a scos la iveală incorectitudinea, corupția, rețelele de traficanți, elemente și 
realități ale degradării condiției umane etc. După o epocă fără jurnalism independent, 
s-a lansat un jurnalism extrem de stufos, de pasional, de angajant, în toate spectrele 
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comediei și tragediei umane. În ultimele trei decenii, multe din valorile jurnalistice 
democratice s-au reactivat. Dar, odată cu ele, s-au reactivat și metehnele care au 
proliferat și proliferează într-o societate prost guvernată. Meritul majorității 
jurnaliștilor români este totuși acela că s-au pus în slujba adevărului, dezvăluind 
tragedia unui război uman fără limite, dar și speranțele renăscute puternic ale unui 
jurnalism de investigație, ale unui jurnalism robust, sănătos, independent și tenace, 
pus în slujba adevărului, a condiției umane și a omului. Aici ne află noi, acum. 

Art. 24. Echidistanța jurnalistului nu este și nu trebuie să fie indiferență la 
meandrele realului, ci modalitate de a sluji și exprima adevărul profund, adevărul 
greu al acestor vremuri. Desigur, și jurnalistul este membru al cetății, are trăiri, 
bucurii, opinii, temeri etc., de care nu se poate distanța cu ușurință. Dar principiul 
echidistanței impune capacitatea de a ieși din subiectivism și a analiza faptele, 
evenimentele, situațiile, datele etc. în mod obiectiv, fără parti-pris-uri, fără patimă, 
fără prejudecăți. Profesia de jurnalist cere o astfel de capacitate, fără de care jurnalistul 
nu poate fi jurnalist adevărat, ci doar un fel de agent. Capacitatea de a fi echidistant se 
formează în timp. Ea este un efect al cunoașterii, al culturii jurnalistice, al experienței 
și al eticii. 

 
Art. 25. Respectarea omului și a drepturilor sale în procesul realizării 

produsului jurnalistic este condiția necesară și expresia esențială a capabilității de a 
fi distant, dar nu indiferent, corect și obiectiv, dar nu rigid și incapabil de a sesiza și 
înțelege nuanțele și esența faptului de viață, a managementului privat și instituțional, 
a nuanțelor vieții de zi cu zi, a omului real, așa cum este el în fiecare zi. 

Art. 26. Respectarea drepturilor jurnalistului este, deopotrivă, o necesitate 
politică, juridică, civică și civilizațională, care relevă nivelul de civilizație, de 
educație și cultură, existent în societate, capabilitatea managementului politic, 
economic, social și moral de a înțelege rolul și importanța mediei, dar și un efect 
al comportamentului slujitorilor și truditorilor în domeniul jurnalisticii. De aceea, 
jurnalistul este respectat în măsura în care el însuși se respectă, în măsura în care 
el însuși ține seama, în orice împrejurare, de valorile jurnalisticii și de cerințele și 
exigențele deontologiei jurnalistice.  

ANEXE
Definiții, precizări

Jurnalist
Persoană care exercită această profesie. Profesionist al informației publice. Specialist 

în jurnalistică; persoană care practică jurnalistica; gazetar; ziarist. Statutul de jurnalist se 
acordă însă și altor specialiști în jurnalistică și în diferite domenii ale acesteia, care, potrivit 
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nomenclatorului de profesii, participă la realizarea produsului jurnalistic sau a produsului 
mediatic.  

Jurnalist independent
Jurnalistul independent, în sensul acestui cod, este jurnalistul profesionist 

(calificat și atestat în jurnalistică, în urma trecerii unor examene și îndeplinirii 
condițiilor cerute de o astfel de profesie) care realizează produse jurnalistice pe 
cont propriu, pe care le oferă publicațiilor, redacțiilor radio și de televiziune, altor 
unități mediatice, le publică pe propria sa pagină Web sau în alte formate publicistice. 
Acest jurnalist nu este dependent de nimeni și nu se supune niciunei constrângeri 
redacționale, în afara celor impuse de legile în vigoare. 

Dar și jurnalistul care lucrează într-o redacție este și trebuie să fie independent 
în realizarea produsului jurnalistic, în sensul că nimeni din redacție sau din afara 
acesteia nu are dreptul să exercite presiuni, să formuleze sugestii cu intenție, sau să 
genereze constrângeri asupra sa în activitatea de documentare și realizare a produsului 
jurnalistic. Desigur, produsul jurnalistic trebuie să se încadreze în standardele de 
calitate impuse de redacție, dar aceste standarde nu se referă la conținutul efectiv, la 
adevărul conținut în relatarea faptelor.  

Independență și suveranitate jurnalistică 
Independența jurnalistică este condiția esențială a realizării unui produs 

jurnalistic de calitate și exercitării profesiei de jurnalist. Ea se realizează atât prin 
existența unor jurnaliști independenți, cât și prin statutul redacțiilor și celorlalte 
structuri și identități jurnalistice. Procesul de accentuare, dezvoltare și responsabilizare 
a independenței și suveranității jurnalistice este esențial pentru o presă democratică. 
În textul acestui cod, s-a folosit și noțiunea de suveranitate jurnalistică, în sensul 
asigurării și recunoașterii libertății și responsabilității pe care și le asumă jurnalismul 
în România, ca o condiție esențială a unui modus vivendi într-o societate democratică.

Produsul jurnalistic
Produsul jurnalistic, în viziunea acestui cod, constă în rezultatul sinergic al 

trudei jurnalistului, exprimat în toate formele cunoscute ale efortului constructiv 
și creativ al activității jurnalistice. Acest produs poate fi o știre, o informație, un 
reportaj, un interviu, o emisiune radio, o dezbatere televizată, un articol publicat pe o 
pagină Web etc., care concretizează vechiul dicton Finis coronat opus. 

Activitatea de documentare și redactoare a unui produs jurnalistic efectuată 
de un jurnalist singuratic, care merge până în pânze albe pentru a afla și a spune 
lumii ce și cum, dar și cea a unei echipe de televiziune care pune față în față, într-o 
dezbatere fluviu, politicieni, medici, oameni de știință, jurnaliști etc. pentru a aduce 
în văzul lumii o realitate care, altfel, nu se vede, sunt produse jurnalistice extrem 
de importante. De unde rezultă că întreaga activitate jurnalistică trebuie centrată pe 
jurnalist și pe produsul muncii sale.  
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Crochiu pentru un posibil decalog al jurnalistului

1. Scrie numai despre ceea ce vezi, știi, cunoști, înțelegi, dar nu uita că, uneori, 
și simțurile înșală. 

2. Nu crede în zvonuri, nici în gura târgului, dar nu uita că există. 
3. Treci la realizarea efectivă a produsului jurnalistic, atunci și numai atunci 

când știi exact ce vrei să spui, să argumentezi, să demonstrezi sau să combați. 
4. Apelează totdeauna la surse de încredere, dar nu uita că există și celelalte. 
5. Înainte de a-i da drumul în lume, verifică încă odată conținutul, forma, 

structura și calitatea produsului jurnalistic pe care l-ai realizat. De-acum, el te va 
purta pe tine în univers, nu tu pe el.

6. Formează-ți, dezvoltă-ți și consolidează-ți propria bază de date, dar nu te 
baza numai pe ea. 

7. Nu crede în minuni, nici în coincidențe, nici în noroc, nici în întâmplare, 
nici în efectul de rețea și nici măcar în ceea ce știi tu foarte, foarte precis. Îndoiala 
este rațiunea care caută totdeauna adevărul. 

8. Nu te gândi la ce poți, ci la ceea ce vrei, știi și ești capabil să faci, ca jurnalist 
și ca om al cetății.

9. Nu ieși niciodată în afara timpului, nici din logica realului, atunci când 
realizezi un produs jurnalistic, pentru că exact așa cum ești tu va fi și ceea ce ai 
realizat.

10. Nu uita că, și în truda jurnalistică, clipa este tot eternitate. Iar tu nu ești 
doar cronicarul unei clipe, ci și al unei eternități.

Paradoxuri

Libertatea cuvântului este asigurată de constrângerile faptei. 
În lumea cuvântului, cuvântul e prinț, iar jurnalistul slujitor.
Vorbele zboară, scrisul rămâne, se îndosariază și se uită. 
Ești liber să spui și să scrii ce vrei, cu condiția să știi ce nu știi și ce nu vrei. 
Ai nevoie de cunoașterea iraționalului, pentru a înțelege raționalul. 
Reportajul ideal este cel pe care nu poți să-l realizezi niciodată, dar pe care îl 

scrii mereu. 
Uneori, vocația de jurnalist nu-i binecuvântare, ci teroare. 
Inspirația n-are nevoie de planificare; planificarea are însă mare nevoie de 

inspirație. 
Judecata de valoare n-are judecată, judecarea valorii n-are valoare. 
Dacă scrii ce ai văzut este reportaj, dacă vezi ce-ai scris este realitate vizuală, 

dacă înțelegi ce-ai scris este performanță. 
Dacă scrii ești jurnalist; dacă îl înveți pe jurnalist cum să scrie ești profesor de 

jurnalistică; dacă-l înveți pe profesor cum să-l învețe pe jurnalist să scrie, ești manager. 
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Abstract

Impactul pandemiei provocată de Coronavirus asupra mediilor 
educaționale din întreaga lume este extrem de serios și deocamdată, dificil 
de evaluat. Măsurile luate de cele mai multe guverne ale lumii, privind 
suspendarea cursurilor (încetarea interacțiunilor directe – față în față – dintre 
profesori și elevi/studenți) sunt susceptibile de o eficiență reală în ceea ce 
privește evitarea îmbolnăvirilor cu acest virus. Analize serioase pe raportări 
scrise despre eficiența închiderii școlilor în ceea ce privește controlul 
transmisiei bolii, nu au relevat un procent semnificativ în stoparea procesului 
de transmisie. Aceste studii au consemnat faptul că doar un procent  de 2-4 
% din numărul persoanelor decedate se înscrie în zona de prevenție datorată 
închiderii școlilor2, practic nesemnificativ față de alte măsuri de prevenție 
privind distanțarea fizică (socială). Cu toate acestea, scenariul redeschiderii 
școlilor, în condițiile de dinainte de ”epoca pandemiei” este departe de 
a fi realizabil, întrucât, inducția actualei pandemii asupra proceselor 
educaționale, (cunoscute generic sub denumirea: ”predare – învățare  - 
evaluare”) este mult mai profundă decât pare în realitate! În aceste condiții, 
în ce măsură mai vorbim de asigurarea calității educației? În ce condiții și 
cum mai poate fi realizat acest deziderat? În acest articol ne propunem să 
analizăm perspectivele asigurării calității educației în ”noul normal”, printr-o 
conexiune directă între influențele provocate de pandemie asupra funcționării 
mediului educațional și, mai ales, asupra  asigurării calității educației - atât 
de necesară în aceste vremuri dificile!

Key words: educație; COVID-19; sistem; asigurarea calității;

1  Lector dr., Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, remus_china@yahoo.com
2  Sursa: https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30095-X/fulltext 
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Abstract

The impact of the pandemic caused by Coronavirus on educational 
environments around the world is extremely serious and, for the time being, 
difficult to assess. The measures taken by most governments around the world 
to suspend courses (cessation of direct interactions - face to face - between 
teachers and pupils / students) are likely to be very effective in preventing 
disease with this virus. Serious analyzes on written reports on the effectiveness 
of school closures in controlling the transmission of the disease did not 
reveal a significant percentage in stopping the transmission process. These 
studies recorded that only 2-4% of the number of deceased people fall into 
the prevention zone due to school closure, practically insignificant compared 
to other prevention measures on physical (social) distancing. However, the 
scenario of reopening schools, in the conditions before the „pandemic era” 
is far from feasible, as the induction of the current pandemic on educational 
processes (generically known as „teaching - learning - assessment”) is much 
more deeper than it really seems! In these conditions, to what extent are we 
talking about ensuring the quality of education? Under what conditions and 
how can this goal be achieved? In this article we aim to analyze the perspectives 
of „quality assurance” of education in the „new normal”, through a direct 
connection between the influences caused by the pandemic on the functioning 
of the educational environment and, especially, on the process of quality 
education - so necessary in these difficult times!

Keywords: education; COVID-19; system, quality assurance; 

I.  Introducere

La 18 martie 2020, OMS3 a estimat că 107 țări au implementat programul de 
închidere a școlilor”4. Aceste măsuri au afectat 862 milioane de studenți 

(aproximativ jumătate din populația studenților la nivel mondial), conform aceleiași 
surse.  

O analiză a deciziei de închidere a școlilor pe fondul răspândirii accelerate 
a virusului, conduce la concluzii diferite privind influența acestei decizii asupra 
procesului de transmitere a acestuia. De exemplu, decizia de închidere a școlilor 
poate limita semnificativ transmiterea bolii simultan cu reducerea forței de muncă în 
mediul sanitar (ca efect invers)!  În același timp, studii efectuate în Marea Britanie5 
au arătat că închiderea școlilor a translatat procesul de transmitere a virusului  în 

3  OMS – Organizația Mondială a Sănătății, WHO- World Health Organization, https://www.who.int
4  Ibidem
5  Ibidem
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alte medii sociale frecventate de către elevii care nu participă la cursuri: familie, 
interacțiuni cu ceilalți colegi, interacțiuni elevi - adulți, etc. De asemenea, efectele 
economice asupra familiilor elevilor, prin forțarea părinților de a lucra de acasă 
(celebra ”telemuncă”) sunt de multe ori devastatoare și, inerent,  cu efecte puternic 
negative asupra educației copiilor. Studii chiar mai vechi6 au sugerat că închiderea 
școlilor (3-4 săptămâni) în perioada focarelor de gripă ”a redus la minimum rata de 
atac clinic dar a crescut semnificativ costul economic, cu procente cuprinse între 
0,2 și 3% din produsul intern brut al țărilor respective!” Din aceste perspective, 
închiderile locale selective au fost mult mai eficiente din punct de vedere economic, 
decât închiderile la nivel de sistem, conform studiilor menționate! 

În acest context, unde se află asigurarea calității educației? Translatarea 
cursurilor, total sau parțial, în mediul online, implică o reanalizare drastică  a acestui 
demers întrucât, trecerea la susținerea cursurilor spațiul virtual, afectează drastic 
paradigma clasică a procesului educațional ”predare – învățare – evaluare”!  

O renunțare la menținerea sau îmbunătățirea calității educației furnizată în 
mediul educațional instituționalizat (școli, universități etc) ar amplifica efectele 
negative induse de pandemie, dintre care anularea progreselor realizate până acum, 
în ceea ce privește eforturile depuse de mediile educaționale de a implementa un 
management al calității educației, ar fi unul  dintre cele mai ”simple” efecte!

Prin urmare, ”resetarea” procesului asigurării calității educației devine o 
măsură esențială în ”epoca pandemiei” generată de COVID -19. 

II. Concepte, termeni, repere
Asigurarea calității în educație /Asigurarea calității educației sunt concepte 

relativ noi pentru mediul educațional românesc, în sensul că apariția și utilizarea 
acestora a început cu cel mult 13 ani în urmă, odată cu adoptarea pachetului 
legislativ – normativ dedicat demersului implementării, în sistemul educațional a  
asigurării calității educației7. Cadrul legislativ necesar implementării acestui demers 
a fost adoptat, începând cu anul 2005 – considerat momentul to al procesului de 
implementare. 

O dată cu procesul de implementare, s-a utilizat frecvent sintagma ”asigurarea 
calității educației” deși, în mai toate actele normative privind acest demers, referirile 
sau intențiile erau pentru dezvoltarea unui asemenea proces la nivel de sistem. În 
mod sporadic, s-a utilizat și cealaltă sintagmă ”asigurarea calității în educație” deși, 
din punctul nostru de vedere diferențele dintre cele două concepte sunt considerabile 
și inconfundabile! 
6  Keogh-Brown MR; Smith RD Edmunds JW Beutels P. Impactul macroeconomic al gripei pandemice: estimări 
din modelele Regatului Unit, Franței, Belgiei și Olandei.Eur J Health Econ. 2010; 11 : 543-554 CrossRef PubMed
Scopus (41) Google Scholar
7  NA: Ne referim, în primul rând, la OUG nr. 75/2005 (aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificări și completări 
ulterioare) care constituie actul normativ ”de bază” pentru implementarea demersului
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A rezultat un ”amestec” nedorit al celor două sintagme și confuzii inerente în 
ceea ce privește utilizarea lor efectivă, deoarece ”asigurarea calității educației” se 
referă la asigurarea calității educației ca produs/serviciu, oferit/furnizat de o entitate 
educațională sau la interacțiunea directă profesor – elev, pe când ”asigurarea calității 
în educație” se referă la asigurarea calității în sistemul educațional, cu referiri  stricte 
la funcționarea eficientă și eficace a sistemului educațional – ansamblul alcătuit din 
mii de entități educaționale, organizate în subsisteme interconectate între ele. Spre 
exemplificare: învățământ universitar versus învățământ preuniversitar, învățământ 
rural versus învățământ urban, învățământ profesional și tehnic versus învățământ 
liceal (teoretic) etc. 

În realitate, pachetul legislativ – normativ elaborat în acest  sens se referă 
doar la educația furnizată/oferită de o entitate educațională (școală, universitate) și 
mult mai puțin la efectele acestui demers la nivel de sistem sau la interfața profesor 
–elev! 

Apreciem că majoritatea confuziilor apărute în utilizarea acestor concepte au 
fost generate în primul rând, de adoptarea incorectă a termenilor specifici domeniului 
managementului calității8 și nu în ultimul rând, din cauza ne-cooptării, la procesul de 
elaborare a cadrului legislativ –normativ și a instrumentelor de aplicare a acestora, a 
specialiștilor în domeniu. 

Având în vedere aspectele menționate, apreciem ca esențială problema stabilirii 
și utilizării corecte a conceptelor specifice domeniului, pe care le prezentăm, selectiv, 
mai jos:  

1. Managementul calității – Managementul (NA: exercitat de o organizație/
persoană) în ceea ce privește calitatea. (Nota1: Managementul calității poate include 
stabilirea politicilor de calitate, obiectivelor de calitate și procese pentru atingerea 
acestor obiective prin planificarea calității, asigurarea calității, controlul calității și 
îmbunătățirea calității)(ISO 9000:2015, 3.3.3)9. 

2. Planificarea calității – o parte a managementului calității concentrată pe 
stabilirea obiectivelor referitoare la calitate, a proceselor operaționale necesare și a 
resurselor conexe pentru atingerea obiectivelor referitoare la calitate, stabilite (ISO 
9000:2015, 3.3.4)10;

3. Asigurarea calității – o parte din managementul calității concentrată 
pe asigurarea încrederii că cerințele referitoare la calitate sunt îndeplinite (ISO 

8  NA: Am semnalat aceste aspecte în mai multe lucrări elaborate de autor sau în co-autorat cu specialiști în domeniu. 
Primul ”semnal” l-am lansat prin intermediul unui articol considerabil ca volum (30 de pagini), publicat în Revista 
”Calitatea Acces la Succes”, 2010, în 4 numere consecutive: Drăgulănescu, N., Chină, R. 2010. Acţiuni corective şi 
corecţii oportune în actuala abordare românească a asigurării calităţii educaţiei. Revista ”Calitatea Acces la Succes” 
(SRAC), nr. 4, 5, 6, 7-8/2010. Au urmat șialte lucrări reprezentative în domeniu: Chină, R. 2015. Managementul 
calității în învățământul preuniversitar. Editura Universitară București. Drăgulănescu, N. 2017. Asigurarea calităţii 
educaţiei europene şi poziţia României în Spaţiul European al Învăţământului Superior. Revista Calitatea Acces la 
Succes, apr. 2017. 
9  Ibidem
10  Ibidem
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9000:2015, 3.3.6)11;
4. Controlul calității – o parte a managementului calității axată pe îndeplinirea 

cerințelor de calitate (ISO 9000:2015, 3.3.7);12

5. Îmbunătățirea calității – o parte a managementului calității concentrată 
pe creșterea capacității de a îndeplini cerințele referitoare la calitate. (Cerințele de 
calitate pot fi legate de orice aspect precum eficiența, eficacitatea și trasabilitatea) 
(ISO 9000: 2015, 3.3.8)13;

6. Eficiența – relația dintre rezultatul obținut și resursele utilizate (ISO 9000: 
2015, 3.7.10);14

7. Eficacitate – măsura în care se realizează activitățile planificate și se obțin 
rezultatele planificate (ISO 9000:2015, 3.7.11)15

Rezultă că asigurarea calității este un proces component al managementului 
calității (ca întreg) și nu poate fi separat de celelalte trei părți: planificare, control, 
îmbunătățire! Orice organizație ar trebui să ia în considerare realizarea unui 
management al calității integrat din cele patru părți și nu doar secvențe din acest 
întreg, deoarece concentrarea pe o singură componentă prin ignorarea celorlalte 3 
părți  nu poate avea rezultate semnificative, lipsind abordarea integrată!

Alte concepte esențiale extrem de utile în procesul de asigurare a calității 
educației, sunt:

1. Organizație educațională – organizație a cărei activitate principală este 
furnizarea de produse educaționale și servicii educaționale (ISO 21001:2018, 3.22)16;

2. Serviciul educațional -  proces care susține dobândirea și dezvoltarea de 
competențe ale elevilor prin predare (ISO 21001:2018, 3.23)17;

3. Produs educațional (resursă de învățare) – bunuri tangibile (obiecte fizice) 
sau intangibile (digitale, idei, cuvinte, atitudini, gesturi etc) utilizate ca suport/sprijin 
pedagogic în realizarea serviciului educațional! (Nota 2- produsele educaționale pot 
fi produse de oricare dintre părți, inclusiv de cursanți) (ISO 21001:2018, 3,24)18;

4. Risc – Efect al incertitudinii (Nota 1: Un efect este o abatere de la rezultatul 
așteptat – pozitiv sau negativ; Nota 2: Incertitudinea este starea, chiar parțială, a 
deficienței informațiilor referitoare la înțelegerea sau cunoașterea unui eveniment, a 
consecinței sale sau a probabilității apariției acestuia) (ISO 21001:2018, 3.9)19;

5. Competență – capacitatea de a aplica cunoștințe sau abilități pentru a obține 

11  ISO 9000:2015, Sisteme de management al calității – fundamente și vocabular, ISO.org, https://www.iso.org/obp/
ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en 
12  Ibidem
13  Ibidem
14  Ibidem
15  Ibidem
16  ISO 21001:2018(en) Educational organizations � Management systems for educational organizations � Requi- ISO 21001:2018(en) Educational organizations � Management systems for educational organizations � Requi-
rements with guidance for use, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:21001:ed-1:v1:en 
17  Ibidem
18  Ibidem
19  Ibidem
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rezultatele dorite (ISO 21001:2018, 3.10)20

Avem unele „amendamente” referitoare la definirea produsului educațional 
prin standardul ISO 21001:2018. Deși, prin acest standard, s-au clarificat multe 
zone ”gri” în ceea ce privește managementul calității la nivelul organizațiilor de tip 
educațional, totuși, termenul ”produs educațional” ar trebui nuanțat și completat, în 
opinia noastră și cu alte aspecte esențiale, intangibile, livrate instantaneu de către 
profesor, în interacțiunea directă cu elevul/studentul: limbajul corpului, gesturi, 
atitudini, cuvinte (limbaj), ton etc. Aceste aspecte fac parte din produsul educațional 
al profesorului și constituie o resursă de învățare extraordinară! Evident că aceste 
resurse (produse educaționale) se modifică semnificativ în situația desfășurării unor 
cursuri de tip ”online”.  

De asemenea, procesul menționat în definiția termenului ”serviciu” ar 
trebui nuanțat, în opinia noastră, după cum urmează: ”procesul” aferent serviciului 
educațional este, în realitate, un ansamblu de procese ”suport” - organizarea și 
dotarea spațiilor/mediilor de predare – învățare, atragerea și angajarea resurselor 
umane adecvate etc. 

Serviciul educațional împreună cu produsele educaționale personalizate ale 
fiecărui profesor, vor constitui în ansamblu, produsul educațional al organizației 
respective- aspect care  va defini brandul acesteia- imaginea publică a organizației.

III. Stadiul problemei: asigurarea calității educației 
înainte și în timpul pandemiei

La nivel european, înainte de pandemie
Asigurarea calității educației este un demers asumat în spațiul comunitar 

și se fac eforturi considerabile la nivelul instituțiilor europene pentru succesul 
acestuia. Abordarea europeană privind asigurarea calității educației subsumează: 
”autoevaluarea școlară, evaluarea externă (inclusiv inspecția școlară), evaluarea 
profesorilor, managerilor de școală și evaluările elevilor.”21 Sunt două direcții 
declarate pentru asigurarea calității educației: dezvoltarea unei educații de înaltă 
calitate (o direcție -NA ) și dezvoltarea unei educații incluzive (a doua direcție – NA)  
(în acord cu proiecțiile formulate în Strategia Europa 2020). Asigurarea calității are 
efecte semnificative în crearea unor condiții ”pentru facilitarea mobilității studenților 
în spațiul european”22 și, în același timp, joacă un ”rol cheie în susținerea recunoașterii 
reciproce a calificărilor secundare superioare și a rezultatelor perioadelor de învățare 
în străinătate”23

20  Ibidem
21  Sursa: Quality assurance Building strong quality assurance systems is key to providing high-quality education 
for all and to facilitate learner mobility throughout Europe, https://ec.europa.eu/education/policies/school/quality-
assurance_en
22  Ibidem
23  Ibidem
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Cu scopul întăririi și eficientizării demersului asigurării calității educației, s-a 
înființat, la nivelul Comisiei Europene, un grup de lucru ”ET 2020” pentru școli24, 
format din reprezentanți ai țărilor comunitare și organizațiilor interesate25. Grupul se 
întâlnește regulat având obiectivele: ”examinarea aspectelor specifice ale politicilor 
legate de asigurarea calității educației, a provocărilor comune și pentru schimburi 
de experiență și bune practici. Grupul a elaborat un raport privind susținerea 
autoevaluării școlare ca un mecanism cheie pentru dezvoltarea școlii26, ceea ce a 
contribuit la realizarea de către Comisia Europeană a unui raport de expertiză ”O 
mai învățare pentru tinerii din Europa: Dezvoltarea strategiilor coerente de asigurare 
a calității pentru educația școlară ”. 27

Se constată că, la nivelul instituțiilor europene, se pune un accent deosebit 
pe dezvoltarea și îmbunătățirea mecanismelor specifice procesului de asigurare a 
calității educației în sistemele educaționale. În plus, eforturile sunt considerabile, 
la nivelul acestor instituții, în vederea trecerii la o cultură a calității28 în sistemele 
educaționale. 

Cele mai importante inițiative, declanșate la nivelul instituțiilor europene, 
în vederea susținerii implementării și evoluției procesului de asigurare a calității în 
spațiul educațional european s-a realizat, în opinia noastră, prin două documente 
extrem de importante, referențiale fundamentale pentru traiectoria procesului de 
asigurare a calități educației în spațiul european. 

Primul referențial a fost Cadrul European al Calificărilor (CEC)29 lansat sub 
forma de recomandare a Parlamentului European în 2008 și revizuit în 201730. Cadrul 
este structurat pe cele 8 niveluri ale calificărilor ce pot fi dobândite în contextele 
sistemelor de educație și de formare profesională existente în fiecare țară a Uniunii 
Europene. Recomandarea expresă la necesitatea asigurării calității educației este 
menționată în Anexa IV la noul CEC (2017), sub forma unor principii, precizându-
se: ”Toate calificările cu nivel CEC ar trebui să fie supuse unui proces de asigurare 
a calității pentru a spori încrederea în calitatea și în nivelul lor.”31

24  ET 2020 Working Group on Schools (E03003), sursa: https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.
cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3003&NewSearch=1&NewSearch=1 
25  NA: Și România are desemnați 2 membri în grupul de lucru respectiv
26  Sursa: ” https://ec.europa.eu/education/policies/school/quality-assurance_en 
27  Ibidem
28  NA: o bună referință în acest sens este articolul autorilor Sattler C. și Sonntag K.2018.  Quality Cultures in Hi- NA: o bună referință în acest sens este articolul autorilor Sattler C. și Sonntag K.2018.  Quality Cultures in Hi-
gher Education Institutions�Development of the Quality Culture Inventory, sursa: https://link.springer.com/chap-
ter/10.1007/978-3-319-75593-9_9 
29  Cadrul european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții  (Recomandarea Parlamentului European) din 
23 aprilie 2008, sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008H0506(01)&fr
om=EN 
30  NA: Este vorba despre recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2017 privind Cadrul european al 
calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Con-
siliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017H0615%2801%29 
31  NA: Anexa IV la CEC (2017), sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17H0615(01)&from=EN 
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Al doilea referențial extrem de important pentru procesul de implementare 
a asigurării calității în sistemele educaționale europene este Cadrul european de 
referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (CERAC 
- EQARF)32. Acest document a fost lansat în spațiul public prin Recomandarea 
Consiliului  a Parlamentului European din 18 iunie 2009.

Exprimarea clară a scopului elaborării acestui important document este 
detaliată la punctul (11): ”Cadrul ar trebui aplicat la nivelul sistemului EFP, al 
furnizorilor EFP și la nivelul acordării calificărilor. Acesta furnizează o abordare 
sistemică a calității, acoperind și interrelaționând nivelurile importante și actorii. 
Cadrul ar trebui să pună serios accentul pe monitorizarea și îmbunătățirea calității, 
prin combinarea evaluării interne și externe, a reexaminării și a proceselor pentru 
îmbunătățire, susținută de măsurare și analiză calitativă. Cadrul ar trebui să 
constituie o bază pentru dezvoltarea viitoare prin cooperarea la nivel european, 
național, regional și local.”

Rezultă că aplicarea cadrului ar trebui să se facă la nivelul tuturor furnizorilor 
de educație și formare profesională : sisteme educaționale formalizate, furnizori 
de formare profesională (în context formal dar și informal) precum și la nivelul 
acordării calificărilor – respectiv, o aplicare sistematică a metodologiei de asigurare 
a calității stabilită pe baza Ciclului lui Deming (plan – do – check –act33) inclusiv în 
procesele de acordare a calificărilor!34

La nivel național, înainte de pandemie
Demersul asigurării calității educației în România s-a concretizat în câteva 

acțiuni esențiale: adoptarea unui cadrul legislativ - normativ dedicat acestui demers, 
înființarea a două agenții care să gestioneze procesul pentru fiecare dintre cele două 
subsisteme mari: ARACIS35 – pentru învățământul universitar și ARACIP36 – pentru 
învățământul preuniversitar, adoptarea de standarde (de autorizare, acreditare și 
evaluare  periodică) și de metodologii privind evaluarea entităților educaționale 
(școli, universități) în vederea autorizării, acreditării, evaluării periodice, registre 
ale experților evaluatori utilizați în procesele de evaluare externă etc. 

Există, în ambele componente ale procesului de asigurare a calității în 
educație (învățământ universitar și învățământ preuniversitar) o parte dedicată 
evaluării interne, asigurată de către entitatea educațională vizată. O analiză serioasă 
a perspectivei evaluării interne  ne arată că evoluția acesteia este  destul de incipientă 
– departe de instituirea unei adevărate culturi a calității bazată pe autoevaluare! 
32  EQARF - European Quality Assurance Reference  Framework for Vocational Education and Training, sursa: 
file:///C:/Users/remus.china/Downloads/gp_eudor_WEB_NC31092223AC_002.pdf.de_en_fr.pdf 
33  PDCA Cycle : Plan –Do- Check –Act (planificare- implementare –evaluare –corecție/îmbunătățire). A se citi, 
de exemplu, WHAT IS THE PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) CYCLE?, sursa: https://asq.org/quality-resources/
pdca-cycle 
34  NA: Din considerente inexplicabile, în România ”mesajul” privind aplicarea EQARF s-a tradus ca fiind doar 
pentru sistemul de învățământ profesional și tehnic! Am explicat pe larg această eroare   în lucrarea Chină, R. 2015. 
Managementul calității în învățământul preuniversitar. Editura Universitară, București
35  ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, https://www.aracis.ro/ 
36  ARACIP - Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, http://beta.aracip.eu/ 
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Pe baza raportărilor oficiale în acest sens se poate concluziona că asigurarea 
calității educației în România în ambele subsisteme componente (universitar și 
preuniversitar) s-a centrat pe evaluarea externă, având ca scop principal acreditarea 
entităților educaționale. Acesta a fost principalul element generator de încredere  către 
părțile interesate: entitatea educațională vizată a realizat asigurarea calității educației 
- îndeplinirea cerințelor standardului de acreditare! Cu precizarea importantă că, prin 
lege, standardul de acreditare descrie un nivel minim al calității! 

IV. Cercetări și abordări în domeniul studiat. Asigurarea 
calității educației în timpul pandemiei

Pandemia COVID – 19 a avut un impact covârșitor asupra sistemelor 
educaționale din întreaga lume. Acest fapt este unanim recunoscut și întreaga societate 
umană face eforturi uriașe pentru a diminua efectele negative ale acestui impact. 
Extinderea pandemiei cu viteză foarte mare la nivel global a forțat majoritatea țărilor 
lumii să recurgă la măsuri drastice în ceea ce privește activitatea școlilor, în special 
desfășurarea ”față în față” a cursurilor. Cele mai multe țări au recurs, în primul rând, la 
sistarea totală a cursurilor (interzicerea  accesului elevilor/studenților și profesorilor 
în spațiile școlilor!). După aproximativ 7-8 zile, s-a recurs la o trecere secvențială, 
într-o manieră bruscă, a desfășurării cursurilor, în mediul online.  În mod evident, 
eficiența și eficacitatea acestora, în raport cu procesul educațional clasic nici nu a 
intrat în discuție, mai ales în prima parte a procesului de desfășurare a cursurilor 
online! 

Scopul principal al desfășurării cursurilor în mediul online a fost menținerea 
elevilor în contact cu procesul educațional și nicidecum realizarea unor performanțe 
notabile! S-au constatat următoarele aspecte semnificative privind desfășurarea 
procesului educațional în noile condiții:

- O mare parte dintre copii nu erau pregătiți pentru desfășurarea cursurilor în 
mediul online;

- O mare parte dintre copii, deși aveau abilitățile necesare accesării cursurilor 
online,  nu dețineau instrumentele necesare pentru a participa efectiv la aceste 
cursuri, deoarece nu aveau mijloacele necesare: tabletă, calculator, conexiune stabilă 
la internet etc; 

- O mare parte dintre profesori nu au fost instruiți să desfășoare cursuri în 
această manieră;

- Oferta unor platforme informatice securizate era, la începutul pandemiei, 
în ”piața educațională românească”, aproape inexistentă. Ulterior (în mare viteză!) 
platforma ZOOM37 a devenit practic, în mai puțin de 30 de zile, cea mai utilizată și 
mai cunoscută platformă în ceea ce privește desfășurarea cursurilor în mediul online;

- Majoritatea școlilor nu au fost pregătite să transfere procesul educațional 
37  ZOOM, https://zoom.us/ 
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într-o clasă ”virtuală” încât efectele negative asupra procesului respectiv să fie 
diminuate;

- Întregul sistem educațional nu a putut oferi alternative mai bune la presiunea 
enormă exercitată de pandemie asupra copiilor;

- Întreaga societate nu a reușit identificarea unor soluții mai bune, în momentul 
maxim al presiunii exercitată de pandemie, pentru continuarea, în condiții de eficiență 
și eficacitate, a procesului educațional. 

Tranziția bruscă a întregului proces educațional, în mediul online, a schimbat 
radical maniera de gândire și de abordare a proceselor educaționale din interiorul a 
ceea ce numim, în mod obișnuit ”școală”!  

Pur și simplu, utilizarea metodelor psiho –pedagogice clasice în desfășurarea 
lecțiilor online, sub presiunea elementelor amintite, nu mai are relevanță, întrucât 
acestea trebuie schimbate/adaptate la noile condiții. 

Întregul peisaj școlar aflat într-o schimbare radicală va trebui să se reconfigureze 
în noile condiții, când este aproape imposibil ca, cel puțin în cursul noului an școlar/
universitar, să se revină la un învățământ clasic „față în față”! 

Un „avantaj” considerabil îl au instituțiile din învățământul universitar, în 
special cele care au reușit de-a lungul timpului, să dezvolte platforme informatice 
pentru desfășurarea învățământului la distanță, cu o componentă online! Un alt 
subsistem al mediului educațional românesc poate avea un avantaj semnificativ în 
condițiile extreme de azi: subsistemul de învățământ (preuniversitar) din mediul 
rural38. 

Așa cum am precizat anterior, asigurarea calității educației în spațiul european,  
a avut ca element central, evaluarea externă a entităților educaționale în vederea 
acreditării acestora sau a reacreditării lor (prin procesul de evaluare periodică). 

Un astfel de proces a inclus, ca activitate principală, vizita directă la entitatea 
educațională, a evaluatorilor agențiilor specializate în acest sens.  Sistarea bruscă a 
cursurilor ”față în față”  a obligat toate agențiile de evaluare să-și reconfigureze total 
sau parțial activitatea, în special pe cea fundamentală privind „vizita la fața locului”. 

În România, spre exemplu, activitățile de evaluare în vederea acreditării au 
fost amânate, conform actelor normative în vigoare39, după începerea anului școlar/
universitar 2021/2022. Având în vedere că principalele activități ale procesului 
de evaluare externă se bazează, cum am precizat, pe vizite directe la instituția de 
învățământ, dar și pe faptul că o parte semnificativă din procesul de evaluare se 
referă la cursurile față în față desfășurate cu studenții, este evident că, în noile 
condiții, evaluarea externă trebuie reconfigurată total, în condițiile noilor abordări 
ale procesului educațional!
38  NA: Se știe că aceasta reprezintă peste 50% din mediul educațional românesc, având o infrastructură mult mai 
extinsă decât învățământul urban- aflat într-o suprapopulare accelerată ca urmare a unor măsuri de natură strict eco-
nomică, desfășurate cu insistență în ultimii 15 ani! Prin urmare, în mediul rural, apreciem că se poate reveni, mult 
mai repede și în condiții de siguranță,  la un proces educațional  ”față în față”.
39  NA: Este vorba de OUG nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
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O analiză a activităților agențiilor specializate în evaluări externe ale 
entităților educaționale, ne arată că s-a practicat fie o abordare flexibilă în ceea ce 
privește evaluarea externă a instituțiilor educaționale, fie o evaluare online a acestor 
entități.40 O altă abordare, a procesului de evaluare externă,  o constituie accesarea 
online integrală a standardelor, procedurilor și documentelor specifice procesului de 
evaluare, astfel încât să se elimine aproape total hârtiile în interacțiunile cu entitățile 
educaționale implicate în procese de evaluare externă!41

Întrucât majoritatea sistemelor educaționale au adoptat, forțat și într-o manieră 
bruscă, tranziția de la educația clasică (față în față) la educația la distanță, desfășurată 
în mediul online, ceea ce a făcut să dispară, la fel de brusc, universul clasic, obișnuit, 
dintre ”zidurile” școlilor în favoarea, unuia necunoscut pentru cei mai mulți dintre 
noi, numit ”online”, asigurarea calității – în condițiile ”noului mediu educațional” – 
devine o necesitate absolută, întrucât abordările clasice în acest domeniu nu mai sunt, 
cum am precizat,  de actualitate! 

Perspectiva asigurării calității educației este, în acest moment, una destul de 
sumbră, deoarece tot mai multe guverne sunt nehotărâte în ceea ce privește modalitatea 
redeschiderii școlilor și universităților în condiții de siguranță! Această perspectivă 
este strict legată de dinamica pandemiei, decidenții fiind nevoiți să reacționeze în 
strânsă legătură cu această dinamică.  Una dintre problemele grave, semnalate de 
diverse agenții specializate în domeniul educației,  este aceea a dinamicii studenților 
străini înscriși la universități ”globale”, întrucât limitarea mobilității acestora va 
afecta serios astfel de instituții!42 

La inițiativa QAA43- Agenția de asigurare  calității pentru învățământul 
universitar din Marea Britanie, s-a organizat, în 28 mai 2020, un important forum 
al agențiilor specializate în domeniul asigurării calității educației.  Schimbul de 
experiență dintre agențiile participante la forum au relevat 5 probleme esențiale 
privind perspective ale asigurării calității educației în timpul pandemiei:

1. Impactul provocat de pandemie asupra furnizorilor de educație universitară 
din întreaga lume;

2. Impactul provocat de pandemie asupra experiențelor studenților;
3. Impactul provocat de pandemie asupra agențiilor (de asigurare a calității) și 

reacțiile acestora,
4. Activitatea experților internaționali în asigurarea calității;
5. Care din bunele practici existente vor fi păstrate de agențiile de asigurare a 

calității educației în ”noul normal”??44

40  Elmas, M. 2020. Adapting quality assurance to the grand switch online, sursa: https://www.universityworldnews.
com/post.php?story=20200604151732377 
41  Ibidem
42  NA: A se vedea, spre exemplu, articolul autorilor Suvendrini Kakuchi , Mimi Leung și Yojana Sharma, 2020. 
Japan unclear on when to allow foreign students back, sursa:  https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20200717132510899  
43  QAA- THE UK’S QUALITY BODY FOR HIGHER EDUCATION, https://www.qaa.ac.uk/en/home 
44  ASSURING HIGHER EDUCATION QUALITY DURING COVID-19: A GLOBAL VIEW, sursa: https://www.
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Raportul, elaborat în urma discuțiilor din cadrul forumului organizat de QAA, 
a „scos la lumină” probleme importante, toate generate de pandemia COVID-1945:

- „Un impact negativ asupra mobilității studenților străini înscriși la universități 
din alte țări decât cea de origine. Restricțiile impuse de pandemie a afectat puternic 
planul de afaceri al universităților implicate în procesul de atragere a studenților din 
alte țări;

- Nu în ultimul rând, restricțiile generate de pandemie, au afectat puternic 
potențialul economic al studenților străini, universitățile fiind forțate să identifice 
alternative privind livrarea digitală a produselor educaționale  specifice, prin 
extinderea bruscă a învățământului la distanță;

- Pentru multe instituții de învățământ superior,  tehnologia, conectivitatea și 
accesul la platforme digitale au fost probleme majore ce au condus la necesitatea unor 
investiții suplimentare pentru rezolvarea acestor probleme, dar și pentru instruirea  
personalului în vederea utilizării noilor tehnologii;

- S-a constatat, aproape cvasiunanim, că trecerea bruscă la predarea în mediul 
online a evidențiat o anumită ”sărăcie digitală” în sensul lipsei de conectivitate sau 
de constanță a unei bune conexiuni cu rețele digitale;

- Problemele de calitate  se reflectă inclusiv  în regândirea, din perspective 
digitale, a metodelor pedagogice ce trebuie utilizate, proiectarea cursurilor, evaluarea 
și integritatea academică, implicarea studenților, asigurarea calității educației 
transnaționale”.

Reacțiile agențiilor de asigurare a calității la provocările menționate au fost pe 
mai multe planuri46:

- Amânarea termenelor de evaluare (soluția adoptată și în România);
- Reducerea cerințelor de raportare frecventă a schimbărilor survenite în 

instituția de învățământ superior;
- Modificarea reglementărilor în concordanță cu noile provocări privind 

translatarea proceselor de predare și evaluare în mediul online;
- Abordări ”virtuale” de revizuire – prin introducerea semnificativă a 

componentelor virtuale în procesul de revizuire practicat de agențiile de asigurare a 
calității;

- Utilizarea tehnologiilor digitate în ceea ce privește folosirea experților 
internaționali în procesele de evaluare;

Concluziile forumului au arătat că: 
- Procesul de evaluare va deveni tot mai consistent în mediul online;
- Noile tehnologii digitale privind acest proces trebuie să fie adoptate de către 

sistemele educaționale cu viteză sporită;
- Sunt necesare investiții  serioase în infrastructura digitală și în pregătirea  

qaa.ac.uk/news-events/news/assuring-higher-education-quality-during-covid-19-a-global-view 
45  Ibidem

46  Ibidem
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experților în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii;
- Este necesară o adaptare a standardelor și a cerințelor acestora la noile situații;
- Este necesară o adaptare rapidă a legislației privind asigurarea calității la 

noile provocări;

V. Perspective, propuneri, soluții

Pandemia generată de COVID – 19 a translatat brusc întreaga omenire într-o 
stare entropică net superioară celei de dinaintea pandemiei, caracterizată de îndoieli, 
incertitudini, presiuni economice, educaționale și sociale. Ca orice mediu din 
societate, și cel educațional a fost grav afectat de impactul pandemiei, cu precizarea 
că efectele asupra mediului respectiv sunt departe de a fi calculabile sau intuite!

După cum am văzut, asigurarea calității educației este o componentă esențială 
a eficienței și eficacității proceselor educaționale desfășurate, mai ales, în noile 
condiții! Este evident că acest demers trebuie resetat integral pentru a face față la 
noile paradigme educaționale. 

Dar cum va arăta procesul de revizuire al procesului asigurării calității 
educației?

În opinia noastră, vor fi necesare mai multe elemente care trebuie aplicate într-
un proces de revizuire serios al acestui demers extrem de important pentru mediul 
educațional. Unele dintre aceste elemente le vom expune în acest articol. Acestea 
vor fi la rândul lor adaptate și revizuite, în funcție de dinamica și evoluția sistemelor 
educaționale într-o dinamică necunoscută a pandemiei generată de COVID – 19. 

Astfel, unul dintre cele mai importante aspecte îl constituie, în primul rând, 
”curățarea” întregului demers actual al asigurării calității de conceptele reinventate, 
termenii nevalidați în literatura de specialitate. 

De exemplu, standardele actuale, utilizate de cele două agenții în procesul 
de evaluare a școlilor și universităților din România, sunt formulate în termenul de 
”cel puțin”, ceea ce înseamnă că este suficientă îndeplinirea lui la ”cel puțin nivelul 
minim descris de cerințele standardului”, în condițiile în care, prin lege sunt definite 
două niveluri ale calității: nivelul minim  - standardul de acreditare și nivelul optim  – 
standardul de ”referință”.47 

Literatura de specialitate atribuie două caracteristici esențiale unui standard: 
nivel optim al activității pentru care este elaborat și consensul părților interesate!  
Formularea ”cel puțin” nu poate fi atribuită unui standard întrucât această expresie 
înseamnă un nivel minim! Iar nivelul minim este, în opinia noastră o regulă obligatorie! 

47  NA: Am explicat și în alte lucrări denumirea neinspirată și pleonastică ”standard de referință” . Standardul fiind un 
referențial, denumirea de ”referință” o apreciem ca fiind neinspirată și contraproductivă . A se vedea lucrarea: Chină, 
R. 2015. Managementul calității în învățământul preuniversitar
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Prin urmare, ”standardele de nivel minim” (acreditarea) nu pot fi ”standarde”!
Regândirea tipurilor de standarde utilizate în sistemul educațional, în condițiile 

”noului normal”, devine o prioritate absolută din perspectiva asigurării calității, 
deoarece actuala structură și filozofie a standardelor existente nu mai corespunde  cu 
realitățile induse de pandemia COVID – 19. 

O concluzie evidentă, ne arată că desfășurarea proceselor educaționale este 
translatată, în cea mai mare  măsură, în mediul online, prin utilizarea de tehnologii 
tot mai sofisticate, va deveni un proces accelerat la maximum. 

Prin urmare, procesul de asigurare a calității educației va trebui să se adapteze 
la această dinamică. Dacă evaluarea externă presupunea, înainte de pandemie, ca 
element principal, o evaluare directă – ”la fața locului”- aceasta va trebui înlocuită 
cu o evaluare externă – în mare parte online - adecvată capabilităților entității 
educaționale de a desfășura în mod eficient, procese educaționale (predare – învățare 
- evaluare) integral în mediul online!

În aceste condiții, conținutul standardelor actuale, în cea mai mare parte, va 
trebui adaptat la ”noul normal”. 

Spre exemplificare:
1. Standardul de acreditare (de exemplu, standardul pentru învățământul 

preuniversitar), în forma actuală, conține o mare parte din cerințe referitoare la 
organizarea internă a școlilor, documente, infrastructură (clădiri, spații de învățământ, 
interacțiuni directe cu elevii, protocoale privind securitatea acestora etc); 

2. Managementul calității, ca și capitol separat (!!), se referă, în primul rând la 
numeroase proceduri interne pe care școala este obligată să le instituie în sistemul de 
organizare și funcționare.

În noile condiții, aceste aspecte nu mai pot fi regăsite în procesul de evaluare, 
întrucât acestea nu mai sunt relevante pentru desfășurarea proceselor educaționale în 
spațiul virtual.  

Astfel, având în vedere noile condiții,  standardul ar trebui să conțină, în opinia 
noastră, referiri exprese la:

- Platformele informatice dezvoltate de școală în vederea desfășurării 
proceselor educaționale în mediul online;

- Bibliotecile virtuale la care elevii/studenții au acces;
- Sistemul de comunicare standardizat/procedurat dintre școală și elevi/

studenți;
- Programele de pregătire desfășurate cu profesorii în vederea utilizării 

platformelor informatice dedicate proceselor educaționale; 
- Posibilitățile de acces securizat, eficient și eficace al elevilor/studenților la 

platformele informatice respective.
- Nu în ultimul rând trebuie inclus, un management total al securității și calității 

informației transmise în mediul online.
Alcătuirea standardului de evaluare a entităților educaționale să țină seama 
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inclusiv de aspectele juridice ale utilizării integrale sau parțială a platformelor 
informatice pentru întregul proces educațional (predare – învățare –evaluare). Spre 
exemplificare: 

- Instituția de învățământ evaluată să implementeze mecanisme și să utilizeze 
metode adecvate pentru protejarea și menținerea sănătății mintale a celor care ”pot 
fi izolați de contactul de la egal la egal, în special pentru cei cu cerințe educaționale 
speciale”48;

- Utilizarea mijloacelor adecvate privind protejarea platformelor utilizate de 
infracțiuni informatice;49

- Demonstrarea, de către instituția de învățământ evaluată, că procesul de 
evaluare online a studenților se desfășoară în condiții de siguranță ”împotriva unei 
conduite academice incorecte simultan cu protejarea vieții private a celor evaluați”.50

Impactul pandemiei asupra tuturor segmentelor sistemelor educaționale este 
mult mai mare decât se constată parțial, acum, întrucât majoritatea efectelor acestui 
impact abia urmează să fie măsurate!  

De exemplu, un efect deosebit de negativ, menționat anterior,  se resimte asupra 
programelor de internaționalizare a studenților, suspendate în timpul pandemiei, dar 
atât de necesare pentru flexibilizarea mobilității acestora și pentru transferul de bune 
practici între sistemele educaționale.  

Platforma ETINED (Platforma Consiliul Europei privind etica, transparența și 
integritatea în educație)  ”pregătește recomandări pentru combaterea tuturor formelor 
de fraudă în educație – plagiat, corupție etc)”5152

Prin urmare, perspectivele fiind destul de ”sumbre”, în ceea ce privește 
revenirea la procese educaționale clasice, este necesară o ”resetare” consistentă 
a întregului proces de asigurare a calității educației – la nivelul fiecărei entități 
educaționale (școală, universitate) dar și a asigurării calității în educație – la nivelul 
oricărui sistem educațional. 

VI. Concluzii

„Noul normal” obligă decidenții societății actuale să dispună rapid de măsuri 
adecvate privind menținerea pe ”linia de plutire” a sistemelor educaționale și 
îmbunătățirea performanțelor realizate de entitățile educaționale – școli și universități, 
48  Farrington, D. 2020. The consequences of COVID-19 on the education system: the legal perspective, sursa: 
https://www.coe.int/en/web/education/article-the-consequences-of-covid-19-on-the-education-system-the-legal-
perspective 
49  Ibidem
50  Ibidem
51  Ibidem
52  NA: Reprezentantul României în ETINED – platforma dedicată Eticii, Transparenței și Integrității în Educație, 
(lansată în 2015 de Consiliul Europe), este prof. univ. dr. Marian POPESCU, Univ. București și Univ. ”Babeș –Bo-
lyai, director al centrului CARFIA ( Centrul pentru Integritate Academică al Univ. București, https://carfia.unibuc.
ro/carfia/).
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componente ale acestor sisteme.  Asigurarea calității este un ”instrument” deosebit 
de puternic pentru realizarea performanțelor educaționale, în raport cu standardele 
prestabilite pentru acest domeniu (furnizarea unei educații de înaltă calitate și a unei 
educații incluzive, dobândirea de calificări adecvate standardelor actuale etc). 

Demersul asigurării calității educației va trebui să se adapteze la noile condiții, 
cu o componentă serioasă pe flexibilitate, din perspectiva recunoașterii și susținerii 
noilor moduri de predare și învățare (în spațiul virtual). Recomandările la nivel 
comunitar, formulate de instituții avizate în acest sens, sunt orientate în recunoașterea 
procedurilor specifice învățării electronice dar și a inovațiilor în procesele de predare 
și învățare. Toate părțile interesate relevante ar trebui implicate în elaborarea 
criteriilor de învățare electronică și asigurarea accesului public la aceste criterii. 

Procesul de evaluare externă a entităților educaționale, parte a asigurării 
calității educației, trebuie să devină flexibil, ”fiabil, util, predefinit, implementat 
în mod constant și publicat. Asigurarea calității educației ar trebui să includă: o 
autoevaluare, evaluare externă (cu o vizită pe site-ul entității educaționale), un raport 
rezultat din evaluarea externă și o monitorizare consecventă”.53  

Procesul de asigurare a calității educației, în sistemul educațional românesc, 
va trebui să includă o ”curățare” consistentă de concepte reinventate, neavenite și 
nevalidate în literatura de specialitate. Așa cum am precizat în acest articol, necesitatea 
reașezării standardelor de evaluare pe noua ”filozofie” devine extrem de urgentă și, 
nu în ultimul rând, formarea unor noi generații de experți în evaluare externă, pe baza 
noilor standarde, în condițiile unui mediu virtual. 

Perspectivele întoarcerii în sala de clasă, pentru un proces educațional 
direct (față în față) sunt depărtate și incerte, dar educația nu poate aștepta, ceea 
ce înseamnă că va trebui să adaptăm, în forță și cu mare viteză, toate instrumentele 
specifice managementului calității la noile tipuri de procese educaționale. 

________________________________________________________
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Abstract 

Instruirea personalului armatei reprezintă un proces complex, continuu 
optimizat și modern, conectat la eforturile comune pentru îndeplinirea 
misiunilor strategice ale armatei, acelea de a apăra și a garanta securitatea 
cetățenilor, a teritoriului național, acordarea de sprijin statelor aliate și 
partenere în conformitate cu angajamentele internaționale asumate.
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Abstract 

Personnel training is a complex, continuously optimized and modern 
process, connected to joint efforts to fulfil the strategic missions of the army, to 
defend and guarantee the security of citizens, the national territory, providing 
support to allied  states and partners in accordance with international 
commitments. 
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Introducere

Mediul actual de securitate în cadrul căruia România îşi apără şi 
promovează valorile, principiile, interesele şi obiectivele strategice şi 

de securitate este caracterizat de complexitate şi dinamism, ca urmare a regândirii 
posturii strategice şi militare a unor state, precum şi a interdependenţelor politice, 
economice şi tehnologice produse de fenomenul globalizării. 

Spațiul de luptă modern, ca urmare a evoluțiilor din plan conceptual și acțional 
s-a transformat într-un mediu operațional integrat, dominat de forțe înalt tehnologizate 
capabile de a acționa eficient în toate dimensiunile mediului fizic, informațional și 
psihologic. 

Spațiul de luptă actual este definit prin fluiditate (dată de mobilitatea și viteza 
ridicată a acțiunilor militare) și multidimensionalitate, fiind  caracterizat în același 
timp printr-un grad crescut de descentralizare, independență și eficiență. Analiza 
relației spațiu – timp – lupta armată conduce la concluzia că mediul geografic 
și timpul afectează acțiunile armate într-o strânsă interdependență. Una dintre 
manifestările corelației dintre spațiu, timp și lupta armată o constituie concepția de 
“adâncime” care reprezintă extinderea acțiunilor militare în timp, spațiu, resurse și 
scop pentru obținerea de informații și influențarea evoluției situației, în sensul dorit, 
pe toată extinderea câmpului de luptă. De asemenea câmpul de luptă modern nu mai 
acceptă liniaritatea și uniformitatea clasice prin aceasta influențând predictibilitatea 
și simetria acțiunilor militare. 

La nivel global, mediul de securitate se află într-o continuă transformare, care 
se reflectă în principal în accentuarea interdependenţelor şi impredictibilităţii în 
sistemul de relaţii internaţionale şi dificultatea de a delimita riscurile şi ameninţările 
de tip clasic de cele asimetrice şi hibride. Pe termen mediu şi lung, evoluţiile din 
mediul de securitate global vor fi dominate de tendinţe complexe, astfel:

- reconfigurarea jocurilor geostrategice;
- dezvoltarea rapidă a tehnologiei informaţiei;
- resurgenţa naţionalismului şi a extremismului;
- fragmentarea etnico-religioasă şi radicalizarea ideologică;
- adaptarea infrastructurilor critice în raport cu apariţia de calamităţi, crize 

energetice, 
- atacuri cibernetice, pandemii.
Poziţionarea României pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii 

Europene, precum şi la interferenţa unor zone cu risc de securitate de nivel ridicat 
evidenţiază faptul că apărarea şi securitatea depăşesc sfera de responsabilitate a unui 
singur stat. 

Este necesară redefinirea unor concepte şi stabilirea unor măsuri care să 
asigure predictibilitate şi consens în întrebuinţarea instrumentelor naţionale atât 
independent, cât şi în cadru aliat şi comunitar. Garantul principal al securităţii 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 45

UNIVERS EDUCAȚIONAL
României este Alianţa Nord-Atlantică, relaţia transatlantică reprezentând liantul 
strategic care conferă coerenţă şi consistenţă acţiunilor NATO. 

Optimizarea instruirii

Având în vedere aceste puternice schimbări ale mediului de securitate este 
necesar, ca pentru îndeplinirea obiectivului de a asigura securitatea României, să fie 
împletite și utilizate eficient toate instrumentele de putere ale statului. Un rol foarte 
important pentru îndeplinirea acestui deziderat îl are instrumentul militar. Pentru a 
face față noilor provocări, pentru a raspunde cerințelor Alinței din care facem parte 
acest instrument trebuie să fie adaptat permanent, să fie dimensiont, instruit și dotat 
corespunzător, adică optimizat. 

Termenul „optimal”2 (din latinescul optimus – cel mai bun, care asigură cea 
mai mare eficiență) poate fi definit ca fiind modelul adecvat de activitate necesar 
pentru realizarea condiţiilor şi obiectivelor prevăzute în contextul unor criterii și 
indicatori clar definiți. Criteriul/indicatorul de optimizare este un parametru în baza 
căruia se realizează evaluarea comparativă a posibilelor decizii şi a rezultatelor 
activităţii respective.

Optimizarea procesului de instruire este necesară pentru ca militarii să facă față 
provocărilor actuale, să fie interoperabili cu militarii din celelalte armate componente 
ale Alianței. 

Instruirea militarilor la momentul actual se execută standardizat, respectând 
reguli foarte clare, norme şi principii stabilite la nivel naţional şi aliat. Având în 
vedere că mediul în care trăim se schimbă foarte rapid, anticiparea şi planificarea vor 
deveni foarte dificile, poate chiar imposibile, pe orizonturi mai lungi de timp. 

Răspunsurile pentru alegerea căii celei mai bune pentru optimizarea instruirii 
resursei umane din Armata României, pentru ca aceasta să-și poată îndeplini 
misiunile în condițiile actuale ale mediului de securitate se regăsesc în documentele 
de planificare ale apărării la nivel național și la nivelul Alianței Nord Atlantice. 
Aceste documente sunt sursele instruirii, reprezintă actele normative care obligă 
structurile militare și nu numai să-și optimizeze toate procesele de înzestrare, 
instruire, planificare, execuție și evaluare pentru a-și îndeplini misiunile la pace, 
criză și război, în condițiile mediului actual de securitate. 

Vectori și izvoare

Necesitatea instruirii Armatei României pentru ca aceasta să fie în stare să-
și îndeplinească misiunile rezultă din documentele pentru planificarea apărării, 
documentele pentru planificarea și executarea operațiilor militare, emise la nivel 
2  Dicționarul Explicativ al Limbii Române, ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998
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național și la nivelul NATO și UE.

Actele normative care reglementează apărarea la nivel național și departamental 
sunt elaborate, ținându-se cont de recomandările rezultate din procesul de planificare 
al apărării în cadrul NATO, de conceptele strategice ale NATO, de directiva politică 
a NATO, de Strategia de securitate a UE, de scenariile strategice și de documentele 
de planificare a operațiilor. 

Planificarea apărării la nivel național este fundamentată în:
- Strategia națională de apărare ;
- Programul de guvernare ;
- Documentele de planificare a apărării la nivel departamental:
- Carta Albă a apărării;
- Strategia militară;
- Directiva de planificare a apărării;
- Programele majore;
- Planurile anuale.
Planificarea apărării se realizează potrivit „deciziilor Președintelui României 

și Guvernului României, cu avizul Consiliului Suprem de Apărăre al Țării și cu 
aprobarea Parlamentului României”3.

Strategia națională de apărare a țării reprezintă documentul fundamental care 
reglementează planificarea apărării la nivel național. Documentul este elaborat de 
instituția Președintelui și este supus aprobării Parlamentului în teremen de 6 luni 
de la data depunerii jurământului de către Președintele României. Această strategie 
cuprinde valorile, interesele și obiectivele naționale de securitate, evaluarea mediului 
internațional de securitate, riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa 
securității, obiectivele strategice și prioritățile în domeniul apărării, direcțiile de 
acțiune și modalitățile de asigurare a securității naționale.

La momentul actual este în vigoare Strategia Națională de Apărare a Țării 
pentru perioada 2020-2024. Acest document continuă și dezvoltă măsurile abordate 
și puse în practică de Strategia Națională de Apărare a Țării  pentru perioada 2015-
2019.

Interesele şi obiectivele naţionale de securitate reprezintă fundamentul de 
la care sunt elaborate direcţiile de acţiune şi modalităţile de asigurare a securităţii 
naţionale în condiţiile unui mediu internaţional de securitate dinamic şi complex. 

Direcţiile de acţiune abordate de actuala strategie vizează:
- consolidarea capacităţii naţionale de apărare, inclusiv prin utilizarea eficientă 

a mecanismelor existente în cadrul NATO;
- continuarea procesului de transformare, modernizare şi înzestrare a Armatei 

României, prin alocarea anuală pentru apărare a minimum 2% din produsul intern 
brut al țării;

- dezvoltarea capabilităţilor necesare pentru a reacţiona în cazul unor 
3  Legea numărul 203/2015 privind planificarea apărării
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ameninţări asimetrice şi de tip hibrid;

- aprofundarea dimensiunii de securitate a parteneriatului strategic cu SUA, 
prin consolidarea cooperării militare, inclusiv pe teritoriul naţional şi în regiunea 
Mării Negre;

- atingerea standardelor de performanţă specifice realizării interoperabilităţii 
cu armatele celorlalte state membre;

- adaptarea industriei de securitate la cerinţele de înzestrare ale forţelor armate;
- dezvoltarea cooperării în domeniul industriei de securitate cu statele din 

spaţiul euroatlantic, în contextul iniţiativelor NATO şi ale Uniunii Europene;
- consolidarea rolului şi prezenţei naţionale în misiunile civile şi operaţiile 

militare prin participarea la misiuni de monitorizare şi gestionare a crizelor din 
zonele de interes;

- securizarea frontierei, în special a celei care este frontiera externă a Uniunii 
Europene, în vederea combaterii migraţiei ilegale, traficului de persoane şi a altor 
riscuri cu impact asupra securităţii naţionale;

- creşterea capacităţii de răspuns şi de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
- identificarea şi semnalarea disfuncţiilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa: 

securităţii energetice;
- asigurarea mecanismelor de prevenire şi contracarare a atacurilor cibernetice 

la adresa infrastructurilor informaţionale de interes strategic;
- identificarea şi contracararea acţiunilor asimetrice şi de tip hibrid;
- prevenirea şi combaterea terorismului;
- cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea riscurilor şi ameninţărilor generate 

de acţiunile informative ostile, asigurarea protecţiei contrainformative a intereselor 
naţionale, precum şi a informaţiilor clasificate;

- identificarea şi contracararea reţelelor de crimă organizată transfrontalieră ce 
desfăşoară activităţi cu grad sporit de risc economic şi social;

- cunoaşterea obiectivelor, resurselor şi direcţiilor de dezvoltare a programelor 
clandestine de înarmare convenţională sau cu arme de distrugere în masă şi vectori 
purtători;

- perfecţionarea sistemului naţional de management integrat al situaţiilor de 
criză;

- pregătirea instituţiilor şi a populaţiei pentru situaţii de criză şi de urgenţă 
civilă, inclusiv prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare, dar şi prin cooperare 
internaţională;

- pregătirea decidenţilor pentru acţiune şi decizie în situaţii de criză;
- asigurarea resurselor materiale şi umane necesare instituţiilor cu atribuţii în 

gestionarea situaţiilor de criză;
- stimularea cercetării ştiinţifice, ca demers esenţial pentru înţelegerea naturii 

ameninţărilor şi provocărilor actuale;
- dezvoltarea culturii de securitate, care să promoveze valorile, normele, 
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atitudinile sau acţiunile care să permită asimilarea conceptului de securitate naţională;
- creşterea capacităţii de reacţie a sistemului de sănătate publică în cazul 

apariţiei unor pandemii sau situaţii de urgenţă.
Din analiza sumară a direcțiilor de acțiune, menționate de strategie, pentru 

domeniul apărare, șase dintre ele sunt strâns legate de instruirea armatei. 
Aceste direcții se referă la:
- consolidarea capacității de apărare;
- continuarea procesului de transformare, modernizare și înzestrare a armatei;
- dezvoltarea capabilităților pentru a reacționa în cazul unei amenințări 

asimetrice și de tip hibrid;
- cooperarea militară în regiunea Mării Negre;
- realizarea interoperabilității cu armatele celorlalte state membre;
- participarea la misiuni de monitorizare și gestionare a crizelor.
Instruirea personalului armatei trebuie să fie un proces continuu și modern, 

conectat la eforturile comune pentru îndeplinirea misiunilor strategice ale armatei, 
acelea de a apăra și a garanta securitatea cetățenilor, a teritoriului național, acordarea 
de sprijin statelor aliate și partenere în conformitate cu angajamentele internaționale 
asumate. 

Programul de guvernare cuprinde un amplu capitol dedicat politicii de apărare 
și securitate națională. Politica de apărare reprezintă un ansamblu coerent şi coordonat 
de măsuri şi acţiuni care vizează realizarea obiectivelor naţionale de securitate şi a 
obligaţiilor asumate pe plan internaţional în domeniul apărării, prin utilizarea tuturor 
instrumentelor de natură politică, diplomatică şi militară mobilizate de Ministerul 
Apărării Naţionale pentru realizarea acestora. 

Scopul fundamental al politicii de apărare este asigurarea deciziilor şi acţiunilor 
în domeniul apărării care să permită garantarea suveranităţii, independenţei, unităţii 
şi integrităţii teritoriale a României. În formularea obiectivelor politicii de apărare 
s-a urmărit conturarea în manieră sintetică, dar cuprinzătoare, a aspectelor ce ţin de:

- modernizarea şi adaptarea Armatei României şi, implicit, de dezvoltarea 
rezilienţei şi a capacităţii de răspuns la riscurile şi provocările actualului context de 
securitate;

- oportunităţile date de poziţia geostrategică pentru afirmarea României ca 
pilon regional de stabilitate şi, implicit, de profilare distinctă a statutului de partener 
strategic pentru NATO, UE şi în special pentru SUA;

- principiul dialogului şi promovarea securităţii prin cooperare bilaterală şi 
schimb de informaţii în domeniul militar, precum şi de implementarea unei abordări 
interinstituţionale în domeniul apărării.

Dezvoltarea capacităților de apărare robuste şi reziliente, credibile, 
interoperabile, flexibile şi eficiente, destinate deopotrivă descurajării unei agresiuni 
împotriva României şi articulării unui răspuns adecvat la provocările actuale şi 
viitoare ale mediului de securitate, inclusiv în spectrul neconvenţional, hibrid, 
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reprezintă condiţia esenţială pentru îndeplinirea celorlalte obiective ale politicii de 
apărare.

Parteneriatele strategice constituie fundamentul construirii unor relaţii solide 
şi cuprinzătoare cu statele cu care avem interese comune în domeniul securităţii 
şi apărării. Ministerul Apărării Naţionale va continua să contribuie, prin acţiuni 
specifice, la dezvoltarea relaţiilor privilegiate de cooperare în cadrul parteneriatelor 
strategice, pe următoarele direcţii de acţiune:

- aprofundarea Parteneriatului strategic România-SUA, extinderea cooperării 
şi consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării, în scopul promovării 
României ca vector de stabilitate şi securitate în sud-estul Europei;

- dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de cooperare în domeniul apărării 
în cadrul celorlalte parteneriate strategice, în vederea implementării componentei 
militare şi de securitate, pe baza intereselor convergente în cadrul NATO, UE şi în 
vecinătatea estică.

Dezvoltarea va fi realizată prin continuarea participării active la iniţiativele 
de cooperare regională şi dezvoltarea cadrului juridic al cooperării internaţionale 
în domeniul apărării în vederea consolidării profilului României de stat promotor 
al stabilităţii regionale. O contribuţie importantă la creşterea profilului României 
în plan regional o are gestionarea eficace a aspectelor politico-militare aferente 
tratatelor, iniţiativelor şi regimurilor pe linia neproliferării armelor de distrugere în 
masă şi controlului armamentelor.

Participarea la procesul de limitare şi înlăturare a consecinţelor urgenţelor 
civile se fundamentează pe nevoia de coordonare şi cooperare interinstituţională şi 
se desfăşoară conform cadrului juridic ce reglementează conduita specifică în astfel 
de situaţii.

Capabilităţile Ministerului Apărării Naţionale, în situaţii de urgenţă, vor 
acţiona în sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale/centrale în conformitate 
cu planurile de acţiune pe tipuri de risc încheiate la nivel central şi local, potrivit 
funcţiilor de sprijin stabilite prin legislaţia în vigoare, executând în principal misiuni 
de căutare şi salvare, de protecţie a populaţiei, de transport pe cale aeriană, terestră, 
maritimă sau fluvială a persoanelor evacuate, precum şi de asistenţă medicală de 
urgenţă şi în fază spitalicească.

Carta Albă a apărării este documentul elaborat de Ministerul Apărării 
Naţionale pentru îndeplinirea prevederilor Strategiei naţionale de apărare a ţării 
şi implementarea obiectivelor de apărare stabilite de Programul de Guvernare, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 203/2015 privind planificarea apărării. 

Conceptual, Carta Albă defineşte politica de apărare a României pe un orizont 
de timp de patru ani, conţinând, totodată, prevederi pe termen mediu şi lung. Este, 
în acest sens, principalul document de planificare la nivel departamental. Pe baza 
acesteia se elaborează Strategia militară şi se fundamentează priorităţile în formularea 
propunerilor de buget ale ministerului. La elaborarea prezentului document s-au avut 
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în vedere, de asemenea, Conceptul strategic al NATO 2010, Strategia globală de 
politică externă şi de securitate a Uniunii Europene (EUGS), precum şi deciziile 
adoptate la summit-urile NATO, respectiv la reuniunile ministeriale subsecvente.

La nivelul resurselor trebuie subliniat că actuala Cartă Albă este primul 
document de acest tip care are ca determinant principal o alocare bugetară 
adecvată - 2% din PIB, fapt ce constituie o premisă esenţială pentru implementarea 
corespunzătoare a obiectivelor politicii de apărare în integralitatea acestora.

Pe baza Cartei Albe și a legii privind planificarea apărării. a fost elaborată, în 
anul 2016, Strategia militară a României. Documentul definește cadrul de dezvoltare 
a instituției militare pentru îndeplinirea misiunii de apărare a țării, în context aliat 
și fundamentează prioritățile în formularea propunerilor de buget ale Ministerului 
Apărării Naționale.

Și în acest document sunt prezentate misiunile și obiectivele pe care le are de 
îndeplinit armata pentru a respecta prevederile formulate în Constituția României 
vis-a-vis de rolul acesteia. 

Misiunile armatei din strategia militară sunt reformulate și aduse la un nivel 
specific, concret, în actul normativ specific fundamental al Armatei României - 
Doctrina Armatei României. În baza acestei doctrine, sunt elaborate toate celelalte 
acte normative specifice Armatei României. Documentul reprezintă izvorul, temelia, 
fundamentul doctrinelor pentru operații și a doctrinei instruirii armatei României. 

Ca urmare a modificărilor permanente aduse documentelor de planificare a 
apărării este necesar să fie revizuite, adaptate, optimizate și actele normative specifice 
armatei și aici ne referim la Doctrina armatei României și la toate celelalte doctrine 
care își trag esența din aceasta.

La momentul actual, analizând toate aceste documente de planificare a apărării 
putem afirma faptul că Armata României este componenta de bază a forţelor armate 
ale Sistemului Naţional de Apărare, care asigură, pe timp de pace şi la război, 
integrarea într-o concepţie unitară a activităţilor tuturor forţelor participante la 
acţiunile de apărare a ţării. 

Subordonată exclusiv voinţei poporului român, Armata României are 
misiunea fundamentală de a garanta suveranitatea, independenţa şi unitatea statului, 
integritatea teritorială a ţării şi democraţia constituţională, prin angajarea, conform 
legii, a resurselor puse la dispoziţie şi armonizarea contribuţiilor tuturor instituţiilor, 
autorităţilor publice şi operatorilor economici cu responsabilităţi în domeniul apărării 
şi prin asigurarea coerenţei şi complementarităţii efortului naţional cu cel al statelor 
membre ale NATO şi UE, precum şi cu cel al statelor semnatare ale parteneriatelor 
strategice şi iniţiativelor regionale la care România este parte.

Misiunile generale ale Armatei României: 
- contribuţia la securitatea României pe timp de pace; 
- apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României;  
- participarea la apărarea aliaţilor şi partenerilor săi, în cadrul NATO şi UE; 
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- promovarea stabilităţii regionale şi globale, inclusiv prin utilizarea diplomaţiei 
apărării; 

- sprijinirea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în situaţii 
de urgenţă, pentru acordarea de asistenţă populaţiei şi pentru managementul 
consecinţelor dezastrelor şi a accidentelor tehnologice.

Pentru îndeplinirea misiunilor stabilite, Armata României trebuie să fie în 
măsură:

- să desfăşoare, prin efort propriu sau, după caz, să contribuie la acţiuni 
şi măsuri, integrate interinstituţional la nivel naţional sau în context aliat, pentru 
descurajarea unei potenţiale agresiuni la adresa independenţei, suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a statului român, precum şi pentru contracararea acţiunilor/
ameninţărilor neconvenţionale şi/sau hibride;

- să planifice şi să desfăşoare o operaţie strategică de apărare pe teritoriul 
naţional, de tip întrunit, până la dislocarea forţelor principale aliate în baza articolului 
5 al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice;

- să faciliteze dislocarea rapidă şi să asigure intrarea în luptă, pe teritoriul 
României sau în vecinătatea acestuia, a forţelor aliate, iar, după preluarea 
responsabilităţii operaţionale privind apărarea comună de către autorităţile NATO, 
să participe decisiv la operaţia de apărare a ţării şi restabilire a integrităţii teritoriale 
a statului român;

- să asigure, în conformitate cu angajamente asumate de statul român şi cu 
cerinţele operaţionale aliate, o grupare operaţională de forţe terestre de nivel maxim 
divizie, sprijinită corespunzător de forţe aeriene şi forţe navale, ca o contribuţie la 
îndeplinirea nivelului de ambiţie al NATO şi UE.

Din forţele şi capabilităţile necesare îndeplinirii nivelului de ambiţie vor fi 
generate şi contribuţiile operaţionale la operaţiile/misiunile desfăşurate sub egida 
organismelor internaţionale (ONU, OSCE, NATO, UE) sau alte iniţiative regionale, 
precum şi cele pentru sprijinirea autorităţilor civile în gestionarea situaţiilor de 
urgenţă.

Pentru îndeplinirea misiunilor stabilite, Armata României este obligată să 
îndeplinească o serie de cerinţe specifice:

a) să aibă o structură de forţe cu capacitate de reacţie adecvată, în concordanţă 
cu planurile elaborate la nivel naţional şi la nivelul Alianţei;

b) să fie înzestrată cu echipamente performante, compatibile şi interoperabile 
cu cele din dotarea armatelor statelor membre NATO şi UE;

c) să folosească un proces de decizie performant, să deţină sisteme de comandă-
control adecvate, precum şi suficiente capabilităţi întrunite de răspuns;

d) să deţină un sistem logistic integrat, eficient, adaptat la configuraţia şi 
misiunile Armatei României;

e) să identifice capabilităţile de intervenţie în situaţii de urgenţă adecvate 
pentru sprijinirea administraţiei publice centrale şi locale;
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f) să dispună de capabilităţi în măsură să prevină surprinderea strategică;
g) să dispună de capabilităţi moderne în domeniul medical militar;
h) să dispună de un sistem intern de cercetare-dezvoltare-inovare cu structură 

adecvată sub aspect calitativ şi operational;
i) să aibă un nivel optim de standardizare în domeniul conceptelor, doctrinelor, 

procedurilor şi proiectelor tehnice pentru echipamente;
j) să dispună de un cadru conceptual, organizaţional şi acţional adecvat 

prevenirii şi contracarării ameninţărilor cibernetice.
Toate aceste obiective și cerințe pot să fie îndeplinite parcurgând un proces de 

instruire militar adecvat, pragmatic și oportun, permanent optimizat și adaptat. 
Pentru a răspunde tuturor acestor solicitări, este nevoie de reziliență și în acest 

domeniu de activitate.

Concluzii

Nevoia de a adapta, revizui, optimiza permanent procesul de instruire este 
generată de schimbările, modificările survenite la cadrul legislativ conex, de 
transformarea structurii de forțe, de resursele alocate și mai cu seamă de schimbările 
mediului de securitate internațional.

Natura și caracterul conflictelor sunt elemente care impun unei armate doctrina, 
generarea forței și instruirea acesteia. Caracterul conflictelor se modifică permanent 
în urma evoluției unor factori precum participanții, tehnologia pe care o utilizează și 
geografia.

Marile războaie clasice au scos în evidență faptul că interferența mediului 
civil cu mediul militar era minimă, la momentul actual conflictul actual de tip hibrid 
scoate în evidență  faptul că acesta este controlat și influențat de populație. 

Războiul hibrid utilizează tehnologia, utilizarea acesteia necesită inteligență și 
instruire. Cum fiecare cetățean posedă tehnologie, poate fi considerat un luptător pe 
câmpul de luptă informațional, care poate influența comportamentul celorlați. Dacă 
Napoleon alegea între caracter și inteligență - CARACTERUL, actualmente această 
alegere se îndreaptă către INTELIGENȚA. 

În spiritul valorilor şi principiilor în baza cărora au fost elaborate Strategiile de 
Apărare a Țării, realizarea obiectivelor acestora implică un efort conjugat la nivelul 
clasei politice şi societăţii civile şi utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale 
şi financiare de care dispune ţara noastră. Sunt de dorit atât asumarea de către clasa 
politică a intereselor şi obiectivelor formulate prin asigurarea transparenţei deciziilor 
şi a utilizării judicioase a fondurilor publice, cât şi implicarea societăţii civile în 
dezvoltarea culturii de securitate şi în dezbaterea deschisă a problemelor de securitate.

Pe termen scurt, Armata României trebuie să devină capabilă să reacționeze 
prompt pentru apărarea națională, să dezvolte capabilități necesare partcipării 
la apărarea colectivă a aliaților în cadrul NATO și UE, să contribuie la misiuni și 
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operații sub cupola organizațiiloe internaționale, să poată coopera cu celelalte 
instituții din sfera securității naționale pentru gestionarea oricărui tip de criză, să 
sprijine autoritățile publice în situații de urgență.

Pe termen mediu, Armata României trebuie să devină o structură de forțe 
modernă, capabilă să facă față amenințărilor, să constituie garantul suveranității și 
independenței naționale, să contribuie la securitatea regională și internațională ca 
parte a sistemului de apărare colectivă a NATO.

Realizarea acestor obiective de către Armata României presupune ca procesul 
de instruire al personalului acesteia să fie permanent optimizat, adaptat nevoilor și în 
strânsă concordanță cu realitatea, să fie conectat la aceasta.

Instruirea personalului armatei trebuie să fie un proces continuu și modern, 
conectat la eforturile comune pentru îndeplinirea misiunilor strategice ale armatei, 
acelea de a apăra și a garanta securitatea cetățenilor, a teritoriului național, acordarea 
de sprijin statelor aliate și partenere în conformitate cu angajamentele internaționale 
asumate.
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Abstract: 

Dexteritatea cu care se concep lucrările ce promovează sustenabilitatea 
în contemporaneitate este de apreciat, ținând cont de necesitățile aferente 
comunității noastre. Cu toate acestea, ne-ar plăcea să vedem proiecte deja 
în curs, promovate mult mai mult, întrucât nișarea acestora nu are același 
efect ca în cazul muzeelor, muzee care în ciuda discursului atipic atrag totuși 
un public țintă. În acest sens, ne propunem ca prin studiul de față să trasăm 
câteva linii directoare pe baza aparițiile care ne-au atras atenția, punctând 
totodată și exemple de bune practici din domenii mai mult sau mai puțin 
auxiliare educației. 

Keywords: sustenabilitate; educație; biblioteca de materiale; 
interdisciplinaritate; MATER;

Abstract 

The dexterity with which the works that promote sustainability in 
contemporaneity are conceived is to be appreciated, taking into account the 
needs related to our community. However, we would like to see projects already 
underway, promoted much more, as their niche does not have the same effect 
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as in the case of museums, museums that despite the atypical discourse still 
attract a target audience. In this sense, we propose that through the present 
study we draw some guidelines regarding the appearances that attracted our 
attention, while also pointing out examples of good practices in areas more or 
less auxiliary to education. 

Keywords: sustainability; education; library of materials; 
interdisciplinarity; MATER;

Propunerile pedagogiei alternative

Poate părea utopic titlul pe care l-am ales, însă în cele ce urmează vrem, 
defapt, să punctăm existența unor propuneri viabile în spațiul românesc 

de învățământ, întrucât de multe ori aceste propuneri care au prins contur de-a lungul 
timpului sunt încă invizibile pentru mulți actori din domeniu. 

Lato sensu, cu toții știm faptul că ,,toate civilizațiile de pe pământ, de la cele 
mai rudimentare pînă la cele mai rafinate, există și ne sînt cunoscute ca expresii și 
constribuții esențiale ale mîinii’’3. Practic, privind retrospectiv realizăm că fiecare 
comunitate s-a folosit inteligent de materiile prime din împrejurimi, astfel ,,piatra 
aspră sau șlefuită la oamenii paleoliticului, granitul și porfirul la egipteni, lutul ars și 
smalțul la babilonieni, purpura la fenicieni, marmura la greci, porțelanul și mătasea 
la extrem-orientali, lemnul la germani’’4. Cu alte cuvinte, putem trage concluzia că 
Omul ab initio punea preț pe ceea ce numim astăzi un mod de viață sustenabil. Mai 
mult, nu putem nega faptul că în acest mod, individul ,,a luat contact cu realitatea 
naturală și a transformat-o în realitate a culturii. Istoria civilizației este, în mare 
parte, istoria felului diferențiat prin care operează lucrarea mîinii omenești’’5 .

Stricto sensu, fiecare comunitate s-a transformat în timp, iar edificiile, 
indiferent de utilitatea căreia sunt atribute, se înscris într-un peisaj, devenind parte 
a comunității. Desigur, există spații în care eclecticul este la el acasă, însă dincolo 
de influențele exterioare, fiecare comunitate și-a creionat propiul stil, iar dacă ar fi 
să luăm, spre exemplu, clădirile dedicate învățământului din mai multe state, vom 
observa un adevărat mozaic arhitectural.
Cu toate acestea, există anumite școli care și-au construit discursul arhitectural în jurul unei pedagogii alternative, 
cum este exemplul pedagogiei Waldorf (vezi fig. 1-6), care indiferent de de spațiul în care sunt amplasate unitățile 
de învățământ, acestea respectă anumite principii.

3  Papu, Edgar, Arta și umanul, Editura Meridiane, București, 1974, p. 8
4  Ibidem, p. 8
5 Ibidem, p. 8
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Fig. 1-Școala Waldorf Costa Mesa, California, U.S.A.6            

Fig. 2-Școala Waldorf Stuttgard, Germania7

6  https://www.latimes.com/socal/daily-pilot/news/columns/tn-dpt-0923-waldorf-20110922-story.html, accesat în 
data de 29.04.2020
7  https://wideonline.com.ar/arquitectura/cafeteria-and-day-care-center-waldorf-school-aldinger-a, accesat în data de 
29.04.2020
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Fig. 3-Școala Waldorf, 
Taiwan, Asia8

Fig. 4- Școala Waldorf 
Durban, Africa de Sud9      

8 https://www.freunde-waldorf.de/en/waldorf-worldwide/organisations-worldwide/asia/taiwan/yilan/#!, accesat în 
data de 29.04.2020
9  https://www.waldorf-100.org/en/news/newsletter-january-2018/, accesat în data de 29.04.2020

UNIVERS EDUCAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 59

Fig. 5- Școala Waldorf Willunga, Australia10

            Fig. 6-Școala Waldorf, Cluj-Napoca11

Aceste principii ce se regăsesc în arhitectura de tip organic gravitează în 
jurul conceptului de contopire a habitatului uman cu natura. Mai mult, materialele 
utilizare sunt fie reciclate (vezi fig. 1 unde avem o școală construită din containere 
reciclate), fie materiale locale. 

Desigur, există și alte pedagogii alternative ce încurajează conștientizarea 
rolului contextului în care se produce învățarea. Spre exemplu, primul principiu din 
cele 20 de principii ale medicului Maria Montessori accentuează necesitatea copiilor 
de a ,,învăța totul din mediul înconjurător’’12. 

Designerii și arhitecții nu încetează să ne surpindă cu propuneri de proiecte 
ce prind contur în învățământ. Astfel, o serie de proiecte bucură zilnic elevii unor 
unități de învățământ din România, iar prin promovarea acestora considerăm că 
putem extinde aceste proiecte din ce în ce mai mult, astfel încât toți elevii să poată 
beneficia de un ambient plăcut în care să își dezvolte setea de cunoaștere. Chiar și 
prin proiecte mici, precum ,,De-a arhitectura în orașul meu’’13, se pot pune bazele 
unor semințe pentru viitor. 

10  https://www.sophiainstitute.us/blog/world-of-waldorf-school-architecture, accesat în data de 29.04.2020
11  http://readymap.tips/268132/6996, accesat în data de 29.04.2020
12 Chiteș, Costel, Didactica domeniului științe în învățământul preșcolar, Editura Pro Universitaria, București, 2018 
, p. 21
13 https://www.oar.archi/actualitate/de-a-arhitectura-cauta-arhitecti-voluntari-pentru-anul-scolar-2019-2010, accesat 
online în data de 29.04.2020
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Viziuni modelatoare-MATER

,,Apariția orașelor mecanizate a adus cu sine cea mai mare schimbare în 
natura orașelor survenită de la începuturile lor’’14, iar necesitatea unei abordări mai 
sustenabile se face simțită din ce în ce mai multe. În acest sens, au luat naștere 
tot felul de propuneri, fie de promovare a unor materiale locale în exclusivitate, 
iar aici părerile sunt împărțite și trezesc multe dezbateri în rândul arhitecțiilor, fie 
prin promovarea unor noi materiale care încurajează experimentul și nu îngrădesc 
oamenii din a-și creiona planurile îndrăznețe. 

În ceea ce ne privește, susținem utilizarea materialelor locale, însă nu negăm 
faptul că experimentarea unor noi materiale nu fac decât să sprijine ideile creatoare 
ce pot la fel de bine să echilibreze mediul. Spre exemplu, cu ajutorul materiotecii-
MATER-se lucrează intens la ,,dezvoltarea breslelor creative’’, iar acest fapt este 
realizat prin bogata bază de date de materiale, întrucât, așa cum afirmă chiar pe 
site, ,,cum altfel să creezi colecții de haine și bijuterii, proiecte de arhitectură și 
amenajare interioară, obiecte de design și artă, dacă nu plecând de la materia brută 
disponibilă’’15.

Propuneri precum MATER sunt binevenite în spațiul cultural și nu numai, 
ținând cont de nevoile arhitecților, designerilor de produs și nu numai care cu ajutorul 
acestui proiect nu doar că au posibilitea de a consulta materialele expuse, ci pot și 
comunica prin intermediul diverselor evenimente organizate aici. Comunicarea este 
cheia unei dezvoltări durabile, ajutând la formarea și susținerea unui stil de viață cât 
mai autentic. 

Propuneri 

Deși se pune constant problema unui context care ,,vizează caracteristicile 
situaționale în cadrul cărora este probantă competența’’16, totuși trebuie să depășim 
acest cadru, pentru a putea vorbi just despre un dialog în care se pot trasa linii 
directoare privind dezvoltarea durabilă. Poate cea mai importantă cheie, dacă ar fi 
să ne inspirăm din exemplele abordate anterior, este motivația, aceasta avându-și 
,,originea (...) în relația dintre percepțiile elevului și contextul de formare’’17. Prin 
extensie, fiecare individ își poate găsi motivația de a aborda un stil de viață sustenabil, 
atâta timp cât devine mai conștinent de mediul înconjurător, protejându-l. 

14  Toynbee, Arnold, Orașele în mișcare, Editura Politică, București, 1979, p. 260
15  https://materlibrary.ro, accesat online în data de 28.04.2020
16  Duță, Nicoleta, Cariera didactică universitară. Fundamente și strategii formative, Editura Universitară, București, 
2012, p. 77
17  Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educației, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 88
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Abstract 

A solution for relaunching of micro-enterprises that have been 
significantly affected by the effects of the current pandemic crisis of COVID-19 
is represented by the IMM Invest Romania program according to the  OUG 
42/04.04.2020 regarding the program that supports micro-enterprises. The 
program constitutes an opportunity for obtaining liquidations by getting the 
attention of financial sources for the goal of funding with a specific destination 
for investments as well as for conditional work capital in order to fulfill some 
criterias for eligibility of administrative nature regarding the qualification of 
the enterprise in the category of micro-enterprise and the economy-finance 
criteria , based on the synthesis accountancy documents of the enterprise that 
have been announced in the balance sheet,profit account and loss, checking 
sheet and so on, which accentuates the performances of the firm in terms 
of rentability and risk, based on those the financier will make the decision 
whether to fund it or not. The program itselfs is a form of help from the state 
as a guarantee for guaranteed loans in the name of the romanian state by the 
National Fond of Credit Guarantee for micro-enterprise (FNGCIMM). The 
accumulated capitals are destined for relaunching the economy as well as for 
maintaining job places on the level of micro-enterprises regarding the current 
economic  situation which has been affected my the crisis
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Abstract 

O soluție de relansare pentru întreprinderile mici ṣi mijlocii afectate 
semnificativ de efectele crizei generate de pandemia COVID-19 este 
reprezentatǎ de programul IMM Invest România potrivit OUG 42/04.04.2020 
privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. Programul 
se constituie ȋntr-o oportunitate de obținere de lichiditați prin atragerea 
surselor de finanțare ȋn scopul finanṭărilor cu destinaṭie pentru investiṭii și 
pentru capital de lucru condiționat de indeplinirea unor criterii de eligibilitate 
de naturǎ administrativǎ privind calificarea ȋntreprinderii ȋn categoria 
microȋntreprindere și criterii de naturǎ economico-financiarǎ bazate 
documentele contabile de sinteză ale ȋntreprinderii concretizate ȋn bilanţ, cont 
de profit și pierdere, balanțe de verificare, etc, care evi denţiază performanţele 
firmei în termeni de rentabilitate şi de risc ȋn baza cărora finanțatorul va lua 
sau nu decizia de finanțare. Programul se prezintǎ sub forma unui ajutor de 
stat,  susținut ṣi garantat în numele statului romȃn de cǎtre Fondul Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM). 
Capitalurile atrase sunt destinate reinserției economice pe de o parte cȃt și 
menṭinerii locurilor de muncă pe de altǎ parte, la nivelul microȋntreprinderilor 
ȋn actuala conjuncture economicǎ afectatǎ de crizǎ.

Cuvinte-cheie: credit; schema de ajutor de stat; eligibilitate; capital de 
lucru ; finanțare ; investiții ; microintreprinderi;

 COD JEL: K10, K15, K22

1. Cadrul conceptual și semnificația expresiilor și a 
termenilor 
           

În înțelesul ordonanței  de urgență O.U.G Nr. 110/2017, privind Programul 
de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST România 
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și a Legeii nr. 209/2018, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM 
INVEST ROMÂNIA, prezentǎm semnificațiile termenilor și a expresiilor conținute 
de acestea ȋn tabelul de mai jos:

Tabel numǎrul 1. Semnificația termenilor și expresiilor  potrivit  O.U.G Nr. 
110/2017 și  
                               Legea  Nr. 209/2018

 Denumirea 
termenilor și a 

expresiilor

Semnificația termenilor și expresiilor  
conform art. 3, din O.U.G Nr. 110/2017

Semnificația termenilor și expresiilor  
conform art.2, din  Legea  Nr. 209/2018 

din 25 iulie 2018

1 2 3

Primă unicǎ
de garantare

                                                      
Suma datorată de cǎtre beneficiarul 
programului constituită din comisionul 
de risc cuvenit Ministerului Finanțelor 
și din comisionul de administrare 
cuvenit Fondului Național de Garantare 
a Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici și Mijlocii, denumit în continuare 
F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se 
stabilește anual prin ordin al ministrului 
finanțelor publice;

Suma datorată de cǎtre beneficiarul 
programului constituită din comisionul de 
risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice 
și din comisionul de administrare cuvenit 
F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește 
anual prin ordin al ministrului finanțelor 
publice;

Comision 
de
administrare

Suma datorată de beneficiarul programului 
F.N.G.C.I.M.M., care acoperă costurile 
de evaluare, acordare și administrare a 
garanțiilor acordate F.N.G.C.I.M.M.;

Suma datorată de beneficiarul programului 
Fondului Național de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, 
denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., 
care acoperă costurile de evaluare, acordare 
și administrare a garanțiilor acordate de 
F.N.G.C.I.M.M.;

Comision
de risc

Suma datorată de beneficiarul programului 
Ministerului Finanțelor, destinată 
acoperirii riscului de garantare de către 
stat și finanțării anuale a capitalului 
necesar programului;

Suma datorată de beneficiarul programului 
Ministerului Finanțelor Publice,

destinată acoperirii riscului de garantare 
de către stat și finanțării anuale a capitalului 
necesar programului;

Contract
de
garantare

Contractul încheiat între beneficiarul 
programului, instituția de credit și 
F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar 
al statului, prin care statul, prin Ministerul 
Finanțelor Publice, reprezentat de 
F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze 
creditul acordat de către instituția de credit 
și beneficiarul programului își asumă 
obligația să ramburseze statului sumele 
datorate ca urmare a executării garanției 
de către instituția de credit, în situația 
producerii riscului de credit;

Contractul încheiat între beneficiarul 
programului, instituția de credit și 
F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar 
al statului, prin care statul, prin Ministerul 
Finanțelor Publice, reprezentat de 
F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze 
creditul acordat de către instituția de credit 
și beneficiarul programului își asumă 
obligația să ramburseze statului sumele 
datorate ca urmare a executării garanției 
de către instituția de credit, în situația 
producerii riscului de credit;
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Finanțare 
garantată
de stat

Creditul, exclusiv dobânzile și 
comisioanele bancare sau alte sume 
datorate de beneficiarul programului în 
baza contractului încheiat cu instituția 
de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., 
în baza mandatului acordat de către 
Ministerul Finanțelor Publice, acordă o 
garanție în numele și contul statului în 
baza convenției încheiate cu instituția de 
credit;

Creditul, exclusiv dobânzile și 
comisioanele bancare sau alte sume 
datorate de beneficiarul programului în 
baza contractului încheiat cu instituția de 
credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza 
mandatului acordat de către Ministerul 
Finanțelor Publice, acordă o garanție în 
numele și contul statului în baza convenției 
încheiate cu instituția de credit;

Durata
maximă a
finanțărilor

Durata maxima este de 120 de luni, în 
cazul creditelor pentru investiții, și de 24 
luni în cazul creditelor/liniilor de credit 
pentru capital de lucru. Liniile de credit 
pot fi prelungite cu maximum 24 luni, 
urmând ca, în ultimul an de prelungire, 
să fie rambursate în condițiile stabilite 
prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanțe de urgență.

Durata maxima este de 120 de luni, în 
cazul creditelor pentru investiții, și de 24 
de luni în cazul creditelor/liniilor de credit 
pentru capital de lucru. Liniile de credit 
pot fi prelungite cu maximum 24 de luni, 
urmând ca, în ultimul an de prelungire, 
să fie rambursate în condițiile stabilite 
prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanțe de urgență. În cazul 
creditelor pentru investiții, instituțiile de 
credit pot aproba prelungirea duratei inițiale 
de creditare în conformitate cu normele și 
procedurile interne proprii, cu încadrarea în 
durata maximă a finanțării

Credit

Creditul pentru investiții și/sau creditul/
linia de credit pentru capital de lucru 
pe care instituția de credit îl pune la 
dispoziția beneficiarului programului cu 
respectarea normelor interne proprii, în 
baza unui contract de credit;

Creditul de investiții și/sau creditul/linia 
de credit pentru capital de lucru pe care 
instituția de credit îl pune la dispoziția 
beneficiarului programului cu respectarea 
normelor interne proprii, în baza unui 
contract de credit;
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Garant

Statul prin Ministerul Finanțelor Publice 
reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru 
garanțiile acordate în numele și contul 
statului;

Statul prin Ministerul Finanțelor Publice 
reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru 
garanțiile acordate în numele și contul 
statului;

Garanție 
de 
stat

Angajament expres, necondiționat și 
irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în 
numele și în contul statului, materializat 
într-un contract de garantare, care acoperă 
pierderea suportată de instituția de credit, 
ca urmare a producerii riscului de credit, 
în condițiile împărțirii proporționale a 
riscului între stat și instituțiile de credit; 
dobânzile, comisioanele și orice alte 
costuri generate de participarea la program 
nu sunt incluse în valoarea garanției de 
stat. Garanției de stat îi sunt aplicabile 
dispozițiile Regulamentului Băncii 
Naționale a României nr. 16/2012 privind 
clasificarea creditelor și plasamentelor, 
precum și determinarea și utilizarea 
ajustărilor prudențiale de valoare, cu 
modificările și completările ulterioare, 
ale Regulamentului Băncii Naționale a 
României nr. 5/2012 privind clasificarea 
creditelor și constituirea, regularizarea 
și utilizarea provizioanelor specifice 
de risc de credit aplicabil entităților 
supravegheate de Banca Națională a 
României, altele decât instituțiile de 
credit, precum și ale Regulamentului nr. 
575/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
cerințele prudențiale pentru instituțiile 
de credit și societățile de investiții și de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 
648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 
iunie 2013;.

.

Angajament expres, necondiționat și 
irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în 
numele și în contul statului, materializat 
într-un contract de garantare, care acoperă 
pierderea suportată de instituția de credit, 
ca urmare a producerii riscului de credit, 
în condițiile împărțirii proporționale a 
riscului între stat și instituțiile de credit; 
dobânzile, comisioanele și orice alte 
costuri generate de participarea la program 
nu sunt incluse în valoarea garanției de 
stat. Garanției de stat îi sunt aplicabile 
dispozițiile Regulamentului Băncii 
Naționale a României nr. 16/2012 privind 
clasificarea creditelor și plasamentelor, 
precum și determinarea și utilizarea 
ajustărilor prudențiale de valoare, cu 
modificările și completările ulterioare, 
ale Regulamentului Băncii Naționale a 
României nr. 5/2012 privind clasificarea 
creditelor și constituirea, regularizarea și 
utilizarea provizioanelor specifice de risc 
de credit aplicabil entităților supravegheate 
de Banca Națională a României, altele 
decât instituțiile de credit, precum și 
ale Regulamentului nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și 
societățile de investiții și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;
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Instituție 
de credit

Entitate - definită în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile 
de credit și adecvarea capitalului, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 
227/2007, cu modificările și completările 
ulterioare;

Procentul de 
garantare

Partea din credit care este acoperită de 
garanția de stat din valoarea creditului 
acordat beneficiarilor eligibili, exprimată 
în valoare procentuală; procentul de 
garantare este de maximum 50%, cu 
excepția creditelor acordate pentru 
implementarea proiectelor de dezvoltare/
înființare centre de agrement pentru care 
procentul de garantare este de maximum 
80%;

Procentul de garantare - partea din credit 
care este acoperită de garanția de stat din 
valoarea creditului acordat beneficiarilor 
eligibili, exprimată în valoare procentuală; 
procentul de garantare este de maximum 
50%, cu excepția creditelor acordate pentru 
implementarea proiectelor de dezvoltare/
înființare centre de agrement, proiectelor de 
investiții în activități de producție, servicii 
și inovare prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) 
pentru care procentul de garantare este de 
maximum 80%;

Riscul de credit

Riscul actual sau viitor de afectare 
negativă a profiturilor și capitalului ca 
urmare a neîndeplinirii de către debitor 
a obligațiilor contractuale sau a eșecului 
acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

Riscul actual sau viitor de afectare negativă 
a profiturilor și capitalului ca urmare a 
neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor 
contractuale sau a eșecului acestuia în 
îndeplinirea celor stabilite;

Valoarea 
de 
executare 
a garanției

Suma rezultată din aplicarea procentului 
de garantare la soldul restant al creditului, 
sumă care urmează a fi plătită instituției 
de credit de către Ministerul Finanțelor 
Publice”.

Suma rezultată din aplicarea procentului 
de garantare la soldul restant al creditului, 
sumă care urmează a fi plătită instituției 
de credit de către Ministerul Finanțelor 
Publice.»

Sursa: O.U.G Nr. 110/2017 și Legea Nr. 209/2018 din 25 iulie 2018

Cu privire la ȋnțelesul unor termini și expresii prezentate ȋn Legea Nr. 
209/2018 din 25 iulie 2018, Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri 
economice și fiscal-bugetare În vigoare de la 21 martie 2020 Publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020. Formă aplicabilă la 21 martie 2020, 
face noi precizǎri cu privire la ȋntelesul termenilor de comisionul de administrare și 
procentul de garantare, astfel:
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La articolul 2, literele k) și l) se modifică și au următorul cuprins:
k) comisionul de administrare - sumă cuvenită FNGCIMM pentru remunerarea 

activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel 
se stabilește anual prin actul normativ cu putere de lege de aprobare a schemei de 
ajutor de stat/de minimis pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor 
de stat/de minimis și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate 
acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, comisionul de 
administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul programului;» 

l) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția 
de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare 
procentuală; procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepția creditelor 
acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici în valoare de până la 500.000 lei, 
respectiv 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%.».

2. Beneficiarii de program. Condiții de ȋncadrare a 
operatorilor economici ȋn categoriile de intreprinderi mici și 
mijlocii

Susțunerea ȋntreprinderilor mici și mijlocii reprezintǎ un obiectiv de importanțǎ 
strategicǎ a programului economic 2017-2020, prin faptul cǎ, în Romȃnia, ponderea 
ce mai mare ȋn totalul ȋntreprinderilor o reprezintǎ ȋntreprinderile mici și mijlocii 
și corespunzǎtor aportul acestora ȋn PIB. prin contribuția la creșterea economicǎ 
și crearea de noi locuri de muncǎ. De aici rezultǎ și necesitatea obiectivǎ privind 
susținerea ȋntreprinderilor mici și mijlocii cu finanțǎri prin programe cu destinație 
pentru investiții și pentru capitalul de lucru raportat la un cadru legislativ care sǎ le 
prmitǎ accesul la finanțare. 

Pentru a participa și beneficia de programul de susținere a întreprinderilor mici 
și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, Ordonanța de urgență nr. 110/2017, art.3, 
prevede faptul cǎ, „beneficiarul programului este operatorul economic care respectă 
prevederile prezentei ordonanțe de urgență îndeplinește condițiile prevăzute de 
Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008, privind desfășurarea activităților 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016, 
Legea nr.1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, 
sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, pentru stimularea înființării și 
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.301/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și 
mijlocii prevăzute de Legea nr.346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare”3.
3  Ordonanța de urgență nr. 110/2017, art.3, privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și  mijlocii - IMM 
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În același context potrivit Legii Nr.209/2018 din 25 iulie 2018 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, beneficiarul 
programului este reprezentat  de operatorul economic „care respectă prevederile 
prezentei ordonanțe de urgență, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților 
nr. 31/1990,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.44/2008,  privind desfășurarea activităților economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea 
nr.1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu 
modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2011, pentru 
stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr.301/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în 
categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și 
completările ulterioare 4”.

Raportat la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 06.04.2020 prezentǎm ȋn tabelul numǎrul 
2, criteriile cumulative și obligatorii de incadrare a ȋntreprinderilor ȋn categoria 
microȋntreprinderi, ȋntreprinderi mici şi mijlocii:

Tabel 2. Criterii de ȋncadrarea a întreprinderilor ȋn categoria microȋntreprinderi, 
ȋntreprinderi  
              mici şi mijlocii

CRITERII 
CUMULATIVE Și 
OBLGATORII DE 

CALIFICARE

CATEGORII DE  ÎNTREPRINDERI

1 2 3 4

DENUMIREA Microîntreprinderi Întreprinderi
Mici

Întreprinderi 
Mijlocii

Cifră de afaceri anuală 
netă:

≤ 2 mil. 
EUR/echivalent 
RON

≤ 10 mil 
EUR/echivalent 
RON

≤ 50 mil 
EUR/echivalent 
RON

INVEST  România
4  Legea nr. 209/2018, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de 
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
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Active totale: ≤ 2 mil. 
EUR/echivalent 
RON

≤ 10 mil. 
EUR/echivalent 
RON

≤ 43 mil. 
EUR/echivalent 
RON

Număr salariați: De la 1până la 9 De la 10 
– 49

De la 50 – 249

Sursa: Recomandarea 2003/361/CE, transpusǎ in legislția naționalǎ
           

Îcadrarea ȋntr-o categorie sau alta de intreprinderi se realizeazǎ prin raportarea 
la nivelul indicatorilor din tabelul de mai sus, condiționat de faptul cǎ trebuie avut ȋn 
vedere urmǎtoarele trei criterii:

1. cifra de afaceri anuală;
2. active totale; 
3. numarul de salariati. 

Microintreprinderile sunt intreprinderile care: 
1. au ȋntre 1 pȃnǎ la 9 salariați;
2. cifra de afaceri anualǎ pȃnǎ la 2 milioane de euro;
3. active totale: ≤ 2 mil. EUR/echivalent RON.

Intreprinderile mici sunt intreprinderi care au:
1. au ȋntre 10 pȃnǎ la 49 de salariati;
2.  cifra de afaceri anuala pana la 10 milioane de euro;
3. active totale: ≤ 10 mil. EUR/echivalent RON

Intreprinderile sunt intreprinderi care:
1. au ȋntre 50 – 249 de salariati;
2. cifra de afaceri anuala sub  50 de milioane de euro;
3. active totale: ≤ 43 mil. EUR/echivalent RON
Legea nr. 209/2018, modificǎ  articolul 1 alineatul (3) din Ordonanța de urgență 

nr. 110/2017, litera a) privind realizarea de investiții garantate de către stat in sensul 
cǎ operatorul economic va beneficia de:  «un singur credit pentru realizarea de 
investiții garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de 
maximum 80% din valoarea finanțării pentru proiecte de dezvoltare/înființare centre 
de agrement, proiecte de investiții în activități de producție, servicii și inovare, 
exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. 
Valoarea maximă a finanțării garantate de către stat este de 1.250.000 lei; sau»5.   

Prin  alineatul (3^1), cu următorul cuprins: “(3^1) Un beneficiar poate cumula 
facilitatea de garantare a finanțării pentru proiectele de dezvoltare/înființare centre 
de agrement, proiecte de investiții în activități de producție, servicii și inovare 
5  Legea nr. 209/2018, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de 
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
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prevăzute la alin. (3) lit. a) cu garanțiile pentru creditele destinate realizării de 
investiții și/sau linii de credit prevăzute la alin. (3) lit. b), cu încadrarea în valoarea 
maximă cumulată de 10.000.000 lei.”6

Aspectele actuale privind sumele maxime de finanțare prin Programul 
de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, din 
06.04.2020 sunt prezentate ȋn Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor 
mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 06.04.2020, la CAPITOLUL I 
Dispoziții generale, categorii de credite garantate, astfel:

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul 
sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, 
prin MFP, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, 
comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de 
investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/
liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanțării 
este de 5.000.000 lei și trebuie să respecte una din următoarele condiții:

(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile 
sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate 
salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 
1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată 
pentru primii doi ani de activitate;

sau
 (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul 

brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din 
activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe 
venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale 
competente pentru anul 2019;

sau
 (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include 

atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor 
documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului 
nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 
18 luni;

sau
b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului 

de lucru, garantate de stat, prin MFP, în procent de maximum 90% din valoarea 
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului 
garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă 
a finanțărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei 
6  Legea nr. 209/2018, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de 
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
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pentru întreprinderile mici, în limita uneia din următoarele condiții:
 (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile 

sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate 
salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 
1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată 
pentru primii doi ani de activitate;

sau
 (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul 

brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din 
activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe 
venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale 
competente pentru anul 2019;

sau
 (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include 

atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor 
documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului 
nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 
18 luni.

 (2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi 
acordate unui beneficiar în cadrul facilității prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. 
Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor 
mici nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finanțarea capitalului de lucru 
prevăzute la alin. 1 lit. b) cu creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de 
lucru prevăzute la alin. 1 lit.        a).Modificări (1)

(3) Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici sunt eligibili pentru acordarea facilitaților de credit garantate 
prevăzute la alin. (1) lit. b) și pot cumula aceste facilități cu creditele de investiții 
prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-
bugetare vine sǎ modifice prin Art. I., Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 
privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST 
ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 
decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, se 
modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatele (3) și (31) 
se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(3) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui 
beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, 
după cum urmează: a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții 
și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate 
de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din 
valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente 
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creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care 
pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. 
Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru 
acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de 
lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții, 
valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au 
depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a 
finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca 
dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare, sau b) 
una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului 
de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului 
garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau 
întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, 
respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a 
fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente 
capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. 
Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare 
la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/
liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor 
aferente capitalului de lucru din balanțele lunare. (31) Pentru creditele prevăzute la 
art. 1 alin. (3) lit. a), Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente 
creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru 
investiții în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către 
întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor 
de stat/de minimis asociate acestui program.”

Tabel 3. Caracteristici ale creditelor sau liniilor de credite pentru capital de lucru

CREDITE/LINII 
DE CREDITE 

PENTRU 
CAPITAL DE 

LUCRU

MICRO-
ÎNTREPRINDERI

ÎNTREPRINDERI 
MICI

ÎNTREPRINDERI 
MIJLOCII

1 2 3 4

Valoare credit: până la 500.000 lei până la 1.000.000 lei Până la 5.000.000 lei 

Perioada de timp:

Până la 36 de luni și 
cu posibilitatea de 
prelungire pentru încă 36 
luni

Până la 36 de luni și 
cu posibilitatea de 
prelungire pentru 
încă 36 luni

Maxim 36 de luni
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Dobandă ROBOR
3M + 2,45 %/an

Susținutǎ 100% de la 
Bugetul de Stat

3M + 2,45 %/an
Susținutǎ  100% 

de la Bugetul de Stat

3M + 2,45 %/ an
Susținutǎ  100% de 
la Bugetul de Stat

Garanții de stat: Maxim 90% din 
valoarea creditului 

Maxim 90% din 
valoarea creditului 

Maxim 80% din 
valoarea creditelor

Garanții:

Ipotecă legală mobiliară 
asupra universalităţii 
de bunuri mobile sau 
imobile

Sursa: Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 
privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 
06.04.2020

Figura numǎrul 1. Valoarea maxima a creditului pentru capitalul de lucru
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Sursa: Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM 
INVEST ROMÂNIA, 06.04.2020
Tabel 4. Caracteristici ale creditelor sau liniilor de credite pentru investiții
CREDITE/LINII 
DE CREDITE 
PENTRU 
INVESTIȚII

   
MICRO-
ÎNTREPRINDERI

ÎNTREPRINDERI 
MICI

ÎNTREPRINDERI 
MIJLOCII

1 2 3 4

Valoare   
  credit: până la 10.000.000 lei până la 10.000.000 lei până la 10.000.000 

lei
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Perioada de timp:

Până la 72 de luni, cu 
posibilitatea unei perioade 
de grație de maximum 18 
luni;

Pana la 72 de luni, 
cu posibilitatea unei 
perioade de gratie de 
maximum 18 luni;

Până la 72 de luni, 
cu posibilitatea unei 
perioade de grație de 
maxim 18 luni;

Dobandă      
ROBOR 3M + 1,95%/an 3M + 1,95%/an 3M + 1,95%/an

Garanții de stat

Maxim 80% din valoarea 
creditelor, cu excepția  
dobânzilor, comisioanelor 
și cheltuielilor bancare

Maxim 80% din 
valoarea creditelor, cu 

excepția  dobânzilor, 
comisioanelor și 

cheltuielilor bancare

Maxim 80% 
din valoarea 
creditelor cu 

excepția  dobânzilor, 
comisioanelor și 

cheltuielilor bancare
Sursa: Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST 
ROMÂNIA, 06.04.2020

Figura 2.  Figura numǎrul 2. Valoarea maxima a creditului pentru investiții

Sursa: Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST 
ROMÂNIA, 06.04.2020

Beneficiarii sunt considerați eligibili în cadrul programului de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, dacă la data acordării 
creditului operatorii economici care au apicat pentru acest program îndeplinesc 
cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, și art. 4.  

Art. 4. Prevede faptul cǎ „Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei 
IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile 
potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, atât criteriile de 
eligibilitate prevăzute în art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, 
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cât și următoarele criterii de eligibilitate:  
Tabel 4. Criterii de eligibilitate a beneficiarilor

Criteriu Specificația criteriului de eligibilitate

a) Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la art. 2 lit. a) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările 
ulterioare;  

b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de 
stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost 
executate, conform prevederilor legale în vigoare;  

c) Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile; 

d) Nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă 
în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin 
Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar 
care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din 
cauza pandemiei de COVID-19; 

e) Depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze 
personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență până la 31 decembrie 2020.    

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, art.3.

Potrivit reglementǎrilor ȋn vigoare, ȋntreprinderea poate organiza programul 
de lucru al salariaților pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, care a fost aprobată prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor 
mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19.

3. Concluzii
            
Adoptarea unor mǎsuri ȋn condițiile actuale de crizǎ presupune programme și 

mǎsuri care sǎ contracareze efectele acesteia. În acest context se incadreazǎ Schema 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 77

de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19, ca rǎspuns la efectele crizei. Întreprinderile mici, 
mijlocii si microintreprinderile sunt potențialii beneficiari ai schemei de ajutor care 
pot aplica pȃnǎ la 31.12.2020 raportat la condițiile de eligibilitate stabilite prin cadrul 
legal elaborat ȋn acest sens. Pentru produsele bancare accesate de tip: linii de credite,  
credite pentru capital de lucru, credite pentru investiții aplicanții declarați eligibili 
vor beneficia de granturi pentru plata ȋn proporție de 100% a comisioanelor de 
administrare și a comisioanelor de risc, garanții de stat acordate de Fondul Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare 
F.N.G.C.I.M.M.pȃnǎ la 90% pentru microintreprinderi și pentru intreprinderi mici, 
garanții ȋn proporție de  pȃnǎ la 80%  pentru ȋntreprinderile mijlocii.

Fațǎ de programul initial, IMM Invest s-a extins lista firmelor eligibile și 
cuactivitǎți ale societǎtilor comerciale care ȋși desfǎsoarǎ activitǎți ȋn domeniul 
intermedierilor financiare, al asigurarilor, al tranzacțiilor imobiliare, al activitaților 
de inchiriere și de leasing conditionat insǎ de incadrarea acestora ȋn categoria IMM.
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THE ROLE OF THE DEVELOPMENT 
PARTNERS IN THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA IN THE CONTEXT OF THE 
COVID-19

ROLUL PARTENERILOR DE 
DEZVOLTARE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA ÎN CONTEXTUL 
COVIDULUI - 19
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Iuliana STRATAN1

Abstract 

This article reviews the impact of the COVID-19 pandemic which has 
caused a global health emergency and an economic crisis of historic magnitude. 
There is a risk that the crisis, making worse the existing fragilities, could lead 
to social unrest and a deterioration in the security situation, particularly in 
countries that are already in a more delicate position. Government of the 
Republic of Moldova have an essential role to play in carrying the pandemic 
and approach its economic repercussions. The COVID-19 crisis has forced 
the Government of Republic of Moldova to take emergency measures to 
support the national economy. Leadership, governance and communication 
are critical for a successful politics response. The evidence suggests that 
for Government commitments to be met a clear, consistent, and transparent 
communication with Development Partners will be necessary during this 
time of uncertainty. 

The paper analyzes the role and approach of the Development 
Partners to support the Republic of Moldova and their citizens in addressing 
the crisis. In response to the Moldovan authorities request for an emergency 
financing assistance to mitigate the economic impact of COVID-19, the main 
Development Partners, focusing on the International Monetary Fund, The 
World Bank and European Union have contributed the urgent balance of 

1  State University of Moldova, PhD.
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payment needs stemming from the COVID-19 pandemic.

The real test for the current Government will be whether foreign aid 
will succeed in combating the economic recession caused by the Covid- 19.

Key words: COVID-19 pandemic; Government of the Republic of 
Moldova; International Monetary Fund; World Bank; European Union;

Background

The COVID-19 pandemic has caused a global health emergency and 
an economic crisis of historic magnitude. Initially detected in Wuhan, 

China, in the period of December 2019, the COVID-19 virus has spread very fast to 
all regions of the globe. Governments have an essential role to play in carrying the 
pandemic and approach its economic repercussions. During COVID, governments 
are faced with taking decisions to lockdown, as well as managing the implications 
of lockdown and social distancing for the mobility of people and goods, and the 
continuity of transport services. This has cumulative impacts on the economic 
activity of cities, regions, freight logistics, as well as related industries, markets 
and supply chains.

Leadership in a time of crisis falls to leaders in government at all levels to 
create trust and influence individual and community behavior. Trust is built by clear, 
consistent and transparent communication based on solid evidence and engagement. 
Governments should engage on digital platforms as well as reach out to the media, 
community and religious leaders, businesses, and social influencers to hear their 
concerns and share information. The economic crisis requires a simultaneous effort 
to save jobs and protect the incomes of those affected by the pandemic, impacts 
which unfortunately that will affect heavily on vulnerable populations. 

In 2019, Republic of Moldova (RM), the poorest country in Europe [1] 
tested the resistance of democracy to threats from the oligarchic regime. In 2020, 
COVID-19 verifies the country’s resilience to an exceptional health crisis, under 
pro-Russian governance [2]. 

The COVID-19 crisis has forced the Government of Republic of Moldova 
to take emergency measures to support the national economy. Unfortunately, 
nowadays, COVID-19 is affecting the whole types of economies in our country: 
including firms, service delivery systems, and households. Thus, in the short run, 
the whole economy needs to be protected to sustain of securing the necessities and 
speed up the recovery. We cannot notice any notably steps taking by the officials to 
provide relief to companies facing, or about to face, a liquidity shortage as a result of 
the “stay-at-home” restrictions, either in facilitating financial support to be provided 
to them or in allowing their current financial or other obligations to be suspended 
during the crisis. It is crucial that Government of the RM communicate clearly on 
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the direction of the strategy, establish a timeline and set up solutions accordingly. 
The Moldovan new government [2] backed by a parliamentary majority established 
in March 2020, has the task of getting the country through the COVID-19 crisis, 
without moving back the structural reforms achieved, while obtaining the trust of 
citizens and development partners, corruption and the unfinished reform agenda. 

In our opinion the Government should remain mindful of sustainability 
and prioritize interventions appropriately. Where possible, measures should 
be undertaken in the form of credits and guarantees rather than outright grants. 
Leadership, governance and communication are critical for a successful politics 
response. Clear, consistent, and transparent communication from leaders creates 
trust and conveys a sense of stability during this time of uncertainty. According to 
the World Bank report, the authors describe that from an economic point of view 
losses should be centralized with the government, as far as possible. Faced with an 
uncertain shock such as the Covid-19 epidemic, only governments can serve as a 
last resort insurer [3].

To be effective, the Government of the RM response needs to be well 
coordinated under an emergency management team with clear definitions of roles 
and responsibilities; and responsible special committees of parliament and special 
audits to oversee the emergency management team decisions, they will also need to 
be clear on messaging to the public. As its noticed, the actions of the Government 
are monitored by civil society, and the failures are revealed by the media. Moldova’s 
health sector is under enormous pressure, higher than other Eastern Partnership 
countries, with a population of 4,035,559 million as of Tuesday, April 28, 2020, 
based on Worldometer elaboration of the latest United Nations data [4], and a high 
number of infections [5].

According to the article 22 of Law no. 212/2004 regarding the regime of 
state of emergency, siege and war, art. 2 of the Parliament Decision no. 55/2020 
on the declaration of the state of emergency, points 6, 7, 8 and 9 of the Regulation 
of the Commission for Exceptional Situations of the Republic of Moldova, the 
Government approved the Decision no. 1340/2001, Commission for Exceptional 
Situations of the Republic of Moldova, and the Parliament has declared the state 
of emergency for 60 days on March 17, 2020, including a set of mitigating and 
preventive measures [6].

The Institute for European Policies and Reforms (IPRE) has published a 
study showing that the institutions dealing with the Covid-19 outbreak have difficulty 
coordinating activities, with some of Commission for Emergency Situations’ 
powers being duplicated or replaced. Public communication is unstructured, with 
contradictory information presented by several actions at the same time [7]. 

Meanwhile, it was established the Coordination Center for External 
Assistance for the Elimination of the Consequences of the COVID-19 Pandemic, an 
interinstitutional structure, without legal status, created for the period of emergency 
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and the period immediately following the state of emergency, according to the 
principle of partnership and ability with functions of reception, coordination and 
intersectoral monitoring of requests for external assistance related to eliminating 
the consequences of the pandemic COVID 19, at the disposal of the Commission 
for Exceptional Situations of the Republic of Moldova no. 15 of April 08, 2020. 
Normal mechanisms remain in place for Official Development Assistance (ODA) 
through the Ministry of Finance, including all negotiations and coordination 
with International Financial Institutions (UN specialized Agencies and several 
development partners as the World Bank (WB), International Monetary Fund 
(IMF), European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD), Swiss Development Cooperation (SDC) [8]. Approaching 
globally, the process of grant allocation and official development assistance 
from the International Finance Institutions can look dissimilar in practice when 
compared to allocation from bilateral agencies. This mechanism is largely based 
on the collective decisions that characterize international financial institutions 
[22], [23]. A study by Alesina and Dollar [24] on the model of ODA allocation by 
development partners shows that ODA is guided more by the political and strategic 
interests of development partners than by economic needs and policy performance 
in recipient countries, which denotes a negative impact. 

Moldova’s economy is expected to fall into recession in 2020. The revised 
budget deficit is 15.975 billion lei and compared to the previously approved level, 
to compensate for the budget deficit, the Government will use resources identified 
in negotiations with external partners, by external loans and credits, such as 
International Monetary Fund (IMF), the World Bank, the European Union (EU) 
and the Government of the Russian Federation. The Government of Moldova 
has approved a draft law on rectifying the state budget for 2020, which is to be 
submitted to parliament, which was then submitted to parliament on April 23, 2020 
[9]. According to the Draft law on amending the State Budget Law for 2020 no. 
172/2019 (art. 1, 2, 3, etc.) , based on spending priorities in the current period, 
the most important measures, which require essential expenditures from the state 
budget, are to support the health sector and mitigate the effects of the COVID-19 
pandemic on the economy and population.

Development Partners 

Since the first cases of COVID-19 contagion, the Development Partners 
has been working intensely to support the Republic of Moldova and their citizens 
in addressing the crisis. Coordination efforts led by the World Health Organization 
(WHO) and involving all Development Partners can take steps to help steps 
defeat the pandemic and establish timely and exchange of information on ongoing 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 83

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
threats to global health. Country-level coordination, planning, and monitoring is 
assured by the UN Regional Coordination Office and WHO, which organize donor 
coordination meetings with participation by development partners and embassies, 
and by Government representatives [21]. WHO worked closely with the Ministry 
of health, Labor and Social Protection (MoHLSP) to implement the technical 
guidelines on COVID-19 epidemiological surveillance and contacts investigation, 
quarantine and restriction measures. Country progress on pandemic preparedness 
and response capacity is monitored by the World Bank and WHO as part of the 
Universal Health Coverage index [10].

Especially during this period, the contribution of the Development 
Partners is very important in fight with the pandemic: providing motivation for 
the development, ensuring the availability of medical supplies and production of 
new treatments. Centralized procurement, advance purchase commitments, and 
international cooperation on patents and research could be used to spur innovation 
and fast-track vaccine and test production, availability, and affordability. 
International cooperation is essential to providing development official assistance 
to the RM, a low-income country, to allow for an effective response to the health and 
economic dimensions of the crisis, including to extend safety nets and safeguard 
human capital. To address these risks, effective transparency and accountability 
mechanisms should be implemented to faithfully manage the newly acquired assets.  

The Development Partners from RM started to provide fast-disbursing 
budget support, investment projects and grants. Donor funds could be used to 
establish a large-scale combination of risks, especially for the lower-middle-income 
countries, such as the Republic of Moldova, where the risks are significant even in 
the best of times. Meanwhile, international institutions can coordinate to provide 
much-needed debt relief to the country facing limited fiscal space and growing 
debt ratios. Leadership, governance and communication are critical for a successful 
politics response. Clear, consistent, and transparent communication from leaders 
creates trust and conveys a sense of stability during this time of uncertainty.  Indeed, 
a multisectoral policy strategy is needed to protect people, especially vulnerable 
groups, from the immediate impact of the crisis, as well as to strengthen long-term 
preparedness. The Government also need to provide leadership at all levels in the 
response to the pandemic by communicating clearly and transparently to build trust 
and engaging with communities to ensure collective action and social cohesion 
in a time of crisis. The Development partners are working with the WHO and the 
Government of Moldova on procurement and distribution of batches of medical 
and personal protective equipment to further contribute to an adequate response to 
the COVID-19 pandemics in Moldova.

The European Union (EU) has managed to develop regulatory and financial 
measures to monitor the effects of the health crisis and stimulate solidarity between 
European states, resulting in a document entitled “Strengthening Resilience, an 
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Eastern Partnership with benefits for all”, Launched by the EU, on March 18, 2020 
[11]. The aid provided by the European Union, during a pandemic, to the Republic 
of Moldova and other Eastern Partnership states is very important, but the criteria 
according to which this aid is granted to each state are not clear. Our opinion is 
that European partners are the ones who should answer these questions in order to 
eliminate any speculation. Because it is obvious that Government cannot afford to 
ask such questions, as it will automatically be criticized for attacking the EU.

The European Union is an important aid to RM and other Eastern Partnership 
countries and is no better alternative for the country and region than European 
integration. But this must be based on objective assessments of the situation in the 
country, including when it comes to political preconditions or conditionalities that 
have always been promoted in order to stimulate the development of Moldovan 
democracy. As stated by to the factsheet dated April 8, 2020 [18], the European 
Commission has revealed the distribution of an emergency support package by 
country. It has been reallocated € 87 million for the most immediate needs, as part 
of the global response to the coronavirus outbreak. We can denote an aspect deserve 
attention, that the associated countries, such as Ukraine, Georgia and Moldova, 
separately received more than Belarus and Azerbaijan. 

Also, in the context of the COVID-19 crisis, a few weeks later, the European 
Commission proposed the use of macrofinancial assistance (MFA) to support ten 
neighbouring partners, including Republic of Moldova. The assistance would 
take the form of medium-term loans. According to the Proposal for a decision on 
providing macro-financial assistance to enlargement and neighbourhood partners 
in the context of the COVID-19 pandemic crisis, dated April 22, 2020 [13]. The 
amount of MFA in sum of 100 million euro is based particular the international 
reserves at their disposal, as well as resources provided by the International 
Monetary Fund and the World Bank and complements another 87 million Euros 
used for ongoing or planned projects. The money will go to emergency measures 
and humanitarian needs and will focus on overcoming the economic and social 
consequences of the Covid-19 crisis.

In response to the Moldovan authorities request for an emergency financing 
assistance to mitigate the economic impact of COVID-19, the IMF approved 
US$235 million to meet the urgent balance of payment needs stemming from the 
COVID-19 pandemic, help catalyze developmental partner support, and address 
imminent health system needs [12].

According to Government RM initiatives, this loan will cover more than 
half of the budget deficit this year. This means that it will be possible to pay salaries 
for budget employees.

Globally, The World Bank and the IMF are stepping in, are taking the 
responsibility for this global coordinating mechanism [14]. In the context of 
the Republic of Moldova, International Financial Institutions such as the IMF 
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and the World Bank have made the support announced estimated of 300 million 
dollars available to the Government through fast, cheap and unconditional reform 
instruments.

The World Bank Group maintain strong support for developing countries 
as the organization focused on delivering results more quickly, increasing its 
relevance for clients and partners, and bringing global solutions to local challenges 
[15]. The World Bank is continuously taking urgent operational actions to help 
client countries respond to the COVID-19 pandemic, applying all the WBG 
operational and policy instruments and working in close partnership with the 
Government and other agencies. This International Financial Institution is ready to 
provide the support and sustainable solutions needed to end extreme poverty, foster 
shared prosperity and create a world of opportunity for all. On March 3, 2020 the 
Executive Directors endorsed the WB’s proposal to launch a Fast Track COVID-19 
Facility to provide up to US$12 billion in immediate support to assist countries 
coping with the impact of the global outbreak. The objective of the COVID-19 
Strategic Preparedness and Response Project is to prevent, detect and respond to 
the threat posed by COVID-19 and strengthen national systems for public health 
preparedness., composed of five components to the project [16].

The World Bank has the mission with a continuing focus on providing the 
financing, knowledge, and expertise to tackle the biggest challenges facing. At the 
request of the Government of Moldova  [17], based on the country’s financing 
gap and technical capacity constraints, was approved by the World Bank’s Board 
of Executive Directors on April 24, 2020, the proposed IDA Credit of EUR 52.9 
million (US$57.9 million equivalent) for the Moldova COVID-19 Emergency 
Response Project. The project development objective is to prevent, detect, and 
respond to the threat posed by the COVID-19 pandemic in the Republic of Moldova 
[19]. The project will contribute to reducing the risk for vulnerable populations by 
increasing the country’s social protection program to better target vulnerable groups 
adversely affected by COVID-19. The WB Country Manager for Moldova, Anna 
Akhalkatsi mentioned that “The World Bank is fast-tracking its support to Moldova 
and its people to fight the spread of COVID-19 in the country. “The funding will 
strengthen the country’s capacity to detect and monitor the disease and to save 
lives. It will also make resources available to expand social assistance to the poor 
and vulnerable” [19].

In addition to financial support from the IMF, the World Bank and the EU, 
the Moldovan authorities also turn to less traditional creditors that can affect our 
country’s foreign relations both financially, politically and even geopolitically. As 
of April 23, 2020 the Moldovan Parliament ratified the proposed 200 million euros 
loan from Russia to reduce a growing budget deficit caused by the coronavirus 
outbreak [20], which although presented as a response and support in the context of 
the COVID-19 pandemic, is rather intended to support electoral projects announced 
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earlier this year. A large part of the financial resources has already been included 
in the budget rectification project for the implementation of the Project “Road 
Infrastructure Development Program with the support of the Russian Federation”, 
which is nothing more than a new program “ Good roads”. Obviously, we do not 
doubt that any public infrastructure works will help the economic agents somewhat 
in times of crisis, however the most delicate question remains the opportunity of 
these works and how to achieve them in the context of several conditionalities. The 
loan agreement was passed in two readings by 56 Members of Parliament (MP) 
from the Democratic and Socialist Parties, despite heavy criticism from opposition 
MPs. The opposition has said the loan would pose a long-term “danger” to Moldova 
because of some provisions that would channel the funds toward unnecessary 
projects that favor Russian companies. Later the same day, the Constitutional Court 
suspended the loan agreement with Russia. We can notice that credit agreement 
signed between the Government and Russian Federation raises several questions 
about both financial provisions and non-financial conditionalities. Even if it is 
mentioned that it is a credit for budget support, the Government cannot use this 
money as it sees fit, but only to support joint investment projects and only with the 
involvement of companies in this country. Thus, the Government does not seem 
to have the possibility to individually evaluate the opportunity of the projects, the 
decision will be taken together with the Russian side. Finally, the repayment terms, 
including the interest on this loan, seem to be among the toughest in the list of all 
financing agreements that our country has in force now, or which are at an advanced 
stage of approval. Following a heated debate between government and opposition 
representatives watched live by thousands of Moldovans, as of May 7, 2020 the 
Constitutional Court recognizes loan agreement of Government Decisions no. 169 
of March 13, 2020 and no. 252 of April 21, 2020 and of Law no. 57 of 23 April 
2020 (complaints no. 56a / 2020, no. 57a / 2020 and no. 58a / 2020) with Russian 
Federation as non- constitutional, including all subsequent acts of that agreement, 
both those that preceded the signing of the agreement and those issued and adopted 
after signing [25]. The motivated decision is yet to be published, but political and 
economic implications cannot be overestimated.

Conclusions:

COVID-19 has had a strong global effect, affecting millions of lives and 
straining even the most advanced and best health resources around the world. We 
have shown in the article that a clear, consistent, and transparent communication 
from leaders creates trust and conveys a sense of stability during this time of 
uncertainty.  Due to political issues, the pro-Russian Government of the Republic of 
Moldova response needs to be well coordinated under an emergency management 
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team with clear definitions of roles and responsibilities. Public communication is 
unstructured, with contradictory information presented by several actions at the 
same time. In our opinion the Government of the RM should remain mindful of 
sustainability and prioritize interventions appropriately. Where possible, measures 
should be taken in the form of credits and guarantees rather than outright grants.

The revised budget deficit is 15.975 billion lei and compared to the 
previously approved level, to compensate for the budget deficit, the Government 
will use resources identified in negotiations with Development Partners, by external 
loans and credits, such as International Monetary Fund (IMF), the World Bank and 
the European Union (EU). 

The Development Partners from the RM started to provide fast-disbursing 
budget support, investment projects and grants. Donor funds must be used to 
establish a large-scale combination of risks, where the risks are significant even in 
the best of times. Therefore, it’s crucial that Government communicate clearly on 
the direction of the transparent strategy, establish a timeline and set up solutions 
accordingly. 

In the context of the COVID-19 crisis, the World Bank, IMF and EU stepped 
in, and proposed the use of macro financial assistance to support the Republic of 
Moldova. The World Bank is continuously taking urgent operational actions to help 
client countries respond to the COVID-19 pandemic, applying all the World Bank 
Group operational and policy instruments and working in close partnership with the 
Government and other agencies. 

The real test for the current Government will be whether foreign aid will 
succeed in combating the economic recession caused by the Covid- 19.
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Dorian VLĂDEANU

Rezumat

Fenomenul globalizării nu e nici nou, nici original. Toate sistemele 
și procesele tind spre contopirea și echilibrare, într-o structură masivă și 
omogenă, dar omogenitatea, dusă la maximum, înseamnă, cum bine se știe, de 
cele mai mult ori, pieire și de foarte puține ori transformare. Marșul forțat al 
omenirii spre globalizare se află, deocamdată, în faza bablionizării. 

Cuvinte-cheie: revoluții; războaie; război hibrid; dominație; 
conflictualitate; globalizare; babilonizare;

Summary

The phenomenon of globalization is neither new nor original. All systems 
and processes tend to merge and balance, in a massive and homogeneous 
structure, but homogeneity, maximized, means, as is well known, most of the 
time, perish and very rarely transformation. Mankind’s forced march towards 
globalization is, for the time being, in the Babylonian phase. 

Keywords: revolutions; wars; hybrid warfare; domination; conflictuality; 
globalization; babylonization of globalization;

1. Criza democrației

După secole de revoluții, de aprige lupte de clasă, de războaie civile cumplite, 
sângeroase, devastatoare, după războaie mondiale și revoluții globale, rezultatul este 

BABILONIZAREA GLOBALIZĂRII

BABYLONIZATION  
OF GLOBALIZATION
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statul capitalist, cu diverse grade de democrație și libertate, cosmopolit, încă social, 
amoral și turbulent.

Bancherul și capitalistul, profesorul, muncitorul și IT-istul petrec vacanțele 
în aceleași hoteluri – e drept, unii cu vedere la mare, iar ceilalți cu vedere la stradă. 

Standarde ridicate de viață, igienă, abundență – de toate pentru toți în Nordul 
saxon, urmare a devastării Sudului. Costuri?... Factura încă se scrie – și pentru 
Sud și pentru Nord..., incendii continentale, taifunuri și uragane înseriate, apă de 
băut – pe sfârșite, pustiuri într-o extindere galopantă, peste 200C la Polul Sud și 
ninsori în Emiratele Arabe... și lista o poate scrie în continuare oricine! Profiturile? 
În buzunarele câtorva miliardari și conturile unor corporații!...

Statul bunăstării era și este așadar „alb”, limitat național, dar nu fără convulsii 
rasiale, de gen, de tot felul de drepturi civile, atât de multe drepturi încât mai toți au 
uitat de obligații.

Criticile sociale ale capitalismului și imperialismului european și american 
au generat mișcări studențești de amploare nemaivăzută, a generat cultura hippie și 
demonstrații uriașe de-a lungul Statelor Unite și până în Parisul anilor 1968.

Dar veghetorii politicii mondiale au rămas mereu vigilenți, cu toți cei trei ochi 
permanent deschiși. Lovituri de stat sângeroase în Iran, Chile, România, Argentina, 
sprijinite aproape pe față de Vestul generos în scenarii și trupe speciale, au fost însoțite 
de victoria zdrobitoare a neoconservatorilor, de înmormântarea lui Keynes și punerea 
pe piedestal a lui Milton Friedman (inițial un adept înfocat de stânga) – ambii laureați 
ai Premiului Nobel pentru economie, deși susțineau teorii ireconciliabile, absolut 
opozabile.

SUA și Marea Britanie au devenit porta-vocea noii ideologii de dreapta 
(unii ar spune de extremă dreapta), astfel încât nimeni și nimic nu a mai stat în fața 
globalizării, inclusiv socialismul super-birocratizat și etatizat.

În câțiva ani, piețele incorporate în stat au devenit state încorporate în piețe, 
iar întâietatea legii publice a fost rapid subminată și substituită de vaste rețele de 
instituții și corporații transnaționale supuse legii private, care serveau (și servesc) 
exclusiv scopului de a proteja și coordona interesele stăpânilor noilor imperii.

Puterea economică și politică a statului de a interveni este împiedicată 
de conformitatea impusă a pieței; rămân intacte doar puterea organizațională 
și polițienească pentru a-și îndeplini rolul „echipei de întreținere” din fabrica 
globalizării, garanție a continuității „ordinii per totale a pieței”.

Numai că, în timp ce încorporarea în piața globală garantează libertatea în a 
alege a investitorilor, pe partea cealaltă, statele nu-și pot alege investitorii și sunt 
forțate, în mod straniu, să participe la o cursă nemiloasă de a crea și înmulți condițiile 
favorabile de producție și fiscalitate, de neglijare absolută a problemelor sociale și de 
mediu, tot mai grave și mai extinse. Piața este liberă; lumea, nu!...

Consecințele unor asemenea comportamente? Multe, și dincolo de un oarecare 
progres tehnologic și bucuria malefică de înlocuire a forței de muncă umane, 
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pretențioasă, bolnăvicioasă și scumpă, treptat dar sistematic, structural, sărăcia s-a 
strecurat și în Occidentul bogat și echilibrat (până nu demult); drogurile, incultura, 
criminalitatea, comportamentele deviante în masă, terorismul autohton (dincolo de 
cel importat) – toate acestea au venit „la pachet” ca recul la o doctrină inumană, 
într-o lume în care singura religie a rămas piața, iar singura divinitate, banul.

Democrația? Este definită de toți, fiecare pe unde apucă și după câtă funcție 
are (de carte nu poate fi vorba). Democrația nu poate fi însă apărată nici de lacomi, 
nici de incompetenți și nici de mulțimi îndobitocite.

Cu greu mai găsești un stat unde aleșii să reprezinte mai mult de 5-10% din 
interesele celor care i-au votat și 80% din interesele celor care i-au finanțat...

Cu greu mai găsești un stat unde participarea la vot a păturii sărace și a ce-a 
mai rămas din clasa de mijloc, să treacă de 25-30%, în timp ce prezența la vot în 
păturile subțiri dar bogate trece bine de 80-85%. Întrebări?!... Nelămuriri?!... Nu!

 „Mizeria strălucitoare” (Kant) a mall-urilor și reflexele acesteia ajunge până 
în pustiurile Libiei, munții Afganistanului, periferiile sărace ale metropolelor (Rio de 
Janeiro), tabere de refugiați, noile permanențe ale unei omenirii aflate într-o continuă 
fugă de propriile „progrese” și ofensive „democratice”, sprijinite din plin cu proiectile 
cu uraniu sărăcit (nici uraniul n-a scăpat de acest apelativ sordid) și trupe de elite ale 
armatelor private (altă invenție malefică a neoliberalismului sălbatic, dar bine lustruit 
pentru a străluci atât cât să orbească și să nu se poată vedea ce este dincolo de câteva 
sintagme teoretice atrăgătoare).

2. Capitalismul autoritar

Populismul – numitorul comun al mișcărilor politice de dreapta și al ce a 
mai rămas din mișcările politice de stânga (în fapt, politica globală și/sau statală a 
devenit un fel de corpus cu două mâini drepte, cu două emisfere cerebrale – ambele 
pe dreapta) etc. – o aberație a „evoluționismului” politic, cu reflexe tot mai frecvente 
care țin de cel mai întunecat primitivism neoliberal.

Jan-Werner Muler definește populismul drept o „imagine moralistă specială a 
politicii, o modalitate de a percepe lumea politică care stabilește un popor moral pur 
și unificat împotriva elitelor care sunt considerate corupte sau în alte feluri inferioare. 
Populiștii sunt întotdeauna antipluraliști și pretind că ei și doar ei reprezintă poporul” 
(Ce este populismul – 2017).

În opinia lui Jan-Werner Muler, populismul este o „formă de excludere a 
politicii de identitate”, care reprezintă „un pericol pentru democrație” și are drept 
scop „suprimarea societății civile”.

Dincolo de definiții și opinii, constatăm că:
a. Elitele au devenit un fel de adunări mai mari sau mai mici, mai la vedere 

sau mai ascunse, a tot felul de indivizi care au adunat averi uriașe, dintre care puțini 
ar putea fi considerați, sub incidența unor criterii care țin de coordonatele morale și 
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educație peste medie, ca fiind elite adevărate.

b. Ultimele decenii au fost martore la trivializarea clasei politice, la decadența 
galopantă a acesteia, la aplicarea unor criterii de selecție valorice inverse, la dispariția 
marilor oameni de stat, educați și cu adevărat responsabili.

c. În aceeași măsură, dar în sens opus, corporațiile s-au „blindat” cu personal 
supracalificat, și-au consolidat edificiile și instrumentele puterii, devenind în cele 
din urmă stăpânii absoluți ai lumii politice și instituind adevăratul principiu al 
funcționării unei democrații moderne, contemporane și pragmatice: nu contează cum 
se votează, contează cine finanțează.

O asemenea dinamică nu ar fi fost întru totul posibilă în condițiile unei clase 
politice educate, morale, angajate în mod real numai pentru binele public.

Că reprezentanții unei drepte sau stângi populiste poartă acum nume precum 
Victor Orban, Donald Trump, Marine Le Pen, Evo Morales, Bernie Sanders – nici nu 
mai contează. Populismul are și el nevoie de oameni de serviciu.

Autoritarismul de dreapta se articulează pe o serie de elemente cum ar fi 
necesitatea conducerii strict ierarhizate (de sus în jos, după modelul corporatist ori 
după modelele militare), militarismul ridicat la rang de credință (sau militarismul 
patriarhal) – idealizarea războiului și soldaților, a legii și ordinii cvasi-absolute, 
represiunea imediată și nemiloasă a inamicilor construiți, naționalismul absolut 
îmbrăcat în haina groasă a globalismului și modelul prieten sau dușman.

Evident, ca orice doctrină cvasi-totalitară dar cu pretenții la o origine de 
extracție autentic democratică, autoritarismul de dreapta are ca principale scopuri 
acelea de a menține la putere falsele elite (de care făceam vorbire anterior) și de a 
masca rolul structurilor de clasă și ale capitalismului abrutizat (forme de capitalism 
primitiv dar cu alte coordonate tehnologice) ca germeni și cauze fundamentale ale 
crizelor profunde pe toate palierele vieții societății umane (sociale, economice, 
militare, ecologice etc).

Foametea endemică pe continente întregi, milioanele de refugiați, imigranți, 
sutele de mii de tone de proiectile utilizate pe aproape toate meridianele, sutele de 
mii de soldați aflați în permanentă stare de război, succesiunea interminabilă de 
crize financiare comandate, extinderea sărăciei și distrugerea clasei de mijloc – 
vectorul purtător al succesului capitalismului cu față umană pe toate meridianele, 
globalizarea terorismului (adesea inventat), sărăcirea planetei de resursele vitale 
supraviețuirii speciei umane și a vieții însăși prin restrângerea dramatică a resurselor 
de apă dulce, expandarea rapidă a deșerturilor, topirea ghețarilor și dezechilibrarea 
termică a planetei, incendii de dimensiuni continentale, extincția pădurilor etc. – sunt 
rezultatele mai mult sau mai puțin imediate ale unui terorism mai periculos decât 
oricare altă formă de terorism: terorismul globalizării capitalismului autoritar.

Desigur, ca mare putere sau ca superputere, îți poți acuza rivalii și aliații mai 
cocoșați de dezindustrializare și politici sociale catastrofale cu o singură condiție: să 
nu te uiți în curtea ta...
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Dacă ar fi să-l cităm pe Franz L. Newman, creșterea autoritarismului de 

dreapta are directă și imediată legătură cu dezvoltarea concurenței distructive, cu 
înstrăinarea muncii, cu alienarea socială, cu principiul schumpeterian al distrugerii 
„creative”, devenit între timp principiul distrugerii absolute, cu alienarea politică și 
cu instituționalizarea anxietății de către grupurile de extremă dreaptă, cu dezvoltarea 
paroxistică a perplexității instituționale...

Capitalismul autoritar este rezultatul expansiunii galopante a capitalismului 
neoliberal, este rezultatul dialecticii dintre un tot mai puțin firesc și tot mai mult 
nefiresc, între normal și anormal, între lege și legitate, între libertatea demolatoare 
a pieței și libertatea socială conservativă, între abundența succesiunii de crize și 
normalitatea (chiar dacă paradoxală) a apariției și manifestării lor.

Capitalismul neoliberal și varianta sa autoritară a dus la universalizarea 
înstrăinării.

David Harvey: „Înstrăinarea pe scară largă a dus la mișcările occupy precum 
și la populismul de dreapta dar și la mișcările naționaliste și rasiste. Donald Trump 
este președintele înstrăinării.”

Nu sunt un internaționalist dedicat cu trup și suflet cauzei și nici un anti-trumpist 
convins și visceral, dar rămân surprins că atâtea minți „luminate” în politica ultimelor 
decenii nu au putut intui că printre rezultatele ușor de anticipat ale neoliberalismului 
și globalizării nu puteau lipsi exacerbarea naționalismului, rasismului, înstrăinării și 
devastării unei planete.

3. Aberațiile democrației

Marile și cumplitele demonstrații de la Paris împotriva schimbării legilor 
pensionării în dezavantajul marii majorități a populației, dar în sprijinul corporațiilor, 
marile demonstrații din Africa de Sud (2015-2016) care vizau accesul la educație 
gratuită și de calitate precum și decolonizarea instituțiilor de învățământ superior au 
dus, printre altele, și la cele mai curioase alianțe (cum a fost alianța dintre studenți 
și personalul externalizat al universităților) dar și la cele mai abisale metamorfoze 
în comportamentul și mentalitatea celor care erau odată pe baricade iar astăzi, la 
putere...

Conceptul de democrație subsumează o serie de acțiuni și interpretări: guverne 
alese prin vot universal, alegeri libere și corecte, respectarea drepturilor fundamentale 
(libertate, demnitate, egalitate în fața legilor, etc).

În Franța ca și în Africa de Sud, unde a acționat mișcarea Fees Must Fall 
(taxele trebuie să dispară), lupta s-a declanșat când mulțimile de votanți (ca să nu 
spunem întreaga populație) s-au trezit că în fapt democrația este o farsă iar națiunea 
curcubeu (concept utilizat de episcopul Desmond Tutu) este un mit.

Reverberațiile protestelor cu privire la furnizarea de utilități publice (și care 
au devastat localitățile urbane ale oamenilor de culoare după 1994), violențele din 
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sectorul muncii cum ar fi masacrul de la Marikana 2012 – când însuși Congresul 
Național African, venit la putere în 1994, a trimis poliția, în numele democrației, 
să tragă, să mutileze și să ucidă minerii care demonstrau pentru a obține condiții de 
lucru mai umane (au murit împușcați 36 de oameni și au fost grav răniți alți 78).

Imediat după accederea la putere, Congresul Național African (ANC) s-a și 
„împodobit” cu o pătură subțire dar foarte rezistentă de burghezie de culoare, cu o 
reputație de neegalat în materie de corupție, represiune și cruzime.

Și asta deși până mai ieri trăiau prin ghetouri și erau vânați de aceeași polițiști 
care le ucideau foștii frați de suferință... Aberațiile democrației sau ale firii umane?!...

Este cel puțin interesantă metamorfoza societății sud-africane, mai ales pe 
partea ei de culoare, parte care a luptat secole pentru emanciparea drepturilor negrilor 
și abolirea apartheid-ului. Până mai ieri...

După ce s-au văzut însă la masa și pe culoarele puterii, burghezia de sorginte 
ANC-istă s-a dovedit a fi cel puțin la fel de crudă ca predecesorii ei albi.

Organizată în ceea ce se cunoștea ca fiind Black Economically Empowered 
(BEE) și a așa-numiților „tenderpreneurs”, subțirea dar ultrarezistanta pătură a 
nou-venitei burghezii de culoare s-a îmbogățit rapid ca reprezentați ai corporațiilor 
transnaționale sau folosindu-se de controlul lor asupra aparatului de stat.

Minerii de la Marikana erau plătiți cu sub 500$/lună și trăiau în cele mai 
insalubre condiții, într-un fel de colibe mizere, în timp ce condițiile de lucru erau 
similare celor din urmă cu 100-150 de ani.

Compania mamă (Lonnin, cu sediul în Marea Britanie) extrage platină pe 
care o vindea cu 1400$/uncia. După revoltă, acuzațiile aduse de către ministrul 
minelor de atunci, Sussan Shabangu erau foarte grave și a trebui să dea noi asigurări 
„investitorilor”, într-o ședință care a avut loc în Australia, la Perth, că președintele 
Jacob Zuma este „hotărât să izoleze elementele rele din cadrul societății noastre”.

Până mai ieri și el aparținea mulțimii alcătuite din... elemente rele!
La nivel politic, se realizează o alianță tripartită:
- Partidul Comunist Sud-African (SACP);
- Federația Sindicatelor – COSATU;
- Congresul Național African – ANC.
Inițial, COSATU era văzut ca un vârf de lance al clasei muncitoare în coasta 

guvernului, iar SACP insista pe continuarea luptei împotriva apartheid-ului și 
promovarea unei conduceri majoritar de culoare, ca etapă tranzitorie spre o Africă de 
Sud socialistă. Dar...

Nu după mult timp, totul a luat o direcție opusă, astfel că:
- pentru eforturile depuse, liderilor SACP le-au fost date funcții cheie în 

guvern, în timp ce
- COSATU și sindicatele sale afiliate au devenit și funcționat ca un fel de 

poliție industrială, preluând, după cum afirma Philip Hirschsohn (profesor la School 
of Business and Finance), caracteristici oligarhice.
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Și așa a murit visul unui OM care a suferit aproape trei decenii de detenție 

pentru ca omul de culoare să fie altfel, pentru ca democrația să nu mai poată fi nici 
vândută, nici cumpărată...

Fost politician de rang înalt al ANC, Cyril Ramaphosa este între primii cei 
mai bogați 40 de oameni din întreaga Africă.

Se pune întrebarea firească: ce poți face cu democrația atunci când pământurile, 
minele, băncile, resursele strategice, rămân în mâinile unui număr foarte restrâns de 
indivizi astfel încât, pe orice meridian al lumii ne-am uita, peste 80% din populație 
este deposedată de resurse și poziționată în „rastelul” forței de muncă, oricând 
posibil a fi disponibilizată, înlocuită sau batjocorită și negociată liber... în târgurile 
de profil?...

Nu pledăm pentru un marxism actualizat sau cu fața refardată, dar nu putem 
susține nici mângâierea mortală a mâinii invizibile a pieței pe care ne îndeamnă să o 
sărutăm recunoscători ideologii corporatiștilor.

Nu ni se mai pare, ci suntem siguri că ideea unui control democratic de esență, 
departe de orice fanatism, departe de parlament, sună ca o revendicare utopică, 
dincolo de radicalism.

Orice control și orice putere democratică cade în genunchi sau este strivită 
la gardul sau ușa instituțiilor și organizațiilor a căror geneză și funcționare nu au în 
vedere această viziune devenită, nu o dată, aberație: democrația.

Cum pot fi anulate regulile democratice prin voința instituțiilor internaționale? 
Ne stă la dispoziție exemplul Greciei.

Când pretinzi suveranitate restrânsă din partea unor națiuni, atunci acele națiuni 
trebuie să știe că nu doar suveranitatea se restrânge, ci și miezul ei: democrația. 
Democrația nu poate funcționa în state nesuverane sau cu suveranitate limitată.

Îndată ce suveranitatea este limitată, democrația este compromisă după 
cum orice compromitere a democrației duce la suspendarea uneia sau mai multor 
caracteristici ale democrației.

Oare la nivelul Parlamentului European se cunosc aceste lucruri? Nu pot să 
cred că nu...

În Grecia, criza generată în primul rând de corupție a compromis suveranitatea 
țării care a dat lumii democrația, democrația care a rămas oloagă, umblând în 
cârjele oferite de puternicii zilei. Și așa este și astăzi și, din nefericire, această stare 
deplorabilă se va extinde și spre alte țări visătoare încă în ale democrației.

Criza n-ar fi fost posibilă decât într-un stat deposedat și dezarmat în fața 
ofensivei ideologilor care susțineau (și susțin) dereglementarea și statul minimal. 
Statul minimal nu poate fi stat social tot la fel cum un stat cu suveranitate 
limitată nu poate fi un stat democratic.

În absența unui adversar pe măsură, răspândirea ideologiei liberale devastatoare, 
menite a destructura de la țesăturile sociale stabile, tradiționale, până la structurile 
statale prea încăpățânate pentru a ceda pretențiilor și logicii așa-zisei economii de 
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piață globale, nu a avut nici cel mai timid adversar.

O altă aberație a democrației este definită tocmai de ideologii și teoreticienii 
globalizării și ai neoliberalismului, care încearcă să „sudeze” democrația de 
neoliberalism dar care seamănă mai mult cu o deformare plastică la rece...

Din punctul de vedere al crizei grecești, de exemplu, deconstrucția în 
profunzime a democrației apare ca fiind norma inconfundabilă a giganticei „tălpi” 
a corporatismului autoritar și globalizant și deopotrivă, ca fiind adevărul rece al 
neoliberalismului glacial, fără empatie, fără morală, fără piedici și susținute din 
„interior” de o lume politică profund coruptă...

Consecințele crizei grecești concretizate în evoluții asociate cu insistența 
discursului și practicilor neoliberale, cu dinamica reproducerii capitaliste cu 
trendurile impuse pe termen scurt, concură la înaintarea forțată spre un singur punct 
de convergență: cel al consolidării autoritarismului social.

Au apărut astfel câteva trăsături noi ale democrației capitalismului autoritar:
- prevalența unei „rațiuni” (fără rațiune) care a impus o circulație oarbă a 

bunurilor („piața îți arată drumul”) ca fiind regula și principiul structurant de bază al 
tuturor aspectelor vieții umane;

- prezentarea partidelor ca „produse” care transcend politica, fiind în fapt 
mai mult un fel de produse comerciale speciale, reprezentate ca vedete și prin 
vedete politice de televiziune, departe de orice angajament social, departe de orice 
responsabilitate efectiv asumată și nu doar clamată;

- relativizarea stabilității statale prin influența directă, solicitată sau nu, a tot 
felul de vehicule politico-financiare de sorginte externă și/sau internă;

- crearea unor zone instituționale invizibile și inaccesibile controlului 
democratic cu putere de decizie în câmpul fiscal și monetar mai mare decât puterea 
de decizie a oricărui parlament sau guvern.

Instrumentele de lucru ale capitalismului autoritarist sunt însă mult mai 
diversificate parcurgând o plajă ce merge de la restrângerea democrației până la 
colaborarea cu regimurile dictatoriale (de a căror instaurare nu sunt deloc străine).

Dacă ar fi să înțelegem democrația contemporană ca un proces social de 
expansiune a creditării forțelor publice civile, am putea deosebi câțiva vectori 
importanți: un vector tehnico-politic, un vector tehnico-economic și unul tehnico-
comunicațional.

Fiecare din acești vectori acționează pe spații extinse (proprii), care nu o dată 
interferează.

Astfel, vectorul politic decide restrângerea structurală a democrației care, în 
cazul Argentinei, de exemplu, s-a intersectat și cu spațiile specifice acțiunii vectorului 
economic prin manevrarea gradului de autonomie a statului în a-și alege și defini 
politicile macroeconomice, fenomen care se manifestă din plin și în câmpul tactic 
definit de o suită state din Europa Centrală și de Est, după procesul integrării (dar și 
până atunci).
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În Argentina, dimensiunea represivă a venit dinspre:
Decizia puterii executive naționale de a opera prin decret, o transformare 

doctrinară și funcțională a forțelor armate.
b. Sprijinul acordat de armată și guvernul SUA pentru a stabili baze militare 

în diferite zone ale țării.
Decretul autoriza forțele armate de a efectua misiuni de securitate internă pe 

teritoriul țării astfel încât bariera dintre securitatea internă și cea națională a fost 
ridicată, permitându-se astfel incriminarea mai facilă a oricăror proteste sociale 
(începând cu însăși victoria în alegeri a coaliției de guvernare).

S-au anulat, s-au abolit trei categorii de acte normative pentru care s-a negociat 
treizeci de ani tocmai pentru extinderea și consolidarea democrației:

Legile pentru Securitate Internă (1992);
b. Legile pentru Apărare Națională (1998);
c. Legile pentru Serviciile Naționale de Securitate (2001).
Stabilirea de baze militare pe teritoriul Argentinei s-a realizat în condițiile în 

care direcțiile tehnice se aflau în mâinile Comandamentului de Sud al Armatei SUA.
Sosirea trupelor străine presupunea aprobarea prealabilă a Congresului Național 

(Parlamentul Argentinei); de această dată s-a omis acest amănunt nesemnificativ (ca 
semnal inconfundabil al democrației capitalismului autoritar).

Disoluția liniei de demarcație dintre securitatea internă și cea externă arată 
intenția guvernului (la sugestia „partenerului strategic”) de a incrimina protestele 
sociale.

Alături de aceste elemente „pregătitoare”, guvernul Mauricio Macri (impus 
discret și sprijinit pe față de SUA – tot în numele democrației)... avea niște teme 
esențiale de învățat și aplicat, dintre care principala viza supraîndatorarea Argentinei.

Între anii 2003-2015, sub guvernele Kirchner, politicile economice de stat au 
avut ca scop reducerea drastică a nivelului de îndatorare externă prin negocieri aspre 
cu creditorii, iar succesul relativ al acestei politici a permis relansarea economiei de 
producție și abandonarea modelelor financiare aplicate în perioada 1976-2001 (tot 
sub îndrumarea „aliatului” strategic)...

Toate acestea nu au fost bine văzute la Washington, drept pentru care s-au 
„organizat” alegeri „libere” care l-au adus la putere pe Macri, dispus să aplice 
politica de supraîndatorare a țării sale, astfel că raportul Datorie externă/PIB a ajuns 
peste 14 în 2011, pentru ca în 2018 să fie de 65,5!... (când datoria externă a unei țări 
este de peste 65 de ori mai mare decât PIB-ul acelei țări, parcă nici nu mai contează 
că datoria este de 13 sau 133 de miliarde de dolari)...

Cu aceste „caracteristici” financiare, Argentina a ajuns cel mai mare purtător de 
datorie suverană dintre economiile emergente ale lumii, cea mai necesară pandemie 
economică a globalizării. Și să notăm că atunci când este vorba despre datorii, nu  
acționează regula suveranității restrânse sau a cedării din atributele suveranității... Să 
reținem: nu statul este suveran, ci datoriile!
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De asemenea, la 14 ani după ce toate datoriile către FMI fuseseră plătite, 

Argentina a fost „determinată” să reia legătura de subordonare cu această instituție 
pe care nu o alege nimeni, dar care are putere de decizie asupra tuturor...

Odată cu restabilirea acestei legături, Macri și guvernul său a fost obligat să 
pună în mâna FMI nu doar politicile monetare și fiscale, ci și cele privind inflația...

 „Dați-mi finanțele unei țări și nu mă interesează cine face legile”, spunea 
Rotschild. Altfel spus, Macri a delegat managementul guvernamental al uneia 
dintre cele mai bogate state sărace ale lumii în mâna FMI-ului, cel mai mare și 
neînduplecat expert în implementarea programelor de factură neoliberală.

Controlul militar și hiperîndatorarea au erodat rapid și puternic suveranitatea 
națională, declanșând o rezistență masivă și demonstrații sângeroase, de o amploare 
care a cuprins întreg teritoriul uriaș al Argentinei (cam de 4 ori mai mare decât 
Franța).

Ar fi inutil să descriem procesele de erodare a democrației fără a explica, după 
puterea noastră de înțelegere a unor realități tot mai dramatice și tot mai pervertite 
în formele lor de prezentare pe mijloace media care aparțin, direct sau indirect, 
unor corporatiști multimiliardari pentru care deontologia profesională reprezintă, de 
regulă ultima problemă la care s-ar gândi.

Fără a fi adeptul unei ideologii anume (poate și dintr-o cunoaștere directă a 
rolului și efectului acestora) se pare că, în mod obiectiv, salvarea a ce a mai rămas din 
democrație nu poate veni decât dintr-o doctrină de stânga, atâta timp cât doctrinele 
de dreapta, ca orice doctrine rămase singurele care acționează în planul global al 
economiilor și socialului capătă excese autoritariste, dictatoriale.

Dar să nu ne grăbim... doctrinele sunt religiile suveranilor laici și refugiul 
lumpenburgheziei ajunsă elită! 

4. Guvernanța Globală

Peter Wahl (membru al consiliului executiv de administrație, Asociația pentru 
Economie Mondială, Ecologie și Dezvoltare – Berlin) susține că noul concept, cel 
de guvernanță globală, deschide larg porțile unei abordări noi și democratice de 
dimensiuni internaționale, precum și o globalizare cu față umană!

Să reținem două aspecte:
- se recunoaște implicit caracterul adesea inuman al globalizării;
- șansele ca să existe globalizare cu față umană sunt mai mici decât cele de a 

exista comunism cu față umană.
Peter Wahl face de la început precizarea că guvernanța nu înseamnă guvernare; 

conceptul de guvernanță este conectat la o serie de concepte și puncte cheie:
a. Procesul economic al globalizării se află în afara controlului ce ține de 

reglementarea politică (internă), de guvernarea și guvernul național. Acest lucru 
este determinat de succesul neoliberalismului care se bazează pe autoreglementarea 
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piețelor, pe liberalizare, privatizare și dereglementare (?!...).

Observație: „Succesul neoliberalismului”... O planetă întreagă suferă și 
icnește de atâta succes și Wahl se face că nu observă!... O face pur și simplu din 
convingere?!

b. Au apărut noi probleme globare – încălzirea globală, de exemplu, care trece 
de capacitățile unui guvern de a le soluționa – nici un guvern, nici mai multe guverne, 
nici toate guvernele lumii nu au putut stinge, de exemplu, incendiile care au pustiit 
luni în șir Australia.

c. Problemele internaționale convenționale (securitatea colectivă, cursa 
înarmărilor, neproliferarea nucleară, terorismul, etc) necesită noi abordări (?!...).

d. Se impun noi forme de reglementare politică care să fie un soi de amestec 
între acorduri formale și obligațiuni prin stabilirea unor standarde fără caracter 
obligatoriu, prin acorduri voluntare și prin rețele multilaterale, care împreună să se 
combine (?!) pentru a forma un regim.

e. Toate acestea necesită un nou tip de interacțiuni între actorii din sistemul 
internațional (guverne, instituții multilaterale, corporații, societatea civilă, sectorul 
de afaceri neafiliat corporatismului, etc) pentru a promova incluziunea, cooperarea, 
dialogul, crearea de rețele, negocierea și echilibrarea intereselor, care vor deveni 
instrumente cheie.

După Războiul Rece, conceptul de Guvernanță Globală a devenit în scurt timp 
foarte popular, drept pentru care la Conferința Națiunilor Unite de la Rio (1992), 
cea mai mare conferință din istorie, au participat peste 100 de șefi de stat, dar s-a 
înregistrat și o prezență masivă a societății civile.

Deziluziile au venit însă la fel de repede ca și iluziile, primele înlocuindu-le pe 
cele din urmă cu o viteză greu de anticipat cu doar câțiva ani mai înainte.

La prima conferință de evaluare, cinci ani mai târziu (1997), s-a constatat că 
neoliberalismul putea fi oricum, numai democratic, minim moral și etic, nu!

Nici una din promisiunile capitalismului neoliberal făcută în 1992 nu s-a 
îndeplinit. Nici una... În speță, nu a existat nici o „inundație de prosperitate” care să 
salte pe valurile sale și bărcile mici, nu doar vapoarele mari...

Lista pierzătorilor nu mai avea capăt și, culmea, pe ea apăruseră și clienți care 
până mai ieri erau pe lista economiilor avansate.

În 2008, ipoteza (nedemonstrată vreodată) și convingerea că piețele financiare 
ar fi eficiente și suficiente, ele însele, pentru a se autoregla, s-a prăbușit cu zgomot 
și definitiv.

Miturile capitalismului financiar și al statului minimalist au fost practic 
spulberate (deși mercenarii științei economice insistă în a continua să susțină o astfel 
de aberație).

Guvernanța globală s-a dovedit a fi acul de la injecția cu morfină menită a adormi 
mai ales pe cei cărora le este greu să gândească cu propria minte, pe acei prieteni ai 
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dictonului renunțării absolute (și a cărui formulare scurtă ar fi aceea că nu inventăm 
noi apa caldă și nici roata)... Între timp, mulțimea gânditorilor independenți a devenit 
o raritate economică și riscă a se transforma, cum spune fizica, în singularități... (fără 
a ajunge însă găuri negre)...

Guvernanța globală nu a funcționat pe nici un palier al problemelor majore 
ale omenirii, fie ele ale dezarmării, combaterii terorismului, diminuării efectelor 
catastrofale ale încălzirii globale, etc.

Prin urmare a început structurarea unei lumi policentrice pe fondul destructurării 
celei dominante de o singură super-putere și aliații ei.

Care aliați s-au și grăbit să invadeze Asia, nefiind deloc deranjați de aspectele 
ideologiilor de stânga așa cum sunt în raport cu o serie de noi state aderate la un 
conglomerat politic care se vrea de tip federativ și care fierbe într-o zeamă politică 
fără gust, fără culoare, fără rețetă...

Au apărut alternative la instituțiile financiare internaționale, astfel că Banca 
Asiatică de Investiții (AIIB) a intrat într-o luptă acerbă cu FMI-ul, care bancă 
proiectează și lucrează, cum s-ar părea că numai asiaticii mai pot, un sistem alternativ 
al sistemului SWIFT – sistemul electronic neural al finanțelor globale (un sistem al 
Chinei și al Rusiei) dar și un sistem propriu de carduri (care distruge monopolul 
global al Mastercard, Visa și American Express).

Cu alte cuvinte, există o reacție globală policentrică la un proces unilateral, 
unicefal de globalizare, cu termeni și practici restritive, imorale, distorsionante, 
discriminatorii și autoritari, fals democratic și autentic dictatorial.

Ceea ce guvernanța globală vedea prin anii 1990, drept drumul „unei singure 
lumi”, în mai puțin de două decenii s-a transformat într-o sumedenie de drumuri, 
între care Drumul Mătăsii s-ar părea că va fi foarte circulat; în plus, intersecțiile vor 
fi în Asia iar sensurile giratorii – în lumea veche...

5. Modernitatea globală...

Sfârșitul anilor 90’ a lansat și conceptul de „modernitate globală”, folosit tot mai 
insistent în literatura care dezbate natura și conținutul teoriilor lumii globalizatoare.

Conceptul în sine combină doi termeni de mare rezonanță: globalizare și 
modernitate. Teoriile modernității globale au apărut din dezbaterile care au interogat 
relevanța teoriilor clasice în evaluarea schimbărilor accelerate în cadrul Nordului 
global.

Au apărut și alte întrebări dintre care una care punea problema dezvoltării 
teoriilor modernității din anii 1950-1960 ca instrument pentru înțelegerea modului în 
care modernitatea este articulată pe tot globul după modelul hegemonic americano-
anglo-saxon.

Curând s-a recunoscut faptul că în realitate asistam la o omogenizare a 
modelului modernității care avea ca argument suprem organizarea instituțională și 
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trăsăturile culturale care reprezintă procesul de modernizare american și european, 
proces care ar trebui replicat, întocmai și la fel în întreaga lume, neglijându-se astfel 
rolul vital al diferențelor și nuanțelor culturale, al specificităților locale, ale tradiției 
și potențialităților acestor caracteristici.

Ce face omogenizarea? Suntem toți martorii unor frumuseți naturale inimitabile, 
rezultat dintr-un mix de factori care au ca motor diferențele de relief, climatice, etc și 
rolul de sculptor inegalabil al cursurilor de apă. Apa curge dinspre formele înalte de 
relief spre cele joase, lăsând în urmă peisaje de o frumusețe inimaginabilă.

Să ne închipuim o planetă care este toată un câmp! Cum ar mai curge apa?... Ar 
mai fi atâta diversitate și atâtea frumuseți? Nu!... Singura consecință a „omogenizării” 
formelor de relief ar fi moartea planetei.

Singura consecință a omogenizărilor culturale nu poate fi alta decât moartea 
diversității culturale și implicit, a culturii în sine. Ceea ce se și întâmplă.

Care a fost reacția organismului social? Apariția mai multor teorii ale 
modernității:

- teoriile modernității multiple;
- teoriile indigene și sudice;
- teoriile decolonianismului.
a. Teoriile Modernității Multiple – termenul a fost conceptizat de Shmuel 

Eisenstadt, personalitate culturală care a legat modernitatea de studiile de civilizație, 
formulând o serie de ipoteze:

- nu există una, ci mai multe modernități (s-a afirmat astfel pluritatea 
modernității);

- deși expresiile instituționale ale modernității pot fi similare, diferențele sunt 
legate de mediile culturale distincte;

- pentru a înțelege aceste diferențe, este nevoie să reformulăm teoriile 
sociologice clasice.

Prin urmare, în timp ce va exista o convergență în întreaga lume cu privire 
la aspectele centrale ale instituționalizării (cum ar fi structurile ocupaționale și 
industriale ori cele de educație și formarea așezărilor urbane) vor exista diferențe în 
modul în care se dezvoltă dinamica instituțională și problemele asociate.

Facem sublinierea că de exemplu este suficientă convergența structurilor 
ocupaționale pentru ca omogenizarea să fie demarată și diferențele culturale, în ceea 
ce reprezintă esența lor (de exemplu, meseriile tradiționale) să fie anulate și topite în 
neant.

În plus, teoria modernităților multiple are o „aplecare”, o propensiune pentru 
relevanța pe care și-a atribuit-o domeniul culturii proceselor materiale.

b. Teoriile indigene și sudice au la bază ipoteza autonomiei științelor sociale 
pentru modelarea preocupărilor epistemice în regiunile lor.

Teoria acceptă argumentul lui Raewyn Connel, potrivit căruia prevalența 
metropolei în raport cu periferia a organizat științele sociale și că acest lucru a condus 
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la universalizarea teoriilor nordice.

În cadrul acestei teorii două concepte evaluează procesele culturale ale 
modernității: 

b.1. Primul ar fi „extroversiunea” (Paulin Hountondji), care o definește ca 
știință socială orientată spre exterior;

b.2. Cealaltă este „dependența academică” (Syed Farid Alatas), care susține 
că ideea de cunoaștere occidentală este impusă asupra restului lumii. Astfel, această 
cunoaștere rămâne necontextuală și nerelevantă.

Cei doi susțin necesitatea de a construi sociologii alternative în și din cadrul 
culturilor „indigene”.

Știința occidentală impune astfel „adevărul” asupra popoarelor și regiunilor 
lumii prin faptul că nu se implică în cunoașterea din interior. Globalizarea nu poate 
oferi soluții la astfel de probleme.

De-globalizarea se pare că va fi marcată de violența tăcută a relațiilor 
economice iar viitoarea ordine mondială s-ar putea să treacă printr-un îndelung și 
cumplit proces de dezordine mondială și aceasta pentru că temeiurile vechii „noi 
ordini mondiale” au fost false, bazate pe lăcomie, individualism rapace, lipsa oricărei 
valențe morale și etice, distrugătoare de sisteme statale, civilizații și tradiții de dragul 
jocurilor financiare, al jocurilor electronice ca și a altor găselnițe tehnologice cu care 
s-a încercat a păcăli lumea precum oglinjoarele pe negrii, cu patru secole în urmă...

Statul asistențial: de la sărăcia post-apartheid la economia carității

a.  Africa de Sud

Se spune că, în economie, cel mai greu se schimbă năravul angajatorului și 
sărăcia angajatului. În Africa de Sud, sărăcia post-apartheid avea, în mare, aceleași 
caracteristici ca și cea ante-apartheid:

- Incidența sărăciei afecta 73% din populația de culoare;
- 48% dintre metiși;
- 12% dintre asiatici și
- 2% dintre albi.
Asigurarea serviciilor publice și malnutriția au fost combătute printr-o serie de 

programe sociale, mai ales în zonele rurale.
Sărăcia extremă din zonele închise (bantustane) rămâne larg răspândită, iar 

educația era precară (8 din 10 elvi din clasa a IV-a nu înțelegeau ceea ce citeau).
După lichidarea apartheidului, excesul de forță de muncă de culoare a afectat 

grav echilibrele precare ale pieței forței de muncă iar sectorul privat nu putea nici pe 
departe absorbi excesul acesteia.

A avut loc, ca și în alte părți ale lumii afectate de transformările din 1989, o 
dezvoltare a formelor precare de muncă.
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Pentru Africa de Sud a spune că libertatea economică semnificativă rămâne un 

aspect nerealizat reprezintă un truism.

b. Noile peisaje ale sărăciei în Grecia, Germania și SUA

Conform standardelor și metodologiilor europene, în 2016 rata sărăciei în 
Grecia a fost de 50%! – adică jumătate din populația țării trăia în sărăcie.

Unul din patru angajați sub 25 de ani încă lucrează cu jumătate de normă și 
20% intră în categoria muncitorilor săraci.

În Germania sărăcia pune în situație de concurență „nevoiașul și vulnerabilul 
pensionar german” cu „asertivul tânăr non-german” (Fabiau Kessl – Universitatea 
Essen, Germania).

În mod remarcabil – scrie profesorul, dezbaterea a atins întrebarea: cum de 
au ajuns oamenii sec. XXI să folosească zilnic mâncarea dintr-o bancă de alimente 
într-o țară cum este Germania – sau în alte țări europene sau nord americane?

Asociația Germană a Băncii de Alimente a raportat că în 2016 existau 934 
bănci locale de alimente (care, alături de cantinele săracilor, asigură supraviețuirea 
persoanelor cu probleme sau a populației sărace).

În Germania, milioane de oameni sunt beneficiari ai cantinei săracilor, ai 
băncilor de alimente sau a centrelor de distribuire a hainelor second-hand.

În doar 5 din cele 16 landuri există cca 6000 de organizații specializate în 
astfel de probleme, iar în SUA, încă înainte de 1980, a fost organizat un nou sistem 
de combatere a sărăciei numit „noua economie a carității”.

Noua economie a carității vizează grupurile de persoane care nu dispun de 
mijloacele necesare pentru a lua parte la sistemul capitalist de distribuție a bunurilor, 
adică nevoiașii și săracii (primii fiind cu aproape o diviziune foarte mică mai puțin 
săraci decât cei din urmă).

Acest sistem se bazează pe furnizarea de bunuri de consum din trei surse:
b.1. supraproducția industrială;
b.2. bunuri care nu se mai încadrează în reglementările și standardele uzuale 

(cum ar fi mâncarea cu termenul expirat);
b.3. bunuri gospodărești disponibilizate (care nu mai sunt necesare într-o 

gospodărie).
Să ne aducem aminte și de miile de familii din Detroit care mâncau și mănâncă 

la cantina săracilor pentru a-și putea hrăni copiii de acasă în condiții considerate 
altădată normale.

c. Tinerii angajați precar

Germania este reprezentativă pentru piața economică coordonată, cunoscută 
în mod tradițional pentru securitatea instituțională garantată pentru muncitori.
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Totuși, după anii 2000 au avut loc o serie de modificări care au contribuit la 

răspândirea și creșterea muncii temporare, la dualizarea pieței muncii, la stagnarea 
salarială și la negocierea concesiilor de către sindicate.

În Polonia, țară supusă unei legislații care a vizat „flexibilizarea” pieței muncii, 
situația tinerilor este încă și mai precară.

Prin urmare:
- în Polonia tinerii ocupă cu predilecție posturi de muncă temporare;
- în Germania, tinerii se confruntă cu un risc ridicat de sărăcie și șomaj;
- în ambele țări, riscul de excluziune este foarte mare.
Precaritatea locurilor de muncă are o serie de caracteristici, cum ar fi:
- locuri de muncă nesigure;
- pierderea salariilor;
- scăderea ratei de integrare socială;
- diminuarea drepturilor sociale depline.
Lupta tinerilor pentru modificarea statutelor nu are însă nici dimensiunea, nici 

intensitatea și nici calitatea necesară rezolvării acestor probleme.
Apare astfel întrebarea: care este relația între condițiile precare de lucru, aflate 

în creștere, conștiința socială și strategiile de viață ale tinerilor?
Tinerii din Germania și Polonia percep precaritatea:
- ca o problemă sau
- ca o normă?...
Studiile arată că statusul precar al tinerilor polonezi și germani nu are nici un 

impact semnificativ asupra viziunilor lor normative asupra economiei.
Tinerii polonezi consideră că pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă 

se impune o intervenție mai mare a statului în economie și un oarecare egalitarism.
Concepțiile tinerilor germani sunt mai apropiate de economia de piață 

coordonată, cu susținerea lor pentru co-determinare la locul de muncă, compensarea 
diferențelor de venit de către politicile fiscale.

În ciuda unor inconsistențe frapante, într-un mod oarecum inexplicabil, 
tinerii polonezi sunt mai atașați de economia de piață liberală, poate și din cauza 
atașamentului față de tot ce este american și respingerii sistemului german (rezultatul 
unei abordări istoriciste).

Tinerii din ambele țări acceptă însă tacit precaritatea (cu cele mai diverse 
argumente explicative); critica este slabă și nefezabilă – asistăm la NORMALIZAREA 
PRECARITĂȚII, la transformarea ei într-o condiție quasi-naturală.

Ce poate fi mai rău, mai nociv!? Triste victorii ale globalizării...

d. Despre securitatea alimentară

În timpul crizei financiare mondiale de prin anii 1970, a apărut și conceptul de 
securitate alimentară.
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După definiția FAO, securitatea alimentară există atunci când toți oamenii au 

în permanență acces fizic, social și economic la alimente suficiente, sigure și nutritive 
care să răspundă nevoilor și preferințelor lor alimentare pentru o viață activă și 
sănătoasă.

Ca de obicei, acolo unde pot fi manipulați bani mulți, au apărut și confuziile 
odată cu multiplicarea definițiilor și împuținarea soluțiilor./

Începând cu anii 1980 (anii debutului neoliberalismului la scară globală), 
reconceptualizarea securității alimentare a trecut prin noi avataruri și revizuiri într-
un mediu în care se intensificau relațiile economice globale și de restructurare, într-o 
epocă în care se începuse asaltul asupra statului în general și a celui asistențial în 
special, pe fondul reducerii drastice a responsabilităților sociale și de mediu ale lumii 
corporatiste, devenite între timp mai puternică decât multe state, fie ele și mari puteri.

Reducerea cheltuielilor pentru programe sociale, schimbări în condițiile 
locurilor de muncă, reducerea intervenției statului în economie, dereglementarea și 
liberalizarea au avut, printre alte rezultate, reducerea locurilor de muncă sindicalizate, 
apariția locurilor de muncă precare și cu normă parțială, declinul programelor sociale.

Sub impactul ideologiei și discursului neoliberal, securitatea alimentară 
a tranzitat din zona drepturilor în zona pieței libere (cauza de drept și de fapt a 
problemelor alimentare globale chiar și înainte de această tranziție).

Banca Mondială întărește ideea, cu o autoritate impusă doar de titulatură, 
subliniind că „în practică, totuși, alimentele reprezintă o marfă”.

Așa au ajuns aceste probleme grave în sfera de preocupare a societății civile 
și familiilor.

Apărute pentru prima dată în SUA, băncile alimentare nu aveau nici 
responsabilitate și nici transparență, spre deosebire de defunctele agenții de asistență 
socială aflate în gestiunea statului social (care tocmai își dădea obștescul sfârșit)...

Schimbarea de optică și doctrină impunea și schimbarea de limbaj, adică nu 
se mai hrănea populația nevoiașă și săracă la cantinele sociale, ci atunci se oferă 
„excedent alimentar” către „populația excedentară...”. Populație excedentară!...

Produsele destinate pieței dar care nu au fost consumate până la data fixată 
prin termenul de expirare devin, automat, produse excedentare.

Cum este definită populația excedentară? Nu ne spune nici o literatură de 
specialitate...

Oricum, redistribuirea excedentului alimentar a fost promovată ca soluție la 
problemele create de producția de deșeuri și de sărăcia alimentară.

Preocupare aparent nobilă, toate aceste campanii erau și sunt menite să degajeze 
guvernele de la responsabilitățile lui sociale și să facă publicitate gratuită companiilor 
agro-alimentare în direcția implicărilor în creșterea securității alimentare.

Deși peste 40% din alimente se pierd între câmp și farfuria fiecăruia, iar 
reducerea acestui procent ne-ar permite să hrănim toți flămânzii planetei, nesiguranța 
alimentară nu are drept cauză fundamentală lipsa hranei (încă), ci inegalitățile de 
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acces la hrană.

Să ne readucem aminte că majoritatea cerealelor și semințelor oleaginoase ale 
planetei sunt utilizate ca hrană pentru animale, biocombustibili și produse industriale 
pentru diverse industrii, inclusiv pentru industria alimentară (cum ar fi siropul de 
porumb, cu un conținut ridicat de fructoză).

Prin 1996 erau „recenzați”, după metodologiile ONU, cca 800 de milioane de 
persoane subnutrite și s-a luat angajamentul, la Summitul Mondial al Alimentației 
(1996) ca, până în 2015, numărul acestora să fie redus la jumătate.

Drept urmare, în 2009, numărul de persoane subnutrite a trecut de 1 miliard, 
ceea ce a determinat FAO să schimbe metodologia, începând cu 2012.

Ceea ce evident, a „redus” numărul persoanelor afectate de foamete de la peste 
1 miliard la cca 800 milioane; nu a fost chiar o respectare a angajamentelor inițiale, 
dar cel puțin din pix, situația a rămas... la fel!...

Cca 60% din persoanele afectate de foamete trăiesc în zonele de conflict 
militar (Orientul Mijlociu, Africa, Orientul Îndepărtat).

Dacă, până în 2050, populația ar urma să ajungă la peste 9 miliarde, încălzirea 
globală, deșertificarea rapidă a planetei, decimarea pădurilor, epuizarea resurselor de 
apă dulce, dinamica incendiilor planetare, vor pune problema alimentației în cu totul 
alte coordonate.

Adoptarea fără discernământ a modelelor economice consumeriste, conflictele 
armate, incidența crescândă a crizelor financiare și umanitare, revenirea în forță a 
epidemiilor și pandemiilor vor muta axa priorităților preocupărilor umane spre lupta 
pentru supraviețuire chiar și în statele considerate dezvoltate, astfel încât problemele 
legate de alimentația populației în țările sărace vor trece în plan secund. Migrația 
masivă a populațiilor va fi soluția „naturală” la rezolvarea sau amânarea catastrofelor 
umanitare rezultate din criza alimentară.

Trebuie notat și faptul că globalizarea va face ca de-a lungul și de-a latul 
planetei să circule, „braț la braț” mai multe tipuri de crize, simultan.

Aceste aspecte exced orice scenariu și orice capacitate de dezvoltare dată la un 
moment dat de potențialul tehnic, tehnologic și umanitar al speciei umane.

Soluțiile problemelor alimentare ar mai putea veni de la mișcările emergente 
de suveranitate alimentară alternative, printr-o cooperare între fermieri, consumatori 
și autoritățile naționale.

Diferit de discursul și interpretările neoliberale privind securitatea alimentară, 
discursul suveranității pornește din a recunoaște hrana ca fiind din categoria 
drepturilor omului, subliniind necesitatea deținerii și controlului apei și pământului 
ca și a resurselor genetice de către populația indigenă și statul în interiorul căruia 
trăiește.
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Concluzii...

Ridicarea celebrului Turn Babel din anticul Babilon se pare că a fost una dintre 
primele tentative de globalizare.

Au urmat vechile imperii (sumerian, asirian, babilonian, egiptean, persan, 
macedonean, roman), toate cu dorința, ce-i drept, foarte violent exprimată, de a 
unifica întreaga lume cunoscută sub o singură guvernare... globală. De ce? Pentru 
cine? Nimeni nu poate da un răspuns. După atâtea milenii, nimeni nu mai vorbește 
despre atrocitățile, măcelurile și suferințele repetate a sute de mii și milioane de 
oameni, de distrugeri, de genocid, de câte și mai câte grozăvii au însoțit globalizarea 
antică.

Vorbim și istoria consemnează admirativ faptele de arme ale unui 
Nabucodonosor, Cirus, Darius, Alexandru Macedon, Iulius Cezar, Octavianus, 
Traian, de marile orașe, temple și simboluri culturale și religioase lăsate moștenire 
patrimoniului umanității etc. Și așa a și fost.

Evul mediu a venit și el cu „procedurile” sale de globalizare, începând, poate, 
cu sarazinii ajunși până pe coastele Spaniei, continuând cu imperiile otoman, spaniol, 
britanic, napoleonian etc. S-a observat însă o deplasare a preocupărilor dominante ale 
responsabililor cu globalizarea către posesiuni, distrugeri irecuperabile ale vechilor 
civilizații și abandonarea preocupărilor pentru a lăsa posterității o zestre culturală de 
dimensiuni comparabile cu cele lăsate de marile figuri istorice menționate mai sus.

A venit era contemporană din care, întreaga planetă abia a scăpat cu viață 
în urma celor două războaie mondiale, ca parte a noilor ofensive și linii de acțiune 
pentru... globalizare și guvernanță globală...

Preocupările pentru a rămâne ceva urme culturale (ca după marii înaintași 
antici) s-au transformat în eforturi de a nu rămâne urme... Nici un fel de urme... Și 
să nu uităm: astăzi, în timp de pace, se moare ca în urmă cu câteva decenii, pe timp 
de război...

Cum însă de la un timp armele au început să fie mult prea riscante chiar și 
pentru cei care le controlau, s-a trecut la generalizarea războiului hibrid în care un 
rol dominant a revenit finanțelor globale. Una după alta, timp de trei decenii s-au 
„montat” crize financiare când pe un continent, când pe altul, până când s-a căzut 
de acord că ar trebui o criză financiară globală, criză în urma căreia s-au structurat 
instituții financiare private prea mari pentru a mai putea fi controlate, prea puternice 
pentru a mai putea fi reglementate.

Dar globalizarea și guvernanța globală rămâneau în continuare la dimensiuni 
departe de ceea ce se estimase ca fiind necesar și suficient. Și parcă și suportabilitatea 
populației se cam epuizase. Cum sublinia Arendt Hannah, în cartea sa, Crizele 
Republicii: „Consecințele unor astfel de experimente făcute de cei care dispun de 
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mijloace ale violenței sunt îndeajuns de groaznice, dar ei nu dispun la nesfârșit de 
puterea de a înșela”.

Să reținem: „dar ei nu dispun la nesfârșit de puterea de a înșela”. Care ei?!... 
Întrebare retorică, evident...

Arsenalul războiului hibrid are o mare calitate: este infinit în posibilități și 
combinații. O combinație ar putea fi, de exemplu, o utilizare în paralel a unei arme 
economice (de tipul unei crize extinse) și a unei arme biologice. Sau invers... Mai întâi 
o pandemie și apoi o criză economică globală!... Victime multe, gloanțe puține... Cel 
puțin o perioadă... Ambele crize vor fi însă reale deși teoria conspirației va determina 
pe mulți să nu creadă în pandemie – de exemplu. Cu atât mai bine – victime mai 
multe, panică generalizată și frică adâncă! Și, cel puțin deocamdată, economie mare 
la muniție!

Frumos spectacol de final al democrației și al statului. Babilonizarea 
globalizării!...

Cu decenii în urmă, Robert Mc. Namara, fostul secretar de stat al apărării 
SUA, se pare că nu ar fi fost de acord cu așa ceva. El spunea, după ani de experiențe 
pe care nu le-a putut povesti, că: „Nu e un spectacol prea frumos să vezi cea mai 
mare dintre superputerile lumii ucigând sau rănind grav o mie de necombatanți pe 
săptămână, în timp ce încearcă să silească o mică națiune înapoiată să accepte o 
soluție ale cărei merite rămân puternic contestate.”

Să rămână globalizarea, guvernanța globală și corporatismul soluțiile și pe 
viitor? Națiunile se opun iar natura a arătat de mai multe ori că nu iubește dinozaurii. 
Oare să mai încerce o dată?!...

Dorian VLĂDEANU
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                                    Safa Singrid Adriana  CANBOLANT 1 
 

„Nu există o tehnică supremă, dar există negociatori experți care 
știu să mute piesele pe tabla negocierii”2

Rezumat

Negocierea este prezentă la locul de muncă, acasă, între membrii 
familiei, existând în viața fiecăruia încă de la naștere, în acest caz reprezentând 
un „joc al vieții”. În ceea ce privește regulile acestui concept, așa cum reiese 
și din marile negocieri din istorie, acestea nu există. Într-o negociere este 
permis orice, fiecare parte apelând la cunoștințele sale, la diverse tactici și 
strategii fiind „permise” înșelătoriile și amagirile, deși nu sunt neapărat și 
etice. 

           Privind din alt punct de vedere, o negociere complexă poate 
fi asemănată cu rezolvarea unui puzzle, fiecare piesă fiind reprezentată de 
o nouă strategie, un nou obiectiv, privirea imaginii în ansamblul său fiind 
posibilă doar în urma adăugării ultimei piese de puzzle.
Cuvinte cheie: negociere; fizionomie; negociator; 

Summary

Negotiation is present at work, at home, between family members, 
existing in everyone’s life from birth, in this case representing a “game of 
life”. As for the rules of this concept, as is clear from the great negotiations 
in history, they do not exist. In a negotiation, anything is allowed, each party 
using its knowledge, various tactics and strategies being “allowed” scams 
and deceptions, although they are not necessarily ethical.

Looking from another point of view, a complex negotiation can be 
similar to solving a puzzle, each piece being represented by a new strategy, 

1  F.S.J.A., Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București
2  Marian Rujoiu, Biblia Negociatorului, Editura Vidia, București , 2011, p. 43

NEGOCIERILE ÎN STILUL LUI 
DONALD TRUMP

DONALD TRUMP’S STYLE 
NEGOTIATIONS
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a new objective, looking at the image as a whole being possible only after 
adding the last puzzle piece.
Keywords: negotiation; physiognomy; negotiator;

Conceptul de negociere și cele 8 puncte cheie ale lui Trump
 
„Negocierea este suma tuturor modurilor în care transmitem informații despre 

ceea ce dorim și ceea ce așteptăm din partea altora”3

Termenul de „negociere”  își are proveniența în latinescul „negotium” ce face 
referire la ocupație, afacere. Aceasta este definită drept o discuție ce are loc între 
două sau  mai multe parți cu scopul soluționării unei dispute, schimbând astfel opinii, 
obiective și viziuni prin intermediul unui proces de comunicare structurat, ajungând 
la soluția cea mai convenabilă.

Deși este privit adesea din punct de vedere organizațional sau doar la nivel de 
afacere, negocierea reprezintă un punct prezent în viața fiecărei persoane, zi de zi, în 
funcție de situatia în care este stranspusă. Fie că vorbim despre cumpăraturile zilnice, 
despre angajare, fie despre o negociere complexă în ceea ce privește achiziționarea 
unui automobil sau a unui imobil, trasăturile specifice negocierii sunt prezente în 
orice situație, aici diferența fiind reprezentată de miza avută, de timpul investit în 
negociere, dar și de scopul și pregătirea părtii adverse

În ceea ce privește negocierea din punctul de vedere al lui Trump, aceasta 
presupune satisfacerea ambelor părți, acest fapt implicând crearea unei atmosfere 
de prietenie. Scesta este cunoscut pentru unicitatea sa, pentru gândirea inovatoare, 
reputația sa având la bază capacitatea de a înțelege natura umană, modul în care 
fiecare persoană gândește și ceea ce-și dorește cu adevărat, stabilind astfel strategii 
individualizate în funcție de fiecare parte adversă.

În viziunea lui Donald Trump, negocierea are la bază opt puncte cheie:
1. Formarea unei relații de încredere, prietenie și satisfacție cu partea adversă;
2. Determinarea punctelor slabe, a obiectivelor și a informațiilor importante 

referitoare la partea adversă;
3. Convingerea părții adverse că ceea ce obține este superior așteptărilor sale 

principale;
4. Folosirea în favoarea proprie a termenelor  limită, a impasurilor și a timpului 

in care se desfășoară negocierea;
5. Folosirea informațiilor psihologice în negociere;
6. Devenirea unui expert în domeniul negociat;
7. Realizarea unui plan detaliat ce cuprinde soluții multiple și utilizarea 

flexibilității;
8. Folosirea instrumentelor puternice de organizare și de planificare;

3  George H. Ross, Negocierile în stilul lui Donald Trump, Editura Meteor publishing ,2006, p. 21
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„Negocierea înseamnă un compromis, o reciprocitate și crearea unei negocieri 

mutuale acceptabile”4

Deși în mod normal fiecare tabără urmărește propriul interes și obținerea celei 
mai bune oferte ce să-i aducă satisfacția maximă, negocierea în stilul lui Trump are la 
bază crearea unor legături cu scopul utilizării acestora pe viitor. Acesta este conștient 
de faptul că, negocierea înseamnă un compromis și creativitate, nefiind o situație în 
care câștigul înseamnă totul.

Desigur, în calitate de negociator vei urmări obținerea celui mai bun rezultat, 
doar că în acest caz este necesară luarea în calcul a mai multor variabile, printre care:

- Conturarea unor relații bune;
- Stabilirea unui nivel obtim pentru comunicare;
- Înțelegerea  necesitățiilor și a dorințelor avute de partea adversă;
- Conturarea unor sentimente de încredere;
- Utilizarea flexibilității și a amabilității;
Și nu în ultimul rând:
 
În foarte multe situații, o persoană ce a ales să își expună opiniile și dorințele 

cu amabilitate, pe un ton potrivit și deschis spre negociere a obținut mai mult decât 
în cazul unei negocieri agresive, bazate pe „Totul sau nimic”.

Sentimentele de încredere și conturarea unor relații bune sunt arme folositoare 
în viitor, deoarece adesea atrag necesitatea de reciprocitate. Atunci când partea 
adversă simte că ești interesat de un bine comun și nu doar de propriile interese va 
simți necesitatea de a proceda în același mod, și totodată va emite o imagine plăcută 
în cazul în care va fi întrebat despre tine în calitate de negociator.

Practic, utilizarea variabilelor menționate mai sunt utile în conturarea unei 
reputații  de „bun negociator- cu care este ușor de lucrat”. În același timp, în cazul 
în care va apărea o nouă oportunitate de negociere cu partea adversă, aceasta fiind 
mai deschisă la colaborare, fiind mai ușor de obținut anumite concesii.

Donald Trump recunoaște faptul că un ego exagerat sau o încredere 
supraestimată pot conduce la anularea unei tranzacții importante „nu lăsați ego-ul 
să vă controleze creierul și să vă silească să faceți lucruri care nu sunt în interesul 
dumneavoastră” ( un negociator de succes trebuie uneori să-și calce pe mândrie).

Indiferent despre partea la care facem referire (propria tabără sau cea adversă), 
fiecare tactică aplicată are o serie de puncte slabe.În același timp, cel mai ușor mod 
de anticipare a strategiilor aplicate are loc prin cunoașterea în detaliu a obiectivelor 
și a scopului final avut de adversar. În acest sens, în mod prioritar trebuie privite:

Indiferent de ceea ce dorim să aflăm, cea mai ușoară modalitate de a obține 
4  Ibidem, p. 37

Limitările Motivațiile Slăbiciunile
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o informație constă în adresarea unor întrebări potrivite. Limitările în general 
sunt aspecte ce sunt ascunse de ambele tabere ale negocierii, fiind folosite doar în 
momentele cheie sau în caz de pură nbecesitate, acestea constând într-un termen 
limită, o sumă maxima ce poate fi atribuită sau un preț fix de vânzare etc... În funcție 
de gradul de rigiditate a acestora, negocierea poate ajunge într-un impas și în cazul în 
care su sunt soluționate într-un mod eficient pot conduce chiar la anularea tranzacției.

Desigur, limitările pot fi reale sau fictive, fapt ce poate fi determinat printr-o 
serie de intrebări corespunzătoare (în cazul în care partea adversă spune un preț fix 
și totuși observi că există loc de negociere, inseamnă ca  prețul a fost unul fictiv.). În 
general, cunoașterea acestor informații esențiale are la bază o comunicare eficientă.

 „ Abilitatea de a comunica este cea care trezește interesul oamenilor,Face ca 
noile idei să devină realitate .Comunicarea face totul posibil”5.

În ceea ce privește negocierile lui Donald Trump, una dintre slăbiciunile 
cunoscute ale acestuia este „dorința de a nu discuta detaliile minore”, fapt ce poate 
permite adesea adăugarea unor clauze nediscutate.Trump a soluționat această 
problemă prin angajarea unui personal de încredere ce urmărește aceste detalii și îl 
anuntă în cazul în care apare un impediment.

Pentru a putea obține informațiile cheie ale unei negocieri, esențială este 
identificarea și cunoașterea funcțiilor deținute de aceștia și studierea unui istoric 
al tranzacțiilor realizate. În același timp, este necesara stabilirea unui teritoriu de 
încredere, fapt ce are la bază trei aspecte principale cunoscute de toți negociatorii cu 
experiență:

- „Nu accepta nimic la valoare aparentă” –în cazul în care este acceptată din 
prima o ofetă propusă, înseamnă că valoarea reală nu este aceeași;

- „Nu crede tot ceea ce se scrie sau se spune” – în cazul în care o persoană 
simte nevoia să te asigure că este nde încredere, cel mai adesea este exact opusul ( 
Poți avea încredere în mine, fac afaceri cinstite/ „Sunt ca tine.Ești în siguranțăm 
cu mine.Poți să ai încredere în mine.”)6;

     „Încrederea este o călătorie numai dus.Nu poți solicita încrederea cuiva, 
acea persoană trenuie să ți-o acorde”7;

- „Temerile și dorințele afectează discernământul ambelor părți” -fiecare 
participant al negocierii acționează în conformitate cu propriile dorințe și temeri 
referitoare la partea adversă dar și a temerilor provocate de propriile limitări și 
slăbiciuni;

În general, negocierea are la bază sentimentul de satisfacție ce apare în urma 
obținerii celui mai bun rezultat. Fiecare parte a unei negocieri are o listă ce cuprinde 
punctele ce trebuiesc atinse, obiectivele principale și cele secundare. Pentru a putea 
obține satisfacția reciprocă și a termina o negociere în relații pozitive cu ceilalți este 
necesară urmărirea obținerii unui rezultat pozitiv și pentru partea adversă. În acest 
5  Dale Carnegie &Associates Inc. Liderul poți fi tu , Editura Curtea Veche publishing, 2017, p. 29
6  Henrick Fexeus, Arta de a citi gânduri, Editura Trei, 2014, p. 25
7  Doug Carter & Jenni Green , Clienți forever, Editura Amaltea, București, 2006, p. 79
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sens, un negociator de succes renunță la obiectivele secundarea în favoarea celor 
principale, fiind posibilă renunțarea la 2-3 puncte minore pentru a primi în schimb 
scopul său principal.

În acest mod, convinge partea adversă că a obținut mai mult decât ceea ce 
aștepta inițial, oferind un număr mai mare de compromisuri fără a arăta că defapt că 
a renunțat la acestea pentru a obține ceea ce este important pentru propriul obiectiv. 
Reușita acestei tactici are la bază negocierea activă pentru fiecare punct de pe listă, 
indiferent că este unul minor sau unul de o importanță majoră,acest fapt necesitând 
o pregătire de calitate.

În același timp, Trump  cunoaște faptul că „o prezentare atrăgătoare 
vinde ideea”, axându-se în acest sens pe un marketing puternic și o reputație 
impunătoare,oferind o imagine luxuriantă. Trendul Trump  presupune lux și 
rafinament, o imagine de încredere de neclintit și o primire unică. 

„Utilizarea elementelor vizuale ajutătoare reprezintă temelia oricărei prezentări 
de afaceri reușite.”8

Totodată, în marile negocieri, una dintre cele mai cunoscute și apicate principii 
este „Principiul Ziff”, cunoscut drept principiul efortului minim. În acest caz, soluțiile 
rapide ce nu necesită resurse enorme sunt cele mai căutate. În viziunea lui Trump, 
una dintre cele mai importante arme ale unui negociator este tenacitatea „Cele mai 
mari succese ale lui Donald Trump au rezultat de fapt din negocierile dificile în 
care tenacitatea lui a fost decisiva”9.

„Dacă ceva poate să meargă prost, atunci va merge prost în  momentul ce  mai 
prost” 10

În orice negociere, apar momente de impas datorită diferențelor de interes și 
de viziune, datorită scopului propus în respectiva etapă de negociere și a afaptului că, 
adesea niciuna dintre părți nu este dispusă să facă un compromis. 

Termenele limită reprezintă totodată un aspect extrem de important într-o 
negociere, fiind adesea un factor hotărâtor datorită sentimentului indus de acesta 
„Trebuie să fac ceva, imediat”. Controlul vitezei reprezintă un factor de decizie în 
multe situații, tabăra ce deține controlul putând dicta dacă afacerea se va încheia 
imeidat sau se va tărăgăna. În acest sens este important să:

- Nu accepți oferta imediată;
- Să nu fi indecis;
- Să nu efectuezi negocieri rapide;
În cea mai mare parte dintre negocieri, în cazul în care nu există un motiv real 

de încheiere al negocierilor, oamenii așteaptă termenul final pentru a ajunge la un 
acord. Vorbind despre termenele limită  în sine, acestea pot fi reale sau fictive, impuse 
atât de propria tabără cât și de cea adversă. De menționat că, cele mai rele termene 
limită sunt cele impuse de propria tabără, deoarece acestea sunt reale în viziunea 
8  Allan &Barbara Peace, Limbajul Trupului în mediul de afaceri, Editura Curtea Veche Publishing, 2018, p. 59
9  George H.Ross, Negocierile în stilul lui Donald Trump, Editura Meteor publishing, 2006, p. 70
10  Ibidem, p. 81



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 115

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
negociatorilor fiind utilizată ideea:

 „drum critic   = dată maximă’’
În acest sens, planificarea unei negocieri este esențială, fiind necesară 

utilizarea unor piste paralele de negociere, cu soluții multiple și mai multe obțiuni ce 
pot fi folosite. În ceea ce privește impasul, acesta trebuie folosit în favoarea proprie, 
existând numeroase modalități de soluționare a acestora, precum:

- Atacarea altor elemente de pe lista negocierii;
- Acceptarea unor mici concesii în favoarea uneia mai mari;
- Deschiderea unei căi de rezolvare la un nivel inferior sau la un nivel superior;
Având în vedere faptul că, conceptul de negociere presupune o cunoaștere 

detaliată a caracterului uman și al principiilor ce stau la baza acestuia, în viziunea lui 
Trump există o serie de aspecte ce trebuie sa stea la baza oricărui plan de negociere: 
(fg.1Omul creier)

Având în vedere aceste aspecte, fiecare negociator trebuie să utilizeze cele mai 
potrivite tactici în funcție de tipologia persoanelor cu care efectuează negocierea. Un 
alt aspect primordial în gândirea umană este aceea de atracție spre cea mai simpla 
soluție. Orice personă dorește ca problema să fie soluționată într-un mod rapid și cu 
cât mai puține probleme apărute ulterior. Printre aceste metode, amintim:

- Împărțirea diferenței = cazul în care partea dorește încheierea negocierilor 
prin împărțirea diferenței ( în cazul în care prețul cerutt este de 28.000 iar cel oferit 
este de 24.000, atunci se va împărți diferența ajungându-se la suma de 26.000);

- Discutăm mai târziu = adesea oamenii preferă să întârzie luarea unei decizii 
dificile, maceastă propunere relaxând atmosfera negocierii;

- Lăsăm pe altcineva să decidă =este cazul în care se cere părerea superiorului 
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sau a unui specialist ce nu are legătură directă cu niciuna dintre părți;

- Gândim în afara cadrului = situații în care fiecare parte este rugată să privească 
din exterior ;

Toate cele de mai sus pot fi utilizate atât în favoarea negociatorului, cât și 
contra sa în funcție de capacitățiile avute de fiecare în parte. Făcând referire tot la 
natura umană este foarte bine cunoscut faptul că „oamenii nu își recunosc lipsurile 
„fapt ce trebuie luat în calcul de orice negociator’’. De aceea, cele mai multe persoane 
sunt predispuse de a aprecia persoanele ce au curajul de a-și recunoaște greșelile , 
tinzând să aibă încredere in acesta.

Un alt aspect esențial pentru oameni și pentru negociatori în special face 
referire la timpul investit, insensul în care, cu cât petreci mai mult timp pentru a 
incheia o tranzacție, cu atât vei fi mai dispus în a face compromisuri pentru a o putea 
încheia într-un mod benefic.

  „ Cunoștințele reale și cele aparente duc la instituții extraordinare”
În ceea ce am menționat anterior, reiese că este în natura umană să ne temem 

de persoanele superioare. În acest sens, atunci când considerăm că o persoană este 
expertă în domeniul discutat tindem să ne referim să-l contrazicem.

În cazul negocierilor, avem două tipuri de cunoștințe diferite:
- Cunoștințe reale;
- Cunoștințe aparente.
Reprezintă un aspect extrem de cunoscut faptul că, informația este privită 

drept o armă extrem de puternică, și de aceea într-o negociere cel ce deține mai multe 
informații are mai multe șanse de a obține ceea ce dorește.

Conceptul de cunoștințe reale presupun o analiză reală a situației, o pregătire 
minuțioasă, presupunând:

- Folosirea experienței și a instruirii;
- Dezbaterea cu experți în domeniile vizate a chestiunilor importante prezente 

în negociere
- Colaborarea eficientă cu toate departamentele, în funcție de situație 

(departamentul contabil, juridic, departamentul de marketing etc...)
Deși cunoștințele reale sunt extrem de importante, acest fapt nu minimizează 

importanța cunoștințelor aparente, atât în negociere cât și în viața de zi cu zi, aparența 
având un rol esențial în ceea ce privește modul în care se desfășoară anumite 
evenimente sau dispute.

Conform lui Trump și a altor negociatori de succes: 
- Nu trebuie să fiți expert în negocieri pentru a arăta ca un expert, mai ales dacă 

ați identificat un șablon.
- Într-o negociere apelează la experiențe pe care ați dobândit-o în situațiile 

comparabile.
Asemeni tuturor situațiilor pe care le întâlnim zilnic, modul de soluționare a 

unei probleme și de obținere a rezultatului cel mai bun ține de gradul de flexibilitate 
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avut de părți. Deși fiecare parte a unei negocieri vine cu cerințe clare și are dorința de 
a obține cât mai mult, calea spre un rezultat obtim, așa cum am menționat și anterior 
este compromisul, acesta fiind bazat la rândul său pe flexibilitatea de care fiecare 
tabără dă dovadă.

„Fii flexibil în negociere și adaptează-te permanent”11

Flexibilitatea într-o negociere este ghidată de modul în care este privit rezultatul 
final, atât de către propria tabără cât și de cea adversă. De aceea este necesară gândirea 
ambelor ipostaze și conștientizarea faptului că fiecare parte are propriile interese și 
conștientizează faptul că fiecare parte are propriile interese și propria scară valorică. 
Acolo unde un negociator privește cel mai important domeniul financiar, altul poate 
privi timpul sau „clauza de exclusivitate”.

 În acest sens, este necesară analizarea adversarului pentru a identifica ce își 
dorește cu adevărat, comparând beneficiile pe termen scurt și cele pe termen lung dar 
și aspectele negative și cele pozitive ce reies din acestea. În ajutorul acestei cercetări 
vine registrul de tranzacții avute de partea adversă dar și modalitatea de marketing 
avută de acesta.

În ceea ce privește strategia flexibilității, printre cele mai utilizate și recunoscute 
în acest caz de Trump, amintim:

Cedarea punctelor minore
Strategia „pisicii moarte”
Tactica „pisicii moarte” presupune propunerea unei soluții (sau a unei cerințe) 

de care ești conștient că va fi refuzată , aducând adevărata dorință drept obțiunea B. 
În acest sens apare ideea „Am fost de acord cu a doua propunere doar pentru că prima 
era oribilă. Mă bucur că a venit cu o altă alternativă”12.

În acest caz, mimezi practic flexibilitatea, obținând ceea ce dorești prin puterea 
comparației.

Atât în negociere, cât și în situațiile întâlnite la locul de muncă, la școală, etc...
Organizarea corespunzătoare este baza eficientizării timpului, a resurselor și calea 
spre obținerea celui mai bun rezultat.

 În acest sens, o foarte mare parte dintre negociatori, aici făcând referire și 
la Donald Trump, preferă ținerea „unui registru de tranzacții” pentru a putea 
avea sub control toate aspectele negocierii. La baza acestui aspect stă informarea 
corespunzătoare cu privire la partea adversă referitor la tranzacțiile anterioare ale 
acesteia, obiectivele principale, persoanele cheie etc....

Registrul de tranzacții  „este cel cunoscut zilnic de Donald Trump deoarece 
deși ține minte o mulțime de informații, el știe că trebuie să scrie totul pe hârtie așa 
că va enumera cine l-a căutat, pe cine a căutat el, ce s-a discutat pe mai departe”13.

În general, acest registru reprezintă o listă de control dar și o agendă de 
organizare în sensul în care ține o evidență clară a datelor și a persoanelor cu care ai 
11  Marian Rujoiu, Biblia Negociatorului, Editura Vidia, București , 2011, p. 9
12  George H.Ross, Negocierile în stilul lui Donald Trump, Editura Meteor publishing ,2006, p. 120
13  Ibidem, p. 129
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negociat, punctele cheie discutate , obiectivele atinse,aspecte ce trbuiesc în continuare 
dezbătute și alte elemente considerate importante de fiecare negociator în parte.

În cadrul acesteia apare și :
l Lista post              
- Persoane
- Obiective
- Strategii
- Tactici 
l Lista de dorințe/obiective
l Lista noi-ei
Lista post cuprinde persoanele cu care fiecare negociator a purtat discuții în 

tranzacția respectivă și informații despre acestea. Obiectivele fac referire aât la cele 
atinse cât și cele ce urmează a fi discutate. Acest tip de listă ajută și în cazul negării 
unei anumite clauze ce a fost acceptată anterior. 

În ceea ce privește notarea strategiilor și a tacticilor utilizate, avem atât acele 
metode ce au funcționat cât și cele ce au fost nepotrivite, alături de motivul respectiv. 
Un aspect extem de important este revederea fiecărei negocieri ulterior încheierii 
acesteia (într-o perioadă cât mai apropiată) pentru a putea analiza punctele slabe 
și cele forte, aspecte ce au funcționat corespunzător și cele la care este de lucrat pe 
viitor.

Aceste aspecte sunt valabile și pentru lista de dorințe, respectiv cea”noi-ei” prin 
care poate fi tinută o evidență clară a pașilor efectuați de fiecare parte, a concesiilor 
făcute de acestea, a punctelor atinse, a acordurilor si dezacordurilor fiecăruia.

II. Tactici de negociere, forță majoră și persoanele dificile

 „Tehnica de negociere presupune acele procedee, metode ce sunt utilizate de 
negociatori în abordarea procesului de negociere, ci scopul orientării demersurilor și 
comportamentului părților”14.

Printre cele mai cunoscute tactici de negociere, regăsim:
- Croșeul;
- Asta-i tot ceea ce pot face;
- Ciugulitul;
- Nu acceptați, la revedere!;
- Cale de ieșire cu fruntea sus.
1. Croseu sau „Trebuie să-mi oferiți ceva mai bun „face referire la momentul 

în care „ați obținut concesiile maxime pe care partea adversă pare fi de acord să le 
ofere’’15. În acest caz vorbim despre un caz de forță majoră prin care practic împingi 
14  https://www.slideshare.net/asociatiaCRI/prezentare-tehnici-si-tactici-de-negociere
15  Ross, George  H., Negocierile în stilul lui Donald Trump, Editura Meteor publishing , 2006, p. 145
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partea opusă spre ultima ofertă pe care ți-o poate oferi.

În cazul acestei tactici apare conceptul de preț fix ce poate fi real sau fictiv. 
Asemeni cazurilor expuse anterior, în cazul în care se poate face o negociere asupra 
acelui preț, acest fapt denotă că vorbim despre un preț fictiv. Acest procedeu este 
extrem de utilizat la o oră actuală, fiind posibil de aplicat în cazul ambelor tabere, 
forța sa constând în trecerea limitelor. 

2. Asta-i tot ceea ce pot face ... prin aceast tactică de negociere obținem o 
schimbare a vitezei în care se desfășoară negocierea sau o pauză în funcție de situație. 
Este considerată drept o pauză în funcție de situație. 

Este considerată drept o modalitate mai amabilă de a opri încercările părții 
adverse de a micșora prețul oferit , fiind mai puțin agresivă decât „Nu acceptați, 
la revedere !”.În acest sens,prin formularea „Asta-i tot ceea ce pot face.Trebuie 
să vă decideți dacă-mi acceptați oferta sau nu .Eu am mers cât de departe am 
putut”16,arătăm părții adverse că am ajuns la suma limită negociată și că-i oferim 
posibilitatea de a se gândi la oferta prezentată.

3. Ciugulitul  presupune obținerea de avantaje ulterior încheierii tranzacției, 
practic fiind un câștig suplimentar față de cel negociat. În acest caz, un bun exemplu 
constă în solicitarea transportului gratuit în urma achiziționării anumitor produse 
(Nu-i așa că transportul este inclus în preț?)

Practic, aici facem referire la mici concesii suplimentare ce nu afectează 
tranzacția inițială dar sunt stâns legate de aceasta, răspunsul fiind de natură diferită în 
funcție de modul de acționare a părții adverse, de numărul de tranzacții realizate cu 
acestea, reciprocitate, etc...

 „ Un alt factor implicat în negociere este Legea reciprocității...Atunci când 
ascultăm, clienții au sentimentul că ne datorează ceva”17

4.Nu acceptați, la revedere ! – este cunoscută drept cea mai forțată modalitate 
de negociere, fiind o limitare a părții adverse de a se hotărî pe loc. Practic, prin aceasta 
dorești să subliniezi că tranzacția în sine nu are o importanță majoră pentru tabăra 
ta, existând o altă gamă de clienți ce este dispusă să accepte cerințele impuse de tine.

De reținut faptul că, aplicarea acestei tactici în mod exagerat poate conduce 
la minimizarea viitorilor colaborări sau chiar eliminarea posibilității acestora, fiind 
folosită cel mai adesea drept ultimă măsură.

5. Cale de ieșire cu fruntea sus-reprezintă una dintre modalitățile preferate de 
negociere ale lui Donald Trump, presupunând lăsarea unei posibilități de redeschidere 
a negocierilor. Practic oferi o pauză negocierii sau o modalitate prin care se poate 
soluționa impasul „Prețul este mai mare decât doresc să plătesc. Dacă vreți să-l 
reduceți, haideți să ne mai gândim și poate unul dintre noi își va schimba poziția”18.

În acest caz îl inviți la redeschiderea unei negocieri, impunând o atmosferă 
mai relaxantă.
16 Ibidem, p. 147
17  Zig Zaglar, Arta vânzarii, Editura Amaltea , București, p. 42
18  George  H.Ross, Negocierile în stilul lui Donald Trump, Editura Meteor publishing , 2006 p. 152
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Ideea de revizuire forțată presupune una dintre cele mai nepotrivite modalități 

de schimbare a clauzelor stabilite, fiind recomandată doar în cazurile de excepție. 
În acest caz,poate fi utilizată în momentul în care sunt descoperite anumite costuri 
suplimentare ce nu erau vizibile în momentul negocierii inițiale a clauzei sau în 
momentul în care apar noi cerințe ce nu au fost cunoscute anterior. 

 În caz contrar, o revizuire forțată este privită drept nepotrivită, distrugând 
sentimentul de încredere și amiciție. Desigur, existând situații în care o negociere 
dură și lipsită de compromis aduce rezultatul cel mai bun, impedimentul acestui tip 
de tranzacție fiind însă oprirea unor posibile colaborari viitoare.

Strategii dure de negociere 

Fiecare tip de negociator presupune anumite caracteristici, puncte forte și 
puncte slabe, modalități de tranzacționare și negociere ușoară sau din contră, clauza 
pe care le neagă în totalitate.

În conceptul lui Donald Trump și implicit al lui George H. Ross, alături de alți 
negociatori de renume, printre cele mai dificile tipuri de negociatori îi regăsim pe:

- Ivan intimidatorul
- Charlie știe-tot
- Wilma Indecisa

1.Ivan intimidatorul –această actegorie de persoane presupune tipologia 
încrederii de neclintit ce preferă în general tactica tăvălugului. Acesta are o statură 
impunătoare și adesea o reputație cunoscută, utilizând un ton ridicat și fraze categorice 
pentru a-și impune punctul de vedere.

În acest sens există foarte multe cazuri în care un negociator neexperimentat 
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se poate pierde, făcând multe concesii decât este necesar, renuntând la negociere 
sau oferind mai multe informații decât este nevoie. Cheia negocierii cu o astfel de 
persoanăpresupune hotărârea și fermitatea, o atitudine stabilă prin care se transmite 
pasivitatea față de încercările acestuia de intimidare. 

În acest sens, un aspect important este acela că, tipul Ivan intimidatorul este 
camelionic,trecând repede de la un tip de atitudine la altul în funcție de necesitate, 
de aceea existând situații în care, deși la prima rundă de negocieri am avut în față 
o persoană categorică și fără cale de a lăsa de la sine, la o noua rundă de negocieri 
putem vedea o încercare de împrietenire (falsă).

Adesea este tipul de persoană ce se folosește de detalii și de aceea este 
recomandată „asaltării cu detalii pe care el nu le va citi niciodată”. Transmiterea 
tuturor informațiilor în mod constant este totodată o modalitate de protecție prin 
care te asiguri că nu poate nega ulterior clauzele deja acceptate, eliminând astfel 
posibilitatea unor intruziuni.

2.Charlie știe tot – această tipologie de persoană are la bază vasta sa experiență 
în domeniul negocierilor, având un număr considerabil de tranzacții încheiate cu 
succes. În  general reprezintă o persoană rigidă, ce nu crede în elementul de noutate, 
fiind sigur că experiența sa ,acoperind toate elementele de referință și toate domeniile 
necesare.

În general, modestia extremă reprezintă modalitatea cea mai potrivită de 
a obține concesii de la aceasta, arătând dorințe dumneavoastră de a învăța din 
experiența sa. Un negociator de succes cunoaște importanța plierii pe acest tip de 
negociator, oferind un minim de informații , preferând în schimb afirmații de genul 
dumneavoastră stiți mai bine. În acest caz poți atrage simpatia părții adverse și 
înțelegeți modul în care acesta acționează, ce obiective sunt prioritare pentru el și 
revizuirea avută pe termen lung.

 „Modestia este elementul de bază pentru toți cei care trag niște învățăminte de 
pe urma victoriilor și a eșecurilor. Este cheia succesului la cel mai înalt nivel al său”19

Totodată, o modalitate de soluționare a posibilelor impasuri apărute este 
colaborarea cu tabăra adversă (în cazul în care conducătorul taberei este tipul specific  
Charlie știe tot), și încercarea construirii unei legături de încredere cu aceasta.

3.Wilma Indecisa – în cazul acestei tipologii, avem o negociere lent în care 
negociatorul este o persoană nesigură, ce poate oricând schiomba o hotărâre luată 
anterior. De aceea, este necesară păstrarea unui ritm potrivit al negocierii pentru a 
nu crea o atmosferă presantă și utilizarea răbdării la cote maxime. În general este 
folosită rezumarea și reamintirea punctelor discutate în mod constant pentru a le 
putea fixa cu exactitate.

n ceea ce privește nesiguranța, una dintre cele mai utilizate metode presupune 
consolidarea statutului în văzul propriei sale tabere, fapt prin care,  nu doar că 
obținem un teritoriu de prietenie și încredere dar și obținem o mai mare credibilitate 
19  John C. Maxwel, Uneori câștigi , uneori înveți,Editura Amaltea, București, 2013, p. 38
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în momentul înaintării unei sugestii.

Un aspect important constă în aceea că, vorbind despre o persoană indecisă, 
este necesară mminimizarea numărului de decizii ce urmează a fi luate și de aceea 
oferirea unui număr mai mic de concesdii poate stabiliza situația pentru a părea de o 
complexitate mai redusă.
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Safa Singrid Adriana CANBOLANT 1 

Rezumat

Conceptul de întreprindere face referire la o organizație cu caracter 
autonom,activând cu scopul obținerii unui profit, reprezentând un pilon de 
bază al economiei de piață prin intermediul bunurilor produse și a funcțiilor 
(serviciilor) prestate indiferent de forma avută de aceasta.

În ceea ce privește activitatea unei întreprinderi din punct de vedere 
economic ,aceasta poate procura mijloace de producție, forță de muncă 
și, în unele situații realizează mărfuri/produse fabricate. În acest sens, 
întreprinderea utilizează resursele financiare investind în mijloacele de 
producție și în cheltuielile cu salariații. urmând ca acestea să fie restituite sub 
formă de venituri.

În urma scăderii cheltuielilor din veniturile obținute rezultă profitul, 
fapt ce este în sine scopul principal avut de către orice întreprindere. În cadrul 
domeniului economic național, aceasta poartă două funcții de bază: crearea 
de valori adăugate și distribuirea veniturilor.

Cuvinte cheie: întreprindere; concurență a întreprinderii; drept concurențial;

Summary

The concept of enterprise refers to an autonomous organization, 
operating for profit, representing a basic pillar of the market economy through 
the goods produced and the functions (services) provided regardless of its 
form.

Regarding the activity of an enterprise from an economic point of view, 
it can procure means of production, labor power and, in some cases, makes 
manufactured goods / products. In this sense, the company uses financial 

1  F.S.J.A., Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București

ÎNTREPRINDEREA

THE ENTERPRISE
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resources by investing in the means of production and in the expenses with 
employees, following that they are returned in the form of income.

The decrease in expenses from the revenues obtained results in profit, 
which is in itself the main purpose of any enterprise. Within the national 
economic field, it has two basic functions: creating added values and income 
distribution.

Keywords: enterprise; competition of the enterprise; competitive law; 

I. Aspecte introductive 

„Întreprinderea în general, reprezintă unitatea de bază a oricărei 
economii,indiferent de forma și modul ei de organizare și se prezintă ca o entitate 
tehnică,economică, organizatorică, socială sau juridică, în care se produc bunuri 
materiale, se distribuie mărfuri și/sau se prestează servicii”2.

Face referire la „un sistem, cu ajutorul mijloacelor fizice și umane, produce 
bunuri sau servicii destinate vânzării, ea este organizată de către un centru de 
decizie, dispunând de o anumită autonomie”3.

Conform reglementării anterioare a Codului civil, întreprinderea reprezintă 
„forma de organizare a unei activități economice în mod permanent și sistematic, 
combinând resurse financiare ,forță de muncă atrasă, materii prime ,mijloace logistice 
și informație, pe riscul întreprinzătorului și autorizată să facă fapte de comerț, în 
scopul obținerii de profit, în condiții de concurență ,precum: societăți comerciale, 
societăți cooperative, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod 
independent și întreprinderii familiale autorizate potrivit dispozițiilor legal în 
vigoare”4.

Având în vedere scopul avut de aceasta și modalitatea prin care își desfășoară 
activitatea, aceasta prezintă o serie de trăsături distinctive, precum:

- Unitatea tehnico-productivă
- Unitatea economico-socială
- Unitatea organizatorico-administrativă
În cazul unității tehnico-productive, acestea au la bază factori de bază, precum 

obiectele muncii, forța de muncă și mijloacele acesteia, fiind structurate pe diferite 
secții de producție ce realizează componentele unui produs final. Este utilizat 
conceptul de tehnic și cel de productiv pentru ilustrarea omogenizării, toate secțiile 
lucrând cu un scop comun, bazat pe o componentă de legătură și utilaje asemănătoare.

În cel de-al doilea caz, cel al unității economico-sociale, vorbim despre 
venituri și cheltuieli, acoperirea acestora prin propriile venituri pentru obținerea 
scopului final, cel de obținere a profitului. Aici este pus în balanță activul și pasivul 
2  Lefter Chirică, Comerț și Economie Comercială, Editur Economică, 2009, p. 159
3  http://www.scritub.com/management/INTREPRINDEREA33797.php, accesat online în data de 5.9.2020
4  Bădoiu C.,C Haraga, Dicționar de drept comercial, Ed. CH. Beck, București 2011, p. 325
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întreprinderii raportat și la celelalte relații contractuale avute de aceasta dar și de 
activitatea în cadrul pieței de referință.

În ceea ce privește unitatea organizatorico-administrativă, aceasta face 
referire la datele de identificare ale întreprinderii, activitatea acesteia, sediul social și 
denumirea, organigrama și compartimentele pe care aceasta este dispusă.

Face referire la modalitatea de divizare a proceselor de muncă (operațiile de 
descompunere)și modul în care acestea sunt reașezate. În acest caz vorbim și despre 
compunerea proceselor de muncă „organizarea procesuală fiind determinată de 
organizarea structurală a firmei(tipul de compartiment, atribuții, relații ierarhice 
etc...)”5.

În  ceea ce privește conceptul de organizare ,din punct de vedere managerial  se 
ocupă cu stabilirea produselor de muncă, indiferent că vorbim despre cele intelectuale 
sau cele fizice cât și componentele acestora precum serviciile, operațiile desfășurate, 
mișcările etc...

Din punct de vedere procesual, funcțiunea unei firme cuprinde o serie de 
componente procesuale precum : atribuțiile, sarcinile economice, operațiile și 
activitatea economică.

- Atribuțiile reprezintă acele sarcini avute de către personalul firmei cu scopul 
realizării obiectivelor stabilite în prealabil. Un fapt important de menționat este 
acela că aceste sarcini sunt realizate pe o perioadă de timp determinată în funcție de 
complexitatea sarcinii și de modalitatea de organizare a acesteia.

- Sarcinile economice sunt realizate de asemenea de către personalul de 
specialitate, reprezentând o componentă de bază a procesului de muncă cu scopul 
realizării obiectivelor avute de firmă.

- Operații această categorie reprezintă o îmbinare între pregătirea avută de 
personal și cunoștiințele acestuia,fiind o categorie economică complexă.În cadrul 
acestora găsim o gamă diversificată de tehnici încadrate într-un flux tehnologic 
specific fiecărui obiectiv în parte.

- Activitatea economică  „este privită drept un ansamblu de atribuții omogene 
ce revin unui personal specializat, în vederea realizării unor obiective prestabilite” 6.

În ceea ce privește obiectivele avute de o întreprindere, acestea sunt clasificate 
în 4 categorii distincte:

1. Obiective fundamentale
2 Obiective derivate                  
- de gradul I  (procese de muncă în unitate)
- de gradul II (reies în urma obiectivelor de gradul I)
3.Obiective specifice (un anumit grad de lucrători)
4.Obiecte individuale(la nivel individual)
Facem referire la compartimentele organizatorice și la relațiile existente dintre 

5  Lefter, Chirică, Comerț și Economie Comercială, Editura Economică, 2009, p. 161
6  Ibidem, p. 162
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ansamblul persoanelor și compartimentele respective  cu scopul realizării obiectivelor 
stabilite de întreprindere. Aceasta la rândul său este formată din două structuri:

- O structură funcțională; 
- O structură operațională.
Structura funcțională cuprinde compartimentele tehnice ,cele economice, 

administrative și modul în care acestea sunt constituite având în componența sa și 
ansamblul cadrelor de conducere. Totodată, cuprinde relațiile existente între acestea, 
fapt necesar desfășurării proceselor manageriale. Această structură cuprinde:

- Postul de muncă(este caracteristică ansamblelor individuale); 
- Funcția (ansamblu de atribuții ale personalului); 
- Compartimente de muncă(personal aflat sub aceeași autoritate ierarhică).
Structura operațională cuprinde componentele unităților și modul în care 

acestea sunt organizate, dar și relațiile existente între acestea pentru realizarea 
obiectului de activitate. Aceste compartimente cuprind secții de producție auxiliare 
și de bază, precum și locurile de muncă.

Având în vedere complexitatea conceptului de întreprindere și modul în care 
aceasta este organizată, clasificarea sa este realizată în funcție de:

- Gradul de răspundere patrimonială;
- Obiectul urmărit;
- Forma de proprietate; 
- Ramura de activitate; 
- Dimensiunea; 
- Forma de asociere.
  1. În cazul gradului de răspundere patrimonială putem menționa:
- Întreprinderi persoane fizice autorizate
- Întreprinderi persoane juridice
   2.În cazul obiectului, amintim:
 -Întreprinderi cu scop lucrativ
- Întreprinderi fără scop lucrativ
 3. În funcție de forma de proprietate, amintim:
- Întreprinderi private 
- Întreprinderi publice
- Întreprinderi mixte
4.În funcție dimensiune amintim:
- Întreprinderi mari
- Întreprinderi mijlocii
- Întreprinderi mici
5.În funcție de ramura de activitate amintim:
- Întreprinderi industriale
- Întreprinderi agrare
- Întreprinderi de transport, etc...
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6.În funcție de forma de asociere,amintim:
- Societăți pe acțiuni(SA)
- Societăți cu răspundere limitată (SRL)
- Societăți cooperative
- Asociații de întreprinderi
 „În funcție de scopul obținerii sau nu a unui profit,întreprinderile pot fi 

clasificate în întreprinderi economice și întreprinderi civile”7.
În ceea ce privește întreprinderea economică, aceasta este reglementată 

în OUG nr.44/2008 drept „activitate economică desfășurată în mod organizat, 
permanent și sistematic, combinând resurse financiare, forță de muncă, materii 
prime, mijloace logistice și informație, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile și în 
condițiile prevăzute de lege”8.

În acest caz vorbim despre acele întreprinderi ce au drept scop obținerea de 
profit și au desfacere pe piața comercială. Indiferent că facem referire la întreprinderile 
din domeniul public sau la cele din mediul privat, la întreprinderi mari, mici sau la 
cele mijlocii, acestea își folosesc toate resursele pentru încheierea unor tranzacții 
aducătoare de profit.

Cea de-a doua categorie menționată (cea de întreprindere civilă) cuprinde 
atât profesiile liberale, cât și întreprinderile ce „se desfășoară în mod organizat,în 
condițiile prevăzute de lege,având ca obiect acte sau fapte juridice cu caracter 
civil,fără a avea ca scop obținerea unui profit”9.

II. Funcțiile întreprinderii

Reprezintă un element specific sectorului alimentar desfășurat în bucătării și 
laboratoare, având drept scop, realizarea de bunuri economice prin activități de bază 
și auxiliare. Este cunoscută drept funcție operațională, fiind realizate produsele și 
serviciile finite ce urmează a fi dispuse comercializării.

Printre principalele activități realizate în acest departament, avem:
- Realizarea produselor finite prin transformarea muncii în produse pe baza 

obiectului impus;
- Organizarea întregii proceduri pentru a maximiza producția; 
- Controlul de calitate al produsului; 
- Aplicarea normelor de protecție și prevenirea deteriorării produsului finit
- Ambalarea, manipularea, depozitarea și transportul mărfurilor; 
- Găsirea unor soluții pentru a reduce costurile de producție etc....
În ceea ce privește firmele specializate în alimentația publică, funcția de 

producție face referire la prepararea produselor culinare sau a semipreparatelor, 
7  Olga Andreea Urda, Drept Comercial român, Ed.Universul Juridic, București, 2017, p. 12
8  OUG 44/2008 privind desfășurarea activității de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale,art.2,lit.f
9  Cărpenaru S., Tratat de drept comercial român, ed a 4-a, Ed. Universul Juridic,București, 2014, p. 33
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a produselor de patiserie, simigerie, a fructelor și legumelor conservate în unități 
alimentare și a produselor de cofetărie.

Vorbind despre întreprinderile ce au drept domeniu de activitate comerțul cu 
ridicata sau comerțul cu amănuntul, funcția de producție se preocupă de ambalarea, 
depozitarea și manipularea mărfurilor ce urmează a fi comercializate. Datorită acestor 
elemente esențiale, funcția de producție reprezintă un element principal din cadrul 
oricărei întreprinderi ce deține un departament de producție.

Este considerată cea mai complexă funcție a unei întreprinderi comerciale, 
cuprinzând activitățile realizate de aceasta în scopul procurării produselor materiale, 
a desfacerii produselor proprii cu scopul prelucrării și producerii de produse finite/
servicii ce urmează a fi comercializate.

Datorită acestui fapt, celelalte funcții existente în cadrul întreprinderii (cea 
de producție, marketing, funcția de personal etc..) sunt subordonate direct funcției 
comerciale. În ceea ce privește activitatea realizată în cadrul acestei funcții, este una 
complexă bazată atât pe faze ale circulației mărfurilor, cât și a activităților adiacente 
realizării actului de comerț. Vorbind despre fazele circulației mărfurilor, aici avem 
trei etape:

- Aprovizionarea întreprinderii cu mărfuri;
- Stocarea mărfurilor;
- Desfacerea mărfurilor pe piață.
Ulterior acestor etape de bază avem studierea pieței, a cererilor înregistrate 

pentru fiecare produs și cunoașterea pieței în general, adăugând în acest caz diverse 
tehnici de marketing, totul în scopul acumulării unei game de clienți numeroasă și a 
satisfacerii acesteia. În acest caz, elementele adiacente ale comercializării produselor 
sunt reprezentate de:

1) Cunoașterea cererilor existente referitor la fiecare categorie de produs 
pentru găsirea echilibrului dintre cerere și ofertă;

2) Strângerea unui fond de mărfuri (element al fondului comercial al unei 
firme);

3) Realizarea și organizarea elementelor de marketing precum reclama și 
publicitatea în general (indiferent că vorbim despre un banner, pliant, o broșură sau 
o reclamă televizată);

4) Organizarea comercializării și a demersurilor necesare actelor de vânzare 
în sine.

Funcția comercială se află într-o continuă schimbare și evoluție,fiind bazată pe 
schimbarea constantă a cerințelor avute de clienți, a rigorilor juridice și comerciale, a 
concurenței și a necesităților avute în funcțe de acestea. În acest sens,una dintre cele 
mai importante atribuții a acesteia este cercetarea pieței și găsirea celor mai bune 
modalități de afirmare în cadrul acesteia.

În acest caz vorbim despre ținerea unei gestiuni a fondurilor avute de o 
întreprindere, fiind funcția ce stabilește echilibrul dintre veniturile și cheltuielile 
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avute de aceasta, dar și evidența tuturor bunurilor ce formează patrimoniul firmei.

Funcția contabilă ține de constituirea bilanțului, de realizarea controlului 
financiar-preventiv și a controlului gestionar dar și a auditului intern, fiind structurat 
în două categorii distincte: activități bazate pe aspecte financiare și activități bazate 
pe aspecte strict contabile.

În ceea ce privește activitățiile financiare,acestea cuprind:
- Drepturile și obligațiile avute de întreprindere în legătură cu băncile creditare;
- Drepturile și obligațiile acesteia în raport cu instituțiile financiare și cu 

bugetul consolidat al statului (în acest caz facem referire la contribuțiile acesteia, la 
taxele și impozitele plătite);

- Gestionarea fondurilor financiare avute de întreprindere;
- Procurarea fondurilor mai sus menționate.
Vorbind despre a doua categorie de activități (cea bazată pe aspecte contabile), 

aici avem în vedere:
- Controlul elementelor de activ și pasiv;
- Ținerea în evidență a datoriilor avute de întreprindere și a rezultatelor 

financiare avute de aceasta;
- Gestionarea relațiilor financiare avute cu furnizori, clienți, creditori financiari 

și comerciali etc...
În general, funcția financiar-contabilă se ocupă cu echilibrul financiar al firmei 

și cu maximizarea șanselor de a obține profit în urma gestionării corespunzătoare a 
cheltuielilor  și a modului în care fondurile sunt dispuse.

Aceasta are un rol esențial în evoluția avută de întreprindere, ocupându-se cu 
studierea gamei de produse și perfecționarea acesteia, găsirea ideilor și conceperea 
invențiilor atât din punct de vedere tehnologic, cât și comercial cu scopul dezvoltării 
și a perfecționării produselor și a ofertei în general.

În cadrul acestei funcții vorbim despre identificarea cerințelor, studierea 
punctelor slabe și a celor forte și analizarea pieței de desfacere, a gamei de consumatori 
și a organizării proceselor de producție, respectiv comercializare. Printre cele mai 
întâlnite activități întreprinse în cadrul funcției de cercetare-dezvoltare, amintim:

- Activitatea de concepție;
- Activitatea complementară marketingului.
În cazul activităților de concepție putem vorbi despre inovațiile și dezvoltările 

din punct de vedere tehnologic și a previziunilor economice cu scopul maximizării 
eficienței actelor de producție, a diversificării gamei de produse și a stabilirii unor noi 
produse ce pot fi adăugate celei actuale. Aici putem încadra și calculele realizate cu 
scopul echilibrării cheltuielilor necesare pentru a concepe noile produse.

În cea de-a doua activitate (cea complementară marketingului), facem referire 
la cercetările necesare pentru a dezvolta noi tehnici de marketing având în vedere 
aspecte precum:

- Creșterea eficienței economice în cadrul activităților comerciale;
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- Găsirea unor modalități optime de adaptare a firmei comerciale în raport cu 
dinamica mediului;

- Investigarea pieței și stabilirea nevoilor de consum avută de gama de clienți 
avută de întreprindere sau de gama țintă;

- Satisfacerea în mod corespunzător a cerințelor consumatorilor.
Cât despre principalele activități ale funcției de cercetare-dezvoltare, putem 

aminti 4 categorii distincte:
1. Activități privind cercetarea științifică în scopul introducerii acestora în 

cadrul procesului tehnic
2. Activități de investiții în cadrul infrastructurii și a domeniului comercial
3. Activități întreprinse cu scopul creșterii productivității
4. Analizarea cerințelor avute de consumatorii întreprinderii
În cadrul acestei funcții vorbim despre asigurarea resurselor umane ce sunt 

necesare tuturor activitățiilor realizate în cadrul întreprinderii cu scopul utilizării 
eficiente a resurselor și eficientizării calității procedurilor. Printre principalele 
activități realizate în cadrul acestei funcții putem aminti:

- Recrutarea personalului necesar
- Selecția acestui personal și încadrarea sa
- Formarea și perfecționarea personalului în conformitate cu cerințele postului
- Promovarea personalului în funcție de atribuțiile îndeplinite de acesta
- Motivarea acestuia și protejarea acolo unde este cazul
- Planificarea și stabilirea în mod constant a necesarului forței de muncă
Resursa umană reprezintă una dintre cele mai importante resurse din cadrul 

unei întreprinderi, stând la baza tuturor activităților de producție, a departamentelor 
contabile, de cercetare, marketing etc...În acest sens, întreprinderile cunosc și 
manifestă un interes deosebit în selectarea candidațiilor și în stabilirea atribuțiilor ce 
urmează a fi realizate de aceștia.

 
III. Mediul extern al întreprinderii

Desfășurarea activității unei întreprinderi ține într-o mare măsură de mediul 
extern și de factorii ce o pot influența în mod constant „mediul exterior influențează 
întreprinderea ce acționează în cadrul lui și activitatea acesteia prin informații cu 
care se alimentează (privind cererile pieței, oferta de factori de producție,tendințele 
existente sau care se prefigurează), resursele pe care i le pune la dispoziție, cerința 
adoptării unor noi forme organizatorice și metoda de conducere adecvată frecvenței 
și a complexității schimbărilor acesteia”10.

Având în vedere obiectivele avute de întreprindere și activitatea desfășurată 
de aceasta, factorii economici sunt de o impotanță deosebită, afectând atât activitatea 
propriu-zisă a firmei, cât și gama de consumatori, produsele, fondurile etc....
10  Corneliu Russu, Management, Ed. Expert, București, 1993, p. 54
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Luând în considerare acest fapt este de menționat faptul că întreprinderea este 
„un sistem economic autonom în cadrul căreia are loc ansamblul activităților de 
gestionare a patrimoniului propriu al întreprinderii”11. În acest sens, aceasta are 
propriul patrimoniu și autonomie decizională cu privire la operațiunile desfășurate 
pe piață.

Datorită acestui fapt, ambientul extern economic este unul esențial, fiind 
format din: nivelul și ritmul dezvoltării economice,din potențialul financiar al țării, 
puterea de cumpărare și piață în general. „Ramura financiară trebuie foarte bine 
supravegheată, fiind cea mai importantă componentă a acestui puzzle industrial”12.

Având în vedere cerințele pieței și a consumatorilor în general, a mediului 
de desfacere și chiar a factorilor de ordin temporar, aspectele de ordin financiar ale 
întreprinderii suferă modificări.În acest caz un exemplu este potențialul financiar al 
țării de referință, luând în considerare faptul că, în cazul unei țări influente apare 
favorizarea comercianților și a întreprinderilor. Acest fapt este valabil și în sens invers, 
aportul întreprinderilor fiind esențial pentru bugetul de stat și buna sa funcționare din 
punct de vedere economic.

Eficiența unei întreprinderi are la bază un plan managerial bine formulat și 
structurat în conformitate cu obiectivele și nevoile avute de aceasta. În acest sens, 
modul de organizare a unei firme, coordonarea acesteia  într-un mod corespunzător 
și utilizarea celor mai potrivite tehnici poate conduce spre maximizarea eficienței și 
utilizarea corespunzătoare a resurselor.

„Managementul și gestiunea sunt concepte care se întrepătrund și se folosesc 
un ansamblu de metode, de tehnici și de instrumente pentru organizarea unei 
întreprinderi”.13

 Un aspect important este acela că, funcționarea unei întreprinderi este 
influențată în mod constant de mediul exterior, planurile stabilite stabilite la nivel 
mondial fiind aplicabile și în cazul acestora și folosite de acele întreprinderile ce au 
deschidere spre piața internațională. Întreg sistemul (planificarea) managerială este 
realizată de către o persoană specializată ce se preocupă în mod activ de utilizarea 
celor mai bune tehnici în confomitate cu cerințele actuale și cu necesitățile avute de 
întreprindere.

Conceperea unui plan managerial corespunzător este esențial deoarece, un plan 
întocmit superficial „poate duce la întârzieri în producție,muncă în plus,depășirea 
costurilor prevăzute și produse inacceptabile”.14

Factorii politici sunt esențiali indiferent că facem referire la ramura privată sau 
la cea publică, aceștia afectând întreprinderile în funcție de dezvoltarea ritmului și a 

11  Constantin Bărbulescu,Tatiana Gavrilă, Economia și gestiunea întreprinderii , Ed. Economică, București, 1999, 
p. 30
12  Revista de Management și Inginerie Economică, Vol. 16, nr. 2, 2017
13  Mihai Vărzaru, Claudiu Bocean, Economia și Gestiunea întreprinderii, Ed.Universitaria, Craiova, 2015,p. 9
14  Oțel, CC. Dan I.S., Cultură Managerială. Îndrumător pentru elaborarea eseurilor, Ed.Todesco, Cluj Napoca, 
2015
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politicilor impuse.  În general, activitatea și succesul întreprinderii are în vedere și 
sistemul de impozitare a acesteia, susținerea statului din care face parte și dacă acesta 
susține și favorizează întreprinderea.

Influențele politice sunt prezente indiferent de regimul existent și de normele 
impuse, important fiind ca echipa managerială să abordeze intr-un mod corespunzător 
problemele apărute și să găsească soluțiile necesare acestora. Important de menționat 
că, ritmul dezvoltării este direct proporțional cu eficiența întreprinderii, un ritm 
ridicat influențând într-un mod pozitiv câștigurile și modul de evoluare a acestuia.

Indiferent de domeniul în care activează întreprinderea și de categoria din care 
face parte, factorii juridici reprezintă un punct important ce influențează modul de 
desfășurare a activității acesteia. În cadrul acestora putem enumera legile, decretele, 
ordonanțele și hotărârile guvern și orice ansamblu legislativ.

Printre cele mai importante texte legislative  în domeniu putem aminti:
- Legea nr. 31/1990 privind societățiile comerciale;
- Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului;
- Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale;
- OUG nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de 

înregistrare în registrul comerțului;
- Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activitățiilor economice de către 

persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.
În cadrul acestor norme legislative sunt prevăzute aspecte privind constituirea 

întreprinderilor,modul de funcționare a acestora,dezvoltarea și divizarea acolo unde 
este cazul, dar și procedurile de desființare, lichidare etc...

În acest caz vorbim în mod direct despre departamentul de producție și 
resursele utilizate de acesta în scopul dezvoltării întreprinderii. Putem analiza în mod 
concret nivelul de productivitate și costurile avute de producție, dar și rezultatele 
obținute din punct de vedere financiar.

De menționat faptul că, în cazul factorilor tehnici facem referire și la utilajele 
utilizate  de întreprindere, de numărul acestora și de nivelul avut în tehnologia 
utilizată. Totodată, numărul brevetelor și al licențelor înregistrate reprezintă un 
element principal al factorilor tehnici, acestea influențând în mod direct și latura 
economică, eficientizarea producției conducând la câștiguri crescute, o producție mai 
rapidă și o posibilitate mare de dezvoltare a gamei de produse.

Având în vedere impotanța factorilor externi și modalitatea în care aceștia 
influențează întreprinderea au fost realizate multiple tipuri privind modul în care 
acestea afectează modul de desfacere al activității firmei, fiind descoperite și alte 
categorii de factori, dintre care amintim:

- Factorii socio-culturali;
- Factorii naturali, ecologici;
- Factorii demografici.
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„Cu cât că veți concentra mai mult asupra revelației clientului    potențial, cu 
atât veți reuși să vă satisfaceți propriile nevoi și scopuri”15

        În categoria clienților putem încadra consumatorii sau utilizatorii produselor/
serviciilor realizate de întreprinderea în cauză,reprezentând „un cumpărător sau 
consumator (permanent) într-un magazin, într-un local public, etc..”16. În ceea ce 
privește aspectul contabil, acesta este încadrat în contul 411” Clienți” și în conturile 
asimilate17:

- 4118 „Clienți incerți sau în litigiu”;
- 413 „Efecte de privit de la clienți”;
- 418 „Clienți-facturi de întocmit”;
- 419 „Clienți-creditori”.
Consumatorii unei întreprinderi reprezintă principala sursă de obținere a 

resurselor financiare a acesteia, având totodată un aport imens în ceea ce privește modul 
de desfășurare a activității sale. Prin cunoașterea cerințelor acestora și conceperea 
unei oferte   corespunzătoare,întreprinderea are capacitatea de perfecționare a gamei 
de produse, crescându-și vânzările și astfel profitul.

În ceea ce privește negocierile ce au loc,sunt cunoscute 4 mari tipuri de rezultat 
indiferent că vorbim de cazul negocierii cu un colaborator dau cel al negocierii cu 
clienții întreprinderii18:

- Lose –Lose (eu pierd-el pierde);
- Lose-Win(eu pierd-el câștigă);
- Win –Lose(eu câștig-el pierde);
- Win-Win (eu câștig-el câștigă).
Cea mai favorabilă formă de rezultat  în negociere este cea win-win, aceasta 

conducând atât la obținerea profitului de către întreprindere, cât și la satisfacerea 
clientului, fapt ce asigură în cele mai multe cazuri posibilitatea de revenire a acestuia.

Conceptul de furnizor face referire la „persoane juridice ce furnizează bunuri 
sau servicii către distribuitori, comercianți sau alți agenți economici care folosesc 
acele bunuri pentru revânzare sau în activitatea economică pe care aceștia o 
desfășoară19. În ceea ce privește aspectul contabilmacesta este prevăzut în numărul 
de cont 401, având conturi asimilate, precum:20

- 403 „Efecte de plătit”;
- 404 „Furnizori de imobilizări”;
- 405 „Efecte de plătit cu imobilizări”;
- 408 „Furnizori –facturi nesosite”;
- 409 „Furnizori-debitori”;

15  Doug Carte, Jenni Green, Clienți Forever, Ed. Amaltea, 2003, p. 75
16  DEX, Dicționar explicativ al limbii române, Ed. Universul Enciclopedic, p. 396
17  Pirău Luminița Cristina,Contabilitatea furnizorilor și a clienților, 2007, p. 10
18  Marian Rujoiu, Biblia Negociatorului, Ed.Vidia, 2011,p. 18, accesat online în data de 5.9.2020
19  https://www.topfurnizori.ro/stire/22/ce-sunt-furnizorii, accesat online în data de 5.9.2020
20  Pirău Luminița Cristina, Contabilitatea furnizorilor și a clienților, 2007, p. 5
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- 4091 „Furnizori –debitori pentru cumpărarea de bunuri de natura stocurilor”;
- 4092 „Furnizori-debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări”;
Aceștia asigură materii prime, materiale, mărfuri și echipamente prin 

intermediul relațiilor contractuale avute cu întreprinderea, dispunând acestora 
informații în  mod constant cu privire la oferta acestora. Furnizorii asigură necesarul 
firmelor, colaborează în mod activ cu acestea în ceea ce privește conceptul de cerere-
ofertă, stabilind o relație economică ce poate afecta în mod direct întreprinderea.

În general, cu cât o întreprindere este mai dezvoltată, cu atât aceasta are o 
mai mare accesibilitate la o gamă mai diversificată de furnizori ce dețin produse de 
calitate superioară. În această categorie putem încadra și furnizorii forței de muncă, 
aceștia susținând întreprinderea în ceea ce privește resursa umană și în unele cazuri 
pregătirea acestora.

În ceea ce privește celelalte organizații din mediul extern aici încadrăm:
- Societățile de asigurări;
- Instituțiile statului;
- Asociațiile comerciale;
- Camera de comerț și industrie;
- Mass-media;
Indiferent de cea la care facem referire, acestea prezintă o importanță deosebită 

afectând în mod direct întreprinderea și modul în care aceasta își desfășoară activitatea. 
Fie că vorbim despre instituțiile statului și despre rigorile impuse de acestea, despre 
camera de comerț și industrie și despre condițiile și procedurile impuse, fiecare 
element este esențial pentru o bună funcționare a întreprinderii. Mass-media poartă 
un rol important în publicitatea întreprinderii, reprezentând un element cheie al 
tacticilor de marketing utilizate, aceasta influențând atât gradul în care întreprinderea 
este cunoscută, cât și imaginea acesteia.

V. Conceptul de concurență a întreprinderii 

Prin ideea de concurență, înțelegem „rivalitatea comercială, lupta dusă cu 
mijloace economice între întreprinderi/comercianți, țări, etc..pentru obținerea unor 
câștiguri, cât mai mari”21.

Având în vedere numărul mare de întreprinderi existente pe piață ce desfășoară 
același tip de activitate, concurența reprezintă un factor decisiv al acestora, 
influențând în mod constand modul de desfășurare a acestuia. În mod general, 
concurența prezintă aspecte pozitive în ceea ce privește evoluarea întreprinderii, fiind 
necesară perfecționarea continuă a produselor și serviciilor oferite dar și a modului 
de prezentare a acesteia.

În egală măsură, gestionarea competitivității existente între societăți este 
prioritară „în condițiile concurenței acerbe pentru a activa cu succes este necesar de a 
21  https://ro.scribd.com/document/114343464/concurenta-intre-intreprinderi, accesat online în data de 5.9.2020
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elabora strategii, în vederea atingerii unui nivel de competitivitate dorit, ce ar permite 
întreprinderile să fie în pas cu schimbările survenite în mediul de activitate”22.

      Fiecare societate se implică în mod activ pentru a obține un avans în fața 
concurenței, fiind cunoscute 3 strategii concurențiale de bază:

- Supremația de cost
- Concentrarea pe un segment de piață
- Diferențierea produselor oferite de întreprindere
În ceea ce privește tipurile de concurență existente și tipurile de concurenți 

,aici avem:
                                         Tipuri de concurență

Concurența loială                                                       Concurența neloială
  
 
                                        Tipuri de concurenți

Concurenți direcți             Concitenți indirecți           Concurenți potențiali

Principala normă ce protejează și limitează concurența este reprezentată de 
Legea nr.21/1996 „prezenta lege are drept scop protecția, menținerea și stimularea 
concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovării intereselor 
consumatorilor”23.

 Aceasta menține în linii mari utilizarea unei concurențe loiale și în conformitate 
cu normele legale, susținând o piață comercială corectă și benefică tuturor categoriilor 
de comercianți. În ceea ce privește tipurile de concurenți:

1.Concurenții direcți sunt reprezentați de acea categorie ce oferă o gamă 
de produse/servicii asemănătoare cu întreprinderea proprie, reprezentând cel mai 
puternic oponent existent pe piața de desfacere. În cazul acesta este utilă utilizarea 
strategiei  supremația de cost, dominând din punct de vedere al prețului concurența. 

2.Concurenții indirecți sunt aceea ce dețin produse cu calitatea de substitut 
a propriei întreprinderii, în acest caz cea mai potrivită abordare fiind aceea de 
diferențiere clară a produselor și a evidențierii acestora din punct de vedere al 
calității dar și al necesității.
22  Marina Coban,Managementul Funcționării întreprinderilor în condițiile Economiei concurențiale, 
Ed.ASEM,Chișinău, 2010, p. 100
23  Legea nr.21/din 10 aprilie 1996 a concurenței republicată, art. 1
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3.Iar concurenții potențiali sunt aceea care deși la ora actuală nu activează în 
același domeniu de activitate, există șanse clare de a activa pe viitor, studierea continuă 
a acestora și anticiparea reprezentând cea mai bună modalitate de contracarare a 
concurenței.

   
Concluzii

Întreprinderea reprezintă o celulă de bază a oricărei economii, fiind un 
mecanism complex ce activează în diverse domenii pe baza unor resurse multiple. 
În acest sens, reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea economică a fiecărui 
stat dar și pentru creșterea calității vieții și a acoperirii nevoilor avute de consumatori.

„O întreprindere în care nu există ordine este incapabilă să   supraviețuiască, 
dar o întreprindere fără dezordine este incapabilă să evolueze”.

 Bernard Nadoulek
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Dr. Viorel GHEORGHE
Motto:
 „...Aveți trei minute să-mi expuneți motivele!”
                     (Judecătoare, Curtea de Apel București, 22 noiembrie 2018)

 Rezumat

De multe ori m-am gândit: care a fost rațiunea de la baza principiului 
juridic latin milenar „nemo censetur ignorare legem” sau „ignorantia legis 
neminem excusat”, și care sunt limitele generate prin acesta? Bunăoară, să 
înțelegem de aici că marea masă a societății este prezumată a cunoaște norma 
de drept, mai mult, se și informează asupra conținutului și explicațiilor oferite 
de un text legal? Credința mea este că nu. Și asta din rațiuni mai mult decât 
rezonabile. Dimpotrivă, aș putea opina că, în procesul complex de realizare a 
justiției, o bună aplicare a normei de drept devine funcțională, pe de-o parte, 
prin exercițiul tuturor categoriilor de justițiabili, iar pe de altă parte (și 
exclusiv), urmare neabaterii de la principiul universal al „aflării adevărului” 
pe care toți cei implicați în actul de justiție - permanent ori temporar - sunt, 
indisolubil, obligați de a-l duce la bun sfârșit. Astfel că preocuparea mea este 
de a desluși capacitatea funcțională a dreptului de a impune un raționament, 
o regulă, și în baza a ce - cu atât mai mult la nivelul sălii de judecată - care, 
prin efectele-i, poate genera, inclusiv, o potențială eroare judiciară.

Principiul aflării adevărului trebuie să constituie, însăși rațiunea și 
esența aplicării dreptului, sarcina primordială în judecarea oricăror cauze, 
așa cum trebuie să se mențină ca factor diriguitor și moralizator asupra 
activităţii de aplicare a normei juridice. Or, cred cu tărie că, prin aplicarea 
motto-ului mai sus ilustrat - real dar într-o formă vădit și, cumva, trist 
reprodusă, prin raportare la ceea ce s-a ajuns - nu poate fi numit nici mai 

DESPRE FORȚA ȘI LIMITELE 
DREPTULUI

ABOUT THE FORCE AND LIMITS  
OF LAW
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mult, nici mai puțin decât împiedicarea aflării adevărului, cu un potențial 
crescut de translatare, spre însăși negarea ideii de justiţie, iar în planul 
filosofiei dreptului, cu îndoiala referitoare la asigurării binelui și echității 
cetății. Știrbirea principiului aflării adevărului evoluează antinomic cu ideea 
potrivit căreia toate circumstanțele care pot conduce la instaurarea stării de 
bine social trebuie să fie aplicate într-un sens care, în final, să poată conduce, 
tocmai, la invalidarea, prin înlocuire, a principiului dinainte expus. Numai 
consacrarea adevărului, respectiv protecția actorilor implicați, în oricare 
mod, în actul de justiție, vor avea ca efect reinstaurarea adecvată a acelui 
„bine social”, și nu o impunere, limitare sau proclamare teoretică - se înțelege 
- a principiului potrivit căruia fiecare din noi este prezumat a cunoaște legea.

Cuvinte-cheie: normă de drept; principiu juridic; limite; lege; individ; 
filosofia dreptului; 

Abstract

Many times I thought about the reason behind millennial Latin legal 
basis „nemo censetur ignore legem” or „Ignorance legis neminem excusat”, 
and the limits that had been generated along? For example, to uphold that the 
great mass of society is presumed to know the rule of law, even more, to be 
able to absorb informations about it’s content and explanations provided by 
the legal text it self? My faith is not. And that reasons is more than reasonable. 
On the contrary, I would opine that the complex process of achieving justice 
in a proper manner and the application of the rule of law becomes operational 
on a real base, on the one hand, by the exercise of all categories of persons, 
and on the other hand (and only) as a result of the universal principle of 
„truth finding” that include the involvement in the judiciary - permanently 
or temporarily - have the task of carrying out the process to the end. So my 
concern is to elucidate the functional capacity of the law to enforce a judgment, 
a rule based on what exactly - especially in the courtrooms - which, by the 
effects can generate, including a potential miscarriage of justice.

The principle of truth finding must be the very essence of all reasons 
behind the law enforcement and the primary task in judging any case by 
maintaing a guiding line and moralizing in the law enforcement activity it 
self imposed by any legal norm. However, I strongly believe that by applying 
the above illustrated motto - real but in a clearly form and somehow sad 
reproduced, in relation to what has come - can be called neither more nor less 
obstructing the truth, with high potential for translation, to negate the idea 
of   justice, and on the plan of the philosophy of law with doubt in ensuring 
good and fairness in the citadel. The distortion of the principle of finding the 
truth evolves antinomy with the idea that all conditions which may lead to 
the establishment of the state of social good must be applied in a way that 
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ultimately may lead precisely to invalidate, by replacing the principle pre-
exposed. Only the consecration of truth, the protection of the actors involved 
in any way in the judiciary, will result in restoring the proper „social good” 
and not an imposition, limitation or proclamation which theoreticaly - means 
- the principle that each one of us is presumed to know the law.

Keywords: rule of law; legal principle; limits; regulations; individual 
philisophy of law;

1. Conceptul de „drept”- un raport ideatic între filosofia 
pozitivistă și realitate

Această parte a articolului încearcă să reliefeze dezbaterea referitoare 
la modalitățile de soluţionare justă a raportului dintre drept şi morală. 

Problematica - veche de peste două milenii şi jumătate - constituie, până în zilele 
noastre, o mare provocare, în jurul căreia, astăzi - în opinia unor specialiști precum 
Robert Alexy - ne aflăm în plin conflict, între doctrina pozitivistă şi cea non-
pozitivistă. Teoriile pozitiviste sunt centrate către teza separaţiei, conform căreia 
conceptul de drept trebuie astfel definit încât să nu includă elemente morale. Teza 
separaţiei indică, la fel de bine, un concret al inexistenței vreunui raport conceptual 
necesar între drept şi morală, între ceea ce dreptul dispune şi ceea ce dreptatea 
pretinde, sau între drept, aşa cum este el, şi cum ar trebui să fie. Pentru a exemplifica, 
Alexy aduce în discuție doctrina pozitivistă, elaborată de Hans Kelsen. Din înțelesul 
conceptului reiese că dreptul poate fi definit doar pe baza a două elemente, și anume 
- în mod exclusiv - în urma procesului complex de interpretare a legităţii normei şi a 
eficienţei ei sociale. Altfel spus, în baza rigorii doctrinei pozitiviste, valabilitatea unei 
norme juridice nu depinde de conţinutul ei. Reiese că diferitele variante ale acestei 
doctrine sunt explicate prin existenţa mai multor tipuri de combinare a rezultatelor 
interpretării celor două elemente definitorii. În opoziţie cu teoriile pozitiviste, destul 
de influente în secolul trecut, teoriile non-pozitiviste vin să susţină teza conexiunii 
elementelor de morală în definirea conceptului de drept. Aceasta nu înseamnă că 
susținătorii neopozitivismului nu ţin seama de elementele legităţii autorității ori de 
cele legate de valoarea eficienţei sociale. Ceea ce diferenţiază non-pozitivismul de 
pozitivism, în esenţă, este faptul că, alături de elemente de ordin factual, sunt incluse 
şi unele, specifice moralei. 

Realitatea prezenței mai multor variante de non-pozitivism ne este relevată, 
de asemenea, pe baza interpretării diferite a elementelor de simbioză între aceste 
interpretări. Este recunoscută, astfel, contribuția lui Alexy în persistenţa sublinierii 
necesității definirii esențiale și corecte a conceptului de drept, spre înţelegerea 
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acestuia. Pentru că revenind la prezentul debusolant, astfel, motto-ul autorului, 
ce relevă reala uşurinţă cu care juriştii practicieni îşi reprezintă dreptul în situaţii 
obişnuite, atunci când apar cazuri mai complexe, clarificările teoretice asupra 
conceptului de drept și normă devin absolut necesare. Cred că varietatea concepţiilor 
referitoare la noțiunea și filosofia dreptului nu trebuie să graviteze în jurul rezultatelor 
eminamente apropiate, dar, cu certitudine, să nu le excludă.

Este interesant de stabilit, raportul ce pare să definească conceptul de drept 
prin suma perspectivei istorice a ceea ce a caracterizat și valorizat filosofia dreptului.

Avem, astfel, opera lui Platon care a fost creată sub influența dar și efectele 
conceptelor de „Bine”, „Frumos”, respectiv, prin raportarea la „Adevăr”, în asemenea 
manieră descrisă: „în domeniul inteligibilului, mai presus de toate este ideea Binelui 
care, odată văzută, trebuie concepută ca pricină pentru tot ce-i drept şi frumos” 
(Republica). În gândirea filosofului, normele vin să fie condiționate de rațiuni 
appreciate superioare ordinii juridice, astfel, considerându-se că legile trebuiau să 
îmbrace forma unui ideatic raport cu morala.

La rându-i, Aristotel, cu toate că manifesta o vădită tendință conceptual 
pozitivistă asupra dreptului, remarcând o independență a acestuia faţă de morală, 
chiar și așa considera că între cele două concepte trebuie să existe o relaţie de 
subordonare, remarcând faptul că, din clipa în care scopul superior al promovării 
virtuţii dispare, „legea devine o simplă convenţie, ea nefiind decât o garanţie a 
drepturilor individuale, fără nicio înrâurire asupra moralităţii şi justiţiei personale a 
cetăţilor” (Politica).

Nu în ultim rând, Cicero, explica raportul prin aceea că dreptul are la bază 
morala, fiind primul (şi unul dintre puţinii oameni de drept) care nutreau speranța 
că justiţia, considerată etică socială, presupune apropierea și dragostea oamenilor 
faţă de ceilalţi, valoare regăsită, în mod fericit, şi creştinătate. Într-adevăr, originea 
dreptului este în natura divină, deoarece binele şi răul, de asemenea, principii ale 
naturii, sunt judecate, neechivoc, prin raportare la divin. De aceea evoc ideea în baza 
căreia o lege dreaptă – bineînțeles, drept aplicată, cu raţiune, conformă firescului 
și evidenței, prin urmare cu impact asupra sufletului însuși -, devine, în paradigmă 
absolută, un adevăr etern, element definitoriu, atât pentru cei răi, cât și pentru cei 
buni.

Kant avea să rămână emblematic în istoria filosofiei juridice, fiind filosoful 
care, la sfârșitul unei perioade medievale în care omul a fost confuz în privința 
raportului drept - morală, în secolul al XVIII-lea - când se realizează, pentru prima 
oară (1713), distincţia clară între morală și drept1, se va fi preocupat de relaţia omului 
cu el însuşi, respectiv, căutarea perpetuă și ferventă a dreptului și păcii interioare, 
astfel încât, datoriile juridice trebuiau să fie impuse prin efectul normei, ceea ce se 
desfăşura în interiorul uman excluzând diveresele sau posibilele coerciţii exterioare. 
Sub aceste auspicii, filosoful german releva importanța individului și a libertății 
1  Prin opera lui Christian Thomasius
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acestuia, ca efect al unei concepții individualiste asupra normei și dreptului, în 
opoziție cu filosofia antică, unde se valoriza cunoaşterea morală.

În opinia lui Kant, dreptul reprezintă ştiinţa care limitează libertăţile, spre a le 
pune în armonie, însă tot el este cel care afirmă că dreptul este egalul moralei, în ambele 
cazuri acţiunea fiind, simultan, externă și internă. Este, de altfel, elementul-esențial 
care a făcut ca următorul curent filosofic, prin chiar reprezentantul neokantianist 
român Neagu Djuvara, să se situeze, cumva, în opoziție cu efectul acestei gândiri, 
fiind profund voluntarist. Dar și Neagu Djuvara nu s-a putut depărta de concluzia în 
baza căreia dreptul își are originea în morală, reliefând faptul că esența lor ar trebui 
să se circumscrie aceleiași structuri logice2.

Dreptul, spre deosebire de morală, reglementează conduita exterioară, chiar 
și în circumstanța în care nu avem de-a face cu o diferenţă de natură sau scop între 
regula de drept şi morală. Prin urmare, nu poate exista normă de drept care să nu fie 
influențată de o altă normă, morală. Ceea ce diferențiază morala de drept este, în fapt, 
un raport completator ideatic: în realitate, morala, devenită drept, capătă valoare, per 
se, prin capacitatea de a impune regula. Însă această impunere trebuie realizată, de 
asemenea, tot cu ajutorul ori, mai bine zis, prin singurul ajutor, cel al moralei. 

Rămâne ca un fapt paradoxal realitatea potrivit căreia, astăzi, nu de puține ori, 
magistratul, în procesul de aplicare a legii, poate extinde efectele acesteia oferind, 
în mod regretabil, soluţii contrare adevărului. Manifestarea moralei în procesul de 
interpretare şi aplicare a normelor juridice se explică prin faptul că legea nu poate 
reglementa toate situaţiile posibile dar nici nu trebuie să se prevaleze de inexistența 
valorii morale în aplicarea dreptului. Astfel că putem să ne închipuim că norma de 
drept poate fi asemănată cu rigla metalică a lui Aristotel, existând varianta posibilă 
de a duce la aplicări şi măsurări trunchiate. Apreciez însă că rațiunea principală a 
dreptului este, tocmai, de a realiza justiţia, un precept cu semnificație profund morală.

2. Dreptul-între forță și limită

Putem fi de acord că dreptul reprezintă, în teorie, ansamblul normelor de 
conduită impuse societății, în anumite situații, inclusiv prin forța de constrângere 
a statului, implicit, prin actul îndeplinit de o persoană cu asemenea competențe în 
aplicarea legii. Suntem martorii unei tendințe de armonizare a interesului individual 
cu cel general, astfel că toate segmentele societății contemporane își găsesc 
rațiunea prin însăși existența dusă prin participarea propriilor membri. În asemenea 
circumstanțe, este de necesitate ca indivizii, elemente constitutive ale societăţii, să 
adopte conformismul social şi să armonizeze. spre dezideratul oricărei societăți, 
menținerea echilibrului social. De aici, se poate spune că dreptul constituie și 
modalitate de ordonare și coordonare a vieții sociale, concomitent, cu funcția de 
2  Pe larg, în opera lui Mircea Djuvara, Fundamentul fenomenului juridic, Ed. Sirey, Paris, 1913 (ediție digitalizată 
de Universitatea din Toronto), accesibilă și la adresa electronică https://archive.org/details/lefondementduph00djuv/
page/3 (accesare 02.04.2019).
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impunere a intereselor generale ale colectivității asupra fiecărui cetățean, cu scopul 
atingerii dezideratelor sociale.

Putem aborda, în cadrul acestui material, relaţia dintre drept și justiţie, însă, 
nu este mai puțin importantă implicarea morală în acest raport, alături de ușor 
sesizabila tentație a excesului de putere, îndeosebi în cadrul acestui proces complex 
de îndeplinire a dreptului.

În stat, acolo unde valorile democratice primează, viaţa socială, ca expresie 
a libertății individului, se desfăşoară-sau ar trebui să se desfășoare-în strâns raport 
și conformitate cu principiile constituţionale, alături de respectarea normei juridice, 
fiind necesară, astfel, ca o autoritate să îndeplinească menirea de a interpreta şi aplica 
actele normative, alături de restabilirea ordinii de drept, atunci când aceasta este 
încălcată.

În încercarea de a formula rânduri cât mai realiste, nu pot să nu fiu partizan 
ideii în baza căreia căreia independența justiției poate fi pusă în operă prin existența 
unui corpus al societății chemat să asigure supremația legii, cu adevărat independent, 
garantul formal al funcționalității unui stat - cu atât mai mult al unuia de drept -, a 
cetății, în genere, deopotrivă, garanţia unui act de judecată impartial, în afara oricăror 
tentații subiective, exclusiv prin și doar cu argumentul și, în egală măsură, prin forța 
literei și spiritului legii. Consider că, în interiorul actului complex de asigurare a 
calităţii aplicării justiţiei, legea fundamentală, Constituția, ca expresie a dorinței 
poporului, trebuie să sublinieze că justiția se supune numai legii, această condiţie 
constituind o garanţie a independenţei celui care aplică legea dar în limitele normative 
convenite în cadrul aceleiași legi. În mod fericit, societatea se găsește sub garanția 
rezolvării cauzelor, prin acte care sunt menite să înfăptuiască dreptul într-o manieră 
sublimă, aproape ideatică, asigurând rezultatul printr-un act de logică, ținând cont de 
toate circumstanțele concrete prin raportare la norma de drept, în baza unei decizii, 
care, de cele mai multe ori, exprimă voinţa legii, căreia i se supune. Orice membru 
al cetății, implicat în procesul de aplicare a legii, este chemat să îndeplinească 
cerința socială de asigurare a supremaţiei acesteia, în și cu  respectarea drepturilor 
şi libertăţilor omului, laolaltă cu egalitatea acestuia în faţa aplicării normei, pentru a 
nu mai vorbi de aplicarea dreptului în manieră incriminatoare. Spre materializarea și 
garanția încrederii membrilor societății în virtuțile celui care aplică legea, individului 
îi va fi imposibil de refuzat implicarea în actul de justiție, pe motiv că legea nu este 
clară or că nu prevede. Astăzi, instanţele judecătoreşti, actori implicați în procesul 
soluţionării cauzelor, au capacitatea de a interpreta legile, prin manus-ul cu care au 
fost învestite.

Cred, însă, că, deopotrivă, trebuie certificat social, ori de câte ori este posibil: 
oricare din cei chemați să înfăptuiască justiția este dator să elimine erorile de 
apreciere a unor situaţii de fapt, tocmai, ca parte a procesului de aplicare a legii în 
mod unitar, prin aceasta, nu numai unui magistrat, spre exemplu, fiindu-i imposibilă 
aplicarea diferită a aceleiaşi dispoziţii legale, în caz contrar, asemenea concepţie 
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ducând la consacrarea, chiar pe temeiul independenței justiției, a unor soluţii ori 
decizii- materializate sau nu-, ce ar putea reprezenta o încălcare a legii, un fapt 
incriminat de lege, tot legea fiind cea unde se reflectă faptul că aplicarea ei nu poate 
fi diferită, chiar pe baza unei convingeri, astfel, încălcându-se, între altele, principiul 
fundamental al egalităţii membrilor societății în faţa legii şi a autorităţilor publice, 
generându-se, implicit, lezarea funcționării cetății, a vieții sociale înseși.

Datorită evoluţiei istoriei dreptului au existat mai multe etape de cizelare a 
normei, însă, în fiecare din cazuri, singurele modalităţi de punere în valoare a legii 
au fost cuprinsul dispozițiilor acesteia, alături de claritatea textului în sine, fluenţa 
şi lipsa dificultăţilor de interpretare, respectiv, echivocul. Concomitent, dreptul 
trebuie să fie și garantul evoluţiei societăţii, cei îndrituiți să apere și să aplice legea 
constituindu-se într-un pol al garantării speranţei părţilor în relevarea dreptăţii. De 
aceea, atunci când este adusă în atenţie aşa-numita „împărțire a dreptății”, cel ce este 
îndrituit a o face, trebuie s-o realizeze fără părtinire, cu o corectitudine idealistă. 

Aici, îmi manifest convingerea că înțelesul și aplicarea principiului „nemo 
censetur ignorare legem” sau „ignorantia legis neminem excusat” suscită și va 
suscita foarte multe discuții și de azi înainte. Într-o manieră hotărâtă, eminentul jurist 
român Eugen Herovanu, rostea că justiţia trebuie percepută nu doar prin prisma 
funcţiei sale judiciare, ca justiţie distributivă, ci, în egală măsură, sau poate mai ales, 
ca justiţie comutativă, ca virtute, ultimă şi supremă expresie a dreptului3.

Oare aşa stau lucrurile?
Trăim într-o epocă definită de instabilitate socio-politică, în care multe din 

fundamentele ştiinţelor umaniste dau semne de vulnerabilitate iar așa-zisul edificiu 
postmodernist și-a apropiat chipul semnificativ diferit al unei realități iresponsabile. 
Așa încât, doar una din puținele discipline - dreptul - îşi duce, în continuare, existenţa, 
cu toate că, este evident, discrepanțele par să abunde în logica aplicării acestuia.

Deși pare că este afin unui pozitivism greu de sesizat şi dominat de o 
presupusă autonomie sau închistare în fața unei vremi în care ura ideologică abundă, 
efecte, iată, ale unei lupte interioare, nu numai la nivelul dreptului autohton, dar și 
la nivel compensator ideologizant actual, dreptul, ca valoare expresă a bunului mers 
al societății, dar atât de știrbit în virtuți, este nevoit de a se lupta și a-și menține 
poziția de garant al echilibrului social, „sită” a libertății, de acord, aflat într-o tot mai 
evidentă disoluție sau redefinire, greu de hotărât. Apreciez că este necesar ca dreptul 
să mergă mai departe prin tot mai surprizătoarele necunoscute cotidiene, foarte bună 
parte din ele, construite sub fundamentul atât de clamat pe care-și permite să joace, 
cu atâta larghețe, chiar și o parte sau alta a celor chemați să-l aplice, este adevărat, 
nu fără un impuls al confuziei sau interesului generat de interesul politic, de multe 
ori rod al non-conformității sociale.

Este sesizat un pericol în privința dreptului-mai mult ca oricând, chiar-de 
3  Pe larg, în opera Principiile procedurii judiciare, Editura Institutului de Arte Grafice „Lupta”, Bucureşti, 1932, p. 
22-23.
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a fi transformat într-unul din cele mai abjecte instrumente specifice manipulării 
și control a societății contemporane, de către politic. De aceea, dintr-o decență 
discursivă, accept ideea că limita dreptului este (și nu poate să fie) în primejdie de a fi 
compromisă, odată cu el, noțiunea de echilibru social, fragmentarea interioară a unui 
corpus social, și așa fragil. Tocmai din această perspectivă, efectul încadrării acestei 
teme în siajul filosofiei dreptului rămâne cu atât mai inspirat. Asemenea oricărui 
domeniu, și în spatele acestei teme rămân o serie de perspective diferite, uneori - 
sau deseori - contradictorii, dintre care, de interes va fi explicarea, într-o manieră 
perfectibilă, a așteptării umane, în același timp, conforme social.

Nu fără regret exprim certitudinea faptului că unii membri ai societății care, 
în baza pregătirii, dar, mai ales, a năzuinței lor, sunt chemați să asigure utilitatea și 
utilizarea dreptului, uită că rolul lor nu este acela de a genera consecinţe cuantificabile 
într-un domeniu, practic, azi, considerat și asimilat, unei bresle. Cu alte cuvinte, nu 
este suficient să înveți doar drept pentru a deveni un bun jurist4, domeniul cautându-
și treptat refugiul într-o autosuficienţă utopică5. Dintr-o altă perspectivă, relativ 
apropiată viziunii naturaliste, se consideră că filosofia, în raport cu dreptul, se poate 
constitui ca un metadiscurs juridic ce stabileşte sau descoperă, spațiul ideatic de 
concepere și dezvoltare a sistemului dreptului prin forța raţiunii suverane. Din 
această perspectivă, dreptul, domeniu distinct vine să fie redus la simpla funcţie de 
aplicare pur tehnică - de multe ori tehnicistă - a ceea ce filosofia prestabilea, pentru 
el, pe cale apriorică. Astfel încât ajunge, într-o astfel de manieră, să aibă un mărunt 
rol al unui pseudo-discurs universal, cu singură menire, de executare practică a ceea 
ce preceptele filosofice aveau să dispună, aspect întâlnit, într-o oarecare măsură și 
astăzi.

Oare nu asistăm la unul din efectele asa-zisei „gândiri moderne” în fapt, o 
renegare a tot ceea ce înseamnă sistem normativ (pentru a nu mai vorbi de prezumția 
de nevinovăție), în care anumiți reprezentanți statali, chemați să aplice legea își 
permit să se considere „superiori”, cu semnificative patine de personaje biblice, 
desacralizând astfel chiar locul și rolul instanţei normative divine? Cu atât mai trist!

Complexitatea vieții sociale, cu toate încercările de subminare a dreptului, ca 
domeniu social principal, generează rezistență, impun standarde și noi valențe ale 
echității și moralei juridice. Astfel că, pe de-o parte, demersul juridic îşi poate reliefa 
propriile erori (constitutive și derivate), generând, totodată, un serios și amplu recul 
social. 

Propriu eticii juridice, și fără a mă depărta de la motto-ul care a consacrat 
acest articol, poate ar fi de utilitate să ne întrebăm, de exemplu, cum ar fi posibil ca o 
persoană chemată să dea explicații în fața unui reprezentant al puterii judecătorești, 
cu evidente lipsuri într-un registru absolut necesar teoretic și practic juridic, fără 
a fi obișnuit cu terminologia și explicațiile aferente, poate satisfice acea simplă 
4  Apud, Reginald Walter Michael Dias, Jurisprudence, ediţia a 4-a, Editura Butterworths, Londra, 1976, p. 21.
5  De exemplu „Suntem ca niște dumnezei” (expresie utilizată în anumite cercuri juridice). 
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cerință născută din principiul în discuție. Cum poate fi dusă la îndeplinire menirea 
de apărător al legii când unui om simplu i se spune imperativ că are „trei minute 
să-și expună motivele”? Culmea, chiar de către un judecător, bunăoară. Nici pentru 
satisfacerea unui scop social, superior, și nici din vreo altă rațiune filosofică, nu avem 
de-a face cu o solicitare onestă, realistă, formulată în sensul aflării adevărului. Nu! 
Mai degrabă, suntem martorii unei siluiri a conștiinței sociale care, de fiecare dată, 
clamează încrederea în înfăptuirea dreptului, adică în justiție. Aflarea adevărului și 
înfăptuirea justiției, nu au cum să fie noțiuni antinomice. Oricâte comentarii ar naște 
acest motto, un recul emoțional rămâne de certitudine: imposibilitatea beneficierii 
egalității în fața unui juriu, pretins imparțial, ținând cont că rațiunea dreptului este 
de a fi disciplină socială, depozitar și diriguitor al acţiunilor omeneşti, acţiuni ce 
privesc, în chip direct sau indirect, raporturile cu semenii, grupul sau grupurile 
sociale din care fac parte6.

Înfăptuirea dreptului s-a dovedit a fi un demers complicat, acţiunea indivizilor 
nefiind rodul haosului, ci normată și organizată, dezideratul ordinii sociale urrmând 
a se realiza prin respectarea normelor de drept, spre binele social comun, în fapt, spre 
o formă de armonie.

Intenția acestui articol se îndreaptă spre tragerea unui semnal de alarmă asupra 
dualității cauzelor care pot afecta dreptul, ținând cont de forța și limitele sale.

Astfel, cu puternice valențe emoționale, membrii cetății au și va trebui să 
aibă, îndeobște, capacitatea dar și posibilitatea de a recurge, între altele, la forța 
dreptului spre rezolvarea anumitor pricini, ale diverselor grupuri ori ale omului cu 
statul însuși. Această alegere, oferită membrilor societății, dezvăluie dificultatea pe 
care legea o încearcă, prin încercarea de răspundere acestei noi cereri sociale din 
interiorul propriului scop tradițional.

Mai mult - dar și mai periculos ca oricând - suntem contemporanii unei 
perioade a dezvoltării cunoaşterii imposibil de evaluat, cu a sa dominantă, informaţia, 
incluzând aici informațiile vehiculate, cu nuanțe destabilizatoare, inclusiv, așa-
numitele „fake news”. Sub complexitatea începutului de secol, dreptul și aplicarea 
acestuia - indiferent de sistemul juridic pe baza căruia este construit, a devenit ținta 
manipulării, astfel rațiunea pentru care ar trebui să se manifeste să sufere, observând 
serioase discrepanțe în actul de justiție contemporan, cu efecte nocive în cadrul 
societății contemporane. Astăzi, o parte însemnată a soluțiilor juridice, observăm, 
se dovedesc a fi eronat formulate, nule, urmare a unor raționamente subiective, 
construite, tocmai, în „virtutea” unei independente judecăți, reținute în sarcina celor 
obligați să aplice dreptul.

În opinie proprie, a acționa conform înțelesului discutabil al principiului de 
drept invocat, este echivalent cu a acţiona, tocmai în necunoştinţă de cauză, ceea 
ce legea nu va putea încuviința. Însă şi această matrice a conformismului social 
dovedește o serie de carenţe. Astfel, cetăţeanul, deşi este în permanenţă alimentat și 
6  Matei. B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Colecția Restitutio, Bucureşti, Editura All Beck, 1998, p. 1-2.
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agresat cu fel de fel de norme, nu de puține ori nu are posibilitatea de a se transforma 
într-o comuniune cu acestea, expresia utilității legii însăși. Sunt nevoit să admit că 
actualul sistem normativ și de aplicare a legii pare că este în excedent și pe punctul de 
a contribui la instaurarea unei dezordini socio-cognitive greu de redresat. Legislaţia 
actuală nu face decât să-și exhibe suferința, și asta în contextul în care multă din 
legislația de bază a suferit modificări peste modificări, într-un carusel al insațietății 
eului politicianist. 

În pragul unei realități normative tot mai „seculariste”, este foarte posibil ca, 
în organica unui sentiment de asigurare a justiției și aplicare a dreptului, astăzi, mai 
mult ca oricând, legea să fie prezentă într-o abundență greu de caracterizat, generând 
confuzie la nivelul conceptelor de bază înseși, pentru ca, astfel, că dreptul existent 
să fie și mai confuz, și mai complex. Totodată, este valid principiul „nemo censetur 
ignorare legem“, în circumstanța existenței prezumției cunoaşterii legii, laolaltă 
cu canalele şi alte intrumente publice ori private de informare (ex. mass-media, 
Internetul), însă într-o anumită măsură - nu neimportantă - devin greu accesibile 
cetăţeanului de rând, din considerente, eminamente obiective, care, de obicei, nu 
țin de sistemul de drept, cât de gradul de instruire intelectuală și de citit. În astfel 
de circumstanțe, cea mai răspândită şi mai accesibilă modalitate de informare şi 
cunoaştere a legii devine știrea ori informația falsă, perpetuarea acestui procedeu 
creând premisele împingerii societății spre nonconformism social. Însă acest 
principiu nu poate suprima ideea potrivit căreia o lege se prezumă ori poate clama a 
fi cunoscută, într-un răstimp foarte scurt, mai ales de un participant la viața socială 
silit să formuleze un anume tip de drept.

În spiritul articolului, cele două noţiuni, „ignorare“ şi „eroare“, ajung să 
comporte, în mod evident, sinonimie în înțeles, prin prisma efectelor juridice 
generate, ținând seama că multe din actele de voință și rațiune care întregesc luarea 
unei decizii, sunt, nu de puține ori, diferite, generând, consecințe iremediabile. Putem 
fi de acord că „a ignora” poate fi circumscris unei anumite stări de neștiință a normei 
și aplicării acesteia, din ambele părți ale incintei sălii de ședință, pe când, eroarea, se 
manifestă ca o cunoaştere inexactă, formulând judecăți „valide” când circumstanțele 
sunt cel puțin discutabile apreciind o valență adevărată prin ceea ce este fals ori 
dimpotrivă. Îmi manifest convingerea că această accepţiune și abordare a principiului 
enunțat este profund în defavoarea științei și tehnicii aplicării dreptului. Astfel, 
în această situație nu este evocată posibilitatea necunoaşterii legii într-un anume 
context, ci exclusiv, că norma are forţă obligatorie peste cetate, astfel situația reală a 
unui om care, din simple dar corecte motive, nu poate intra în contact sau nu poate 
percepe un act, să fie inclus, nedrept, în tabăra celor ce aleg să ignore dreptul7 sau 
faţă de cei care nu au depus suficiente diligenţe pentru a-i cunoaşte corect conţinutul 
sau înţelesul. Astfel principiul devine nu numai o capcană în aplicarea dreptului, 
7  Într-un efort de compensare aparentă, la momentul actual, este validă concepția caracterului indubitabil al prezum- Într-un efort de compensare aparentă, la momentul actual, este validă concepția caracterului indubitabil al prezum-
ţiei cunoaşterii legii, situații în care sunt admise excepţii.
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înspre aflarea adevărului; poate fi chiar trigger-ul pentru o eventuală sustragere de la 
răspundere a celui ce l-a aplicat, generând nedreptate ontică, la nivel social, tocmai, 
utilizând actualul înțeles al acestuia, sau reflectând și potențiala judecată conform 
căreia cetatea ar trebui să cunoască legile, deoarece necunoaşterea vatămă8. Cu atât 
mai mult, dificultatea accesului-îndeosebi în privința profunzimii înţelesului legii-
deschide oportunitatea onestă de a aduce în dezbatere însăși asimilarea posibilităţii 
de a o cunoaşte în mod efectiv. 

Real concepției actuale, există elemente care conduc la concluzia neunivocității 
aplicării și utilității principiului conform căruia ar fi justificată, pe deplin, prezumarea 
cunoaşterii legii, astfel că, ajungem în situația neconformă social în care individul 
- de cele mai multe ori nu unul oarecare, ci unul care nu este familiarizat cu textul 
și norma juridică - să poate fi jertfit pe altarul ordinii sociale, fără să se considerere 
că s-a înfăptuit un semnificativ dezechilibru social. S-ar putea invoca superioritatea 
unui „bine social” în detrimentul unui individ „sacrificat”, însă ce ne vom face cu 
viețile spulberate de o decizie definitivă sau de un act discriminatoriu, pentru ca, mai 
apoi, alte instanțe, internaționale, să decidă, prin dovezi, starea de fapt? 

Trebuie să privim prin filtrul conștiinței cât și prin cel al rațiunii: când există 
posibilitatea ca, oricare din noi, să fie vulnerabilizat de vreun act considerat legal 
nedrept, în contextul descris anterior, din aplicarea principiului „nemo censetur 
ignorare legem” sau „ignorantia legis neminem excusat”, în baza căruia voinţa 
generală serveşte intereselor majorităţii, când însă se întâmplă în prezent, ca o 
majoritate a populației să fie lovită de un efect al unei norme dovedită ca dicreționară, 
ei bine, atunci avem realitatea generării unui conflict social, de cele mai multe ori 
stârnind şi răspunsul statului, prin  drept.

Filosofia juridică nu oferă un răspuns concret problemei supusă textului 
articolului, însă, există un curent tot mai puternic îndreptat spre conturarea concluziei 
că, da, este o problemă generatorae de efecte serioase, în planul teoriei și practicii 
dreptului, implicit că, da, prezumţia cunoaşterii legii poate fi, în fapt, o ficţiune 
juridică. Însă nu această concluzie rezolvă problema ci alta: cine este răspunzător 
pentru ca legea să fie auzită și cunoscută de indivizi și unde sunt cauzele necunoaşterii 
legii?

Cele două întrebări suscită comentarii până la a invoca rolul unic al oricărui 
stat, de a se fi pus în slujba cetății.

3. În loc de concluzii 

Fără a avea pretenția unei concluzii exhaustive, apreciez că principiul „nemo 
censetur ignorare legem” tinde să devină ficțiune juridică9 - dacă nu a și devenit 
8  În consonanță cu adagiul latin ignorantia juris nocet.
9  Pe aceeași opinie exprimată, cu mult înainte chiar și de reputatul om de drept Ion Deleanu, în textul articolului 
Cunoaşterea legii şi eroarea de drept, publicat în Revista „Dreptul“, nr. 7/2004, p. 42.
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sau dacă nu a și fost - chiar și în situația culpei autorităţilor de aplicare a dreptului. 
Bunăoară, este de înțeles că, a nu informa în mod real, concret și complet individul - 
element indisolubil al noțiunii de societate, pentru a nu mai vorbi de ceea ce reprezintă 
legea și dreptul pentru logica funcționării statale, punând sub semnul incertitudinii 
expresia drepturilor și obligaţiilor - ca și a interdicțiilor - este, în opinie proprie, un 
act pe cât de grav, pe atât de antinomic raportului stat - individ, în fapt nimic altceva 
decât o încălcare ideală a Constituţiei, astfel că, fie din neglijență sau fie din interesul 
(viclenia) unei anume părți, individul află, fie din diverse soluții ale instanțelor de 
judecată, fie din diverse categorii de texte sancţiuni, despre faptul că, a avut anumite 
drepturi sau posibilități de a dovedi un fapt, o stare, o situație, de a beneficia de o 
normă legală, în fapt despre faptul că libertatea proprie a ajuns să fie un idealism, în 
mod nedrept. Contras, acestei stări i se opune starea în care autoritatea să garanteze 
individului luarea la cunoștință a tuturor normelor ce i se pot aplica, sub forma unor 
materiale publicate şi difuzate gratuit.

Este în afara oricărei logici ca dreptul trebuie să fie instrumentul sau granița 
formală a unui stat între bine și rău, iar membrii cetății să fie pedepsiți tocmai din 
cauza faptului că nu au cunoștință de existența unor normative, a unor prevederi. 
Dimpotrivă, trebuie să fie obligația statului de a depune eforturile suficiente spre 
aducerea la cunoştinţă a fiecăruia, despre existența și funcționarea unei norme 
juridice. Este un fapt indiscutabil: nu se va putea ajunge ca un individ să ajungă să 
cunoască legea, fără să i se asigure această posibilitate înr-o manieră ușor accesibilă.

Departe de orice concept în discuție, realitatea a dovedit că aducerea în discuție 
a utilității acestui principiu - și numai pentru o prezumţie irecuzabilă de cunoaştere 
a legii pentru realizarea interesului general, stabilitatea socială, eficacitatea legii, 
armonia între starea de fapt şi cea de drept, legătura definitivă între cetate și drept - 
nu poate avea succes nici măcar pentru o măsură socială ipotetic viabilă, resepctiv, 
acea a prevenirii anarhiei, a nonconformității sociale, generând un efect contrar, prin 
faptul că se ignoră ori se anulează principiul superior al aflării adevărului, a însăși 
definiției dreptului, omul, în sine, valoarea legii fiind în nemijlocită dependență față 
de interesul personal.

Mai mult, ajung să consider că, uneori, pare că disputa pe acest principiu 
ajunge la un prag chiar al nedreptății dar și al imoralității. Motivul? Unde este logica 
în a-i reține omului de rând (chiar needucat) posibilitatea de a se „bucura” de un text 
legal, cu atât mai mult să-l și pună în operă, în diferite pricini, când, nu de puține 
ori, chiar unii din cei familiarizați cu textul juridic cad în eroare, fără a răspunde? Ce 
ne facem cu cei nevoiaşi, lipsiți de posibilităţi concrete de informare, care dovedesc 
faptul că nu îşi pot permite să se bucure de dreptul la informare, pentru a nu mai vorbi 
despre ideea de a apela la suportul juridic de specialitate, manopere generatoare de 
costuri imposibil de închipuit, implicit, despre încălcarea dreptului la informare sau 
despre punerea în aplicare a principiului obligativității supremației Constituției și 
a respectării legilor? Pentru respectarea literei și spiritului unei legi trebuie să fii 
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informat de conținutul legal, spre a stabili limitele în interiorul cărora orice individ, 
în spiritul egalității, se poate manifesta. 

Și pentru ca opiniile exprimate aici să capete teoretica certitudine supunerii 
dezbaterii, la textul principiului în discuție, propun un altul, pe cel al lui James Joyce, 
din fericire, încă persistent în mintea, de asemenea, a unora din slujitorii dreptului: 
„…Ăsta-i principiul legii: Mai bine să scape nouăzeci şi nouă de vinovaţi decât să 
fie condamnat pe nedrept un singur nevinovat”.

Repere bibliografice

1. Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Colecția 
Restitutio, Bucureşti, Editura All Beck, 1998

2. Deleanu, Ion, Cunoaşterea legii şi eroarea de drept (articol), 
publicat în Revista „Dreptul“, nr. 7/2004

3. Dias, Reginald, Walter, Michael, Jurisprudence, ediţia a 
4-a, Editura Butterworths, Londra, 1976

4. Djuvara, Mircea, Fundamentul fenomenului juridic, 
Ed. Sirey, Paris, 1913 (ediție digitalizată de Universitatea din Toronto), 
variantă electronică, regăsită la adresa https://archive.org/details/
lefondementduph00djuv/page/3

5. Herovanu, Eugen, Principiile procedurii judiciare, Editura 
Institutului de Arte Grafice „Lupta”, Bucureşti, 1932

6. Platon, Republica, Editura Antet, București, 2005
• 

• 

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 151

UNIVERS JURIDIC
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Abstract 

Within the present paper we are wishing to present a comprehensive 
view about the EU original elements, as an entity that not only is revealing 
as distinct in comparison with several state-political patterns of organization 
as confederation, federation, nation-state or intergovernmental international 
organization, but also, it underlines itself into the history of political entities 
as an original system in comparison with the concept and typology of empires. 
We wanted to explore some elements that, in our opinion, are enriching the 
theory of empires and the imperial typology, elements from the EU institutional 
structure, from its evolution, from its vision, way of organization and working, 
that are definitively distinguishing EU as such from the past empires.2 

Key-words: enlargement united Europe; empire; European Union; legal 
communitarian order; technocratic institutions; pattern; political culture;  

1  Expert independent.
2  Prezentul text este un eseu politico-istoric prezentat la Univ. București, în 2002, rezultat dintr-un set de manuscrise 
datând din perioada 1998-2000 ale autoarei, părându-mi interesante atât la vremea respectivă dar și acum, unele 
idei pe care le-am reluat ulterior în alte studii privind originalitatea acestei entități numite UE cât și evoluția sa, pe 
parcursul a două decenii. Acest eseu se înscrie în ansamblul studiilor dedicate de experții europeni conceptului de 
imperiu și aplicării sale la analiza naturii UE, alături de studiile Școlii Scandinave de relații internaționale, din 1993 
despre natura neo-medievală imperială a UE. The present article represents only the personal opinion of the author 
and it does not involve in any form any other natural person or legal entity. All the rights over the present text are 
reserved. The quotations from the present text are made by mentioning the author and the complete source.

ORIGINALITATEA NATURII 
IMPERIALE A UNIUNII EUROPENE
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OF THE IMPERIAL NATURE  
OF THE EUROPEAN UNION



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020152

UNIVERS JURIDIC

Rezumat 

În prezentul studio, încercăm să oferim o privire extinsă asupra 
elementelor de originalitate ale UE, entitate care nu doar că se distinge față 
de forme de organizare politico-statală precum confederația, federația, statul-
națiune ori organizația internațională interguvernamentală, dar se profilează 
în istoria entităților politice și ca un ansamblu original față de conceptul 
și tipologia imperială. Am dorit să reflectăm asupra unor elemente care, în 
opinia noastră, îmbogățesc teoria imperiilor și tipologia imperială, elemente 
din structura instituțională, din evoluția, din viziunea și modul de organizare 
și funcționare al său, ce disting UE față de imperiile din trecut.  

Cuvinte-cheie : extindere; Europa unită; imperiu; Uniune Europeană; 
ordine juridică comunitară; instituții tehnocratice; pattern; cultură politică;

1. „Imperiul colectiv“ şi „purismul” occidental

Concepţia generală cu privire la natura şi la sensul termenului de 
„imperiu“ nu este clară; ea antrenează o anume ambiguitate facilitată 

de confuzia cu înţelesul marxist al termenului de „imperialism“3 (explicat de 
autorii marxişti ca fiind un „atribut al statelor occidentale”, constând în tendinţa 
şi procesul concret, inevitabil, al acestora de a exploata, a cuceri şi a exercita 
o dominaţie mai mult sau mai puţin subtilă faţă de alte subiecte statale supuse 
influenţei lor maligne, ne-benefice, unilaterale)4.

A folosi peiorativul, compromisul termen de „imperiu“ (ca organizaţie 
politică axată pe succesul unei politici de cucerire teritorială militară, compromisă şi 
decadentă) cu privire la democratica Uniune Europeană nou constituită, ar semnifica 
deci, realizarea unei comparaţii exagerate şi artificiale, depărtate de veritabilele 
intenţii şi realităţi europene.

Dincolo însă de propaganda unională, inerentă oricărui imperiu în dezvoltare, 
remarcăm anumite trăsături care nu contrazic ideea imperială (noi rămânând însă 
angrenaţi în sfera formelor de organizare politică şi neapelând la stereotipuri despre 
conceptul de „imperiu”).

A demonstra natura implicit imperială a UE nu înseamnă a o confunda cu 
alte tipuri de imperiu din istorie (URSS, Al Treilea Reich, Imperiul Otoman, Austro-
Ungar, Ţarist etc.). La vremea respectivă, unele din aceste entităţi înglobând teritorii 
imense şi populaţii variate, nu erau consacrate în actele internaţionale ale vremii ca 
3  Marie Claude-Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations internationales. Approches, 
concepts, doctrines, Dalloz, Paris, 2006, pp. 287-289.
4  Martin Griffiths, ed., Encyclopedia of international relations and global politics, Routledge, NY, London, 2005, 
pp. 209-213.
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„imperii“. Uniuni, regate, federaţii, state unitare, acestea au evitat denumirea rău-
văzută de „imperiu“, fără a se sustrage însă structural, principial şi faptic acesteia.

Uniunea Europeană este cel mai recent caz de Imperiu European, care se auto-
detaşează vehement de suspiciunile imperialiste, fără ca acest lucru să reprezinte 
o garanţie că în viitor nu va primi o astfel de calificare din partea istoricilor din 
secolele viitoare.

Deşi se axează pe principii fundamentale în măsură să-i garanteze caracterul 
neutru, dacă nu chiar contrar imperiului (stat de drept; democraţie; drepturile şi 
libertăţile omului; justiţie socială; solidaritate, coeziune socială; transparenţă faţă de 
cetăţean), UE evoluează către o suprastructură înglobând peste 334 de milioane de 
consumatori (imperiu liberal) în curs de extindere spre întreaga zonă a Balcanilor. 
Şirul tratatelor comunitare care fac tranziţia de la limitata formă de integrare 
economică la cea politică, lărgind continuu competenţele UE și, astfel, demonstrează 
progresivitatea şi ireversibilitatea procesului de formare a unei ordini suprastatale 
distincte de cea a componentelor sale constituie, de asemenea, un alt element ce 
apropie UE de conceptul de suprastructură.

Indiferent că UE oscilează între formula confederativă, federativă, că deţine 
un Parlament European care să apere interesele popoarelor europene sau alte 
elemente democratice, aceste aspecte nu înlătură elementele sale imperiale inerente, 
obiective. Uniunea Europeană tinde să devină un Imperiu inspirat de modelul lumii 
corporatiste, liberal occidental (care a depăşit stadiul confederativ şi s-a auto-
intitulat „apărător al democraţiei şi drepturilor omului“). 

Aceste scopuri anti-totalitariste (fără ca acest lucru să împiedice transformarea 
democraţiei în democratism – ca urmărire a impunerii obstinate a „formulei perfecte 
de civilizaţie“) au fost ridicate pe fundalul unei istorii moderne încordate, în care 
cooperarea interstatală devenea singura formulă de supravieţuire a imperiilor 
decăzute din Europa. UE devine deci, un imperiu colectiv („clubul vestic“)5 care 
adună state ce au fost în istorie imperii europene din Occident şi le opune Estului 
sau Eurasiei, Balcanilor, Turciei, Rusiei (o falie imperială): atunci, devine logică 
delegitimarea insistentă (prin rolul mass-media din lumea occidentală) a Imperiilor 
istorice Europene din Răsărit (Ţarist, Bizantin, Otoman). Acestea sunt înfăţişate ca 
exemple decadente şi revoltătoare de autoritarism, stagnare, exploatare şi despotism 
oriental, omiţându-se o tratare obiectivă şi complexă a acestora.

Vestul se dez-imperializează, capătă o nuanţă democratică atot-salvatoare, 
calificând unilateral Răsăritul Europei ca „înapoiat“, „fără tradiţii democratice“; 
însă există în acest discurs sau mentalitate la nivelul politicienilor sau birocrației 
europene, riscul unei simplificări a istoriei europene recente, se uită iar experiențele 
imperialiste vestice, statele UE devenind ţări cu „tradiţii constituţionale democratice“ 
(un tip modern de „purism occidental” obținut prin selectarea și simplificarea istoriei 
5  Martin Griffiths, ed., Encyclopedia of international relations and global politics, Routledge, NY, London, 2005, 
pp. 255-256.
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europene).
Însă, indiferent de ideologia politică (socialism, capitalism), există o putere 

perpetuă în virtutea a ceea ce James Burnham („The Managerial Revolution“, 1940) 
numea „revoluţie dictatorială: tehnocraţia6. Acest caracter i-a fost reproşat Înaltei 
Autorităţi (create prin Tratatul CECA, 1951, Paris), transformate prin Tratatul de 
fuziune de la Bruxelles/1957, în Comisia Europeană7.

Perceperea Uniunii ca o mega-structură tehnocratică, funcţionând pe baza 
unei proceduri sofisticate, inaccesibile înţelegerii cetăţenilor simpli; cu o tendinţă de 
netransparență din cauza limbajelor strict specializate; cu o ordine juridică proprie 
și modificând baza juridică a statelor membre, justifică obiective specific unionale 
precum: „piaţă unică; o Europă apropiată de cetăţeni“; transparenţă instituţională; 
lupta împotriva şomajului; protecţia consumatorului; formarea unui „spaţiu de 
libertate, securitate şi justiţie”; protecţia sănătăţii publice şi a mediului înconjurător 
etc.

Caracterul tehnocratic al Uniunii nu exclude faţeta democratică axată pe 
respectarea drepturilor omului, ceea ce duce la o îmbinare funcţionabilă a două tipuri 
de ideologii politice menite să confere UE credibilitate, umanism, eficienţă. După 
Duverger, progresul tehnic tinde să transforme statul şi, prin extensie, organizaţiile, 
cât şi alte entităţi (până la companiile transnaţionale) în maşini gigantice, 
standardizate, în care autoritatea se transfomă, dezumanizându-se (anonimizare, 
ierarhizare). După arme, bogăţie şi număr, ştiinţa devine arma politică esenţială 
(iar tehnocraţii devin deţinători ai unui limbaj secret, misterios pentru profani, 
incomprehensibil, favorizaţi de un mediu politic stratificat care acceptă să le acorde 
pârghiile de comandă). Tehnocraţie sau birocraţie, aceasta reprezintă un corp închis, 
auto-perpetuându-se într-un sistem eminamente economic precum cel al Comunităţii 
Europene8.

S-ar putea spune că, în Uniune, se confruntă şi colaborează două tendinţe: 
una democratică, reprezentată prin Parlamentul European şi obiectivul „Europei 
apropiate de cetăţean“ şi una tehnocratică, (Comisia Europeană) care tinde să 
depersonalizeze autoritatea reală în profitul unei maşini-organizaţie.

Fondat pe sensul tradiţional peiorativ al termenului de „imperialism“ 
(„imperialist – ca partizan al dinastiei Bonaparte“), ca reacţie faţă de politica celui 
de-al doilea Imperiu francez, suspectat în 1860–1870 de ambiţiile supremaţiei 
mondiale; sau o „împărţire politică a globului de către statele colonialiste“, după 
Lenin; „coexistenţa unor mari puteri rivale“, după Hobson; „program de politică 
externă al unei mari puteri, stăruitor orientată către anexări“9), conceptul de „imperiu“ 

6  Jean Touchard – Histoire des idées politiques, PUF, Paris, 1962, col. “Thémis”, vol. II, p. 829
7  Iordan Gh. Bărbulescu, Uniunea Europeană, aprofundare și extindere. De la Comunitățile Europene la Uniunea 
Europeană, vol. 1, Ed. Trei, București, 2001, pp. 53, 59.
8  Maurice Duverger – Sociologie politique, PUF, Paris, 1968, col. “Thémis”, pp. 133, 96-97, 99-100
9  Andrei Pippidi, prefaţă la lucrarea lui Nicolae Iorga, “Dezvoltarea imperialismului contemporan”, Ed. Albatros, 
vol. I-II, București, 1997, pp. I-XI
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presupune existenţa unei puteri statale care, printr-o politică constantă de expansiune 
militară, stăpâneşte teritorii întinse, popoare şi civilizaţii extrem de diverse. De la 
această accepţiune tradiţională, prin intermediul UE acest concept a căpătat noi 
conotaţii: formarea unei puteri supranaţionale din mai multe state distincte (care-şi 
păstrează pentru moment, unele atribute esenţiale de suveranitate, nealcătuind un 
conglomerat inform şi fără personalitate dizolvat în sfera suprastatală), aflată în plină 
expansiune teritorială, încorporând popoare („casa comună a popoarelor Europei“) 
şi civilizaţii diferite. 

Aceasta însă se realizează în cazul UE, în opinia noastră, prin mijloacele 
specifice unui „imperiu de seducţie“ din noua generaţie (de la „imperiile marţiale“, 
de primă generaţie, care folosesc doar forţa militară ca politică proprie, la „imperiile 
androgine“, de a doua generaţie, care folosesc o combinaţie ingenioasă de diplomaţie 
şi anexare violentă și la „mperiile feminine”, care folosesc exclusiv forța de seducție 
a ideilor și modelelor - prosperitatea economică, ideea casei comune a popoarelor 
Europei, idealul unificator post-război european, idealul unui viitor comun, puterea 
economică a CEE, farmecul libertății de circulație într-un spațiu extins etc.).

Mijloacele politice sau non-politice ale unui „imperiu de seducţie» sunt: 
democraţia, universalitatea drepturilor omului (care permite însă și „ingerinţa 
umanitară“ în treburile interne ale unui stat; care justifică totuși, la nivelul ONU, 
sistemul de protectorate, tutele şi mandate internaţionale10 ca o relativizare a 
suveranităţii statale până la ignorarea sa); protecţia drepturilor persoanelor aparținând 
minorităţilor naţionale (gustul noii politici a Europei Vestice de a spori excesiv 
importanța rolului minorităților naționale, cu limitarea treptată a statelor-națiune).

UE nu este scutită de conflicte, disensiuni, tensiuni în chiar propria-i structură 
(la nivelul anilor 1999-2001, remarcăm: opoziţia Marii Britanii faţă de zona Euro11; 
opoziţia Austriei condusă de un partid extremist faţă de extinderea europeană spre Est; 
opoziţia Spaniei şi Portugaliei ca „membri săraci” ai UE faţă de extinderea UE spre 
Est ca proces furnizând „noi membri săraci”, rivalizând pentru obţinerea ajutoarelor 
financiare unionale; tensiunea dintre adepţii concepţiei constituţionaliste şi ai celei 
funcţionaliste; oscilaţia constructorilor europeni între federalizare, confederalizare, 
supranaţionalizare).

2. Imperiul regional de seducţie ca „imperiu-legiuitor“

Acreditând (datorită bazei sale statale proclamate a fi „cu tradiţii democratice“; 
impunând zonelor aparţinând de fostul bloc al „democraţiilor populare şi socialiste“ 
o concepţie liberală şi capitalistă a democraţiei) concepţia sa democratică şi 
individualistă ca „unica legitimă“ şi „acceptată de istorie“ („războiul rece“ privit ca 
o confruntare ideologică şi nu între puteri imperiale, în care democraţia capitalistă 
10  Martin Wight – Politica de putere, trad. Tudor Florin, Ed. Arc, 1998, p. 153
11  Tendință eurosceptică materializată în 2020 prin Brexit (ieșirea Marii Britanii din UE).
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triumfă în faţa democraţiei socialiste calificată „totalitarism“, „încheind astfel istoria 
conflictuală“), UE devine un imperiu regional de seducţie care îşi impune dominaţia 
nu prin forţă armată, ci prin forţa dreptului şi prin puterea de atracţie a pieţei unice.

UE devine astfel „imperiul-legiuitor“ care edictează norme şi strategii 
aplicabile direct sau recomandate atât statelor membre, cât şi celor candidate la 
aderare (armonizarea legislativă cu acquis-ul comunitar). Personalitatea sa este 
una politică fără a fi consacrată formal de tratatele comunitare12; însă UE prezintă 
aptitudinea de a fi o „societate a statelor-naţiune“ pe care le obligă, odată semnat 
tratatul comunitar, la cedare de suveranitate. Mimând modelul confederal, UE îşi 
formează treptat, însă ireversibil (în tratate nu apare decât excepțional, posibilitatea 
de ieşire a unui stat-membru din Uniune), un profil supranaţional13. Deşi negat 
constant, acest profil există şi el se impune statelor-membre, de la moneda EURO 
care înlocuieşte monedele naţionale, la deciziile Băncii Europene Centrale, la 
funcţionarii comunitari independenţi de guvernele naţionale sau la ordinea juridică 
comunitară.

De la o integrare a statelor europene candidate la aderarea în UE în „valuri“ 
(faza Amsterdam, 1999), la criteriile summit-ului de la Helsinki (dec. 1999), în 
care acţionează „un principiu al diferenţierii“ manifestat în negocieri individuale cu 
fiecare stat candidat şi într-o integrare a candidaţilor în funcţie de rezultatele obţinute 
în procesul de aliniere la standardele europene, criteriile de la Copenhaga (1993) 
de aderare (economie de piaţă; democraţie şi drepturile omului; acceptarea acquis-
ului comunitar)14 nu s-au schimbat în esenţa lor, ci în modul de aplicare (pe serii de 
candidaţi, pe anumite perioade de timp).

UE se defineşte, astfel, ca un imperiu democratic, în plină expansiune 
continentală, care îşi fabrică o identitate politică, entitate multinaţională şi plurietnică, 
conţinând în modelul „statului de drept“ imperativul de coexistenţă tolerantă între 
laicism şi pluralitatea cultelor religioase; incluzând în modelul „statului social“ un 
mecanism de dialog social, de apropiere de cetăţean, de combatere a şomajului; 
integrând în modelul „statului liberal“ o piaţă unică şi patru libertăţi de circulaţie 
necesare accelerării fluxului de comerţ („imperiul prosperităţii“).

O ordine supranaţională care se extinde paşnic, nu prin anexare violentă, 
ci prin negociere, dialog, consens, integrare liber consimţită, asumare liberă a 
responsabilităţilor de stat-membru.

Dacă scopul fiecărei puteri este extinderea teritorială, ca impuls ce guvernează 
lumea modernă, se poate spune că UE, ca putere regională, este atrasă de un 
expansionism moderat (non-violent), denumit „lărgire”.

Ca produs a două cauze15 – presiunea internă (manifestată în necesitatea de 
12  Până la tratatul de la Lisabona/2009 care i-a acordat expres UE personalitate juridică.
13   Jean-Jacques Roche, Relations internationales, LGDJ, 2005, pp. 182-183.
14  Constantin Vlad – Relaţii internaţionale politico-diplomatice contemporane, Ed. Fundaţiei “România de mâine”, 
Univ. Spiru Haret, Buc., 2001, pp. 105-106
15  Martin Wight, op. cit., pp. 152, 157
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a accede la noi resurse capabile să susţină atât colosul unional, cât şi necesitatea 
de afirmare a Europei ca un actor politic important al scenei decizionale a sec. 
XXI dominată de globalizare ca proces civilizaţional) şi slăbiciunea puterilor 
înconjurătoare (în speţă, a Rusiei, ca potenţial rival al conceptului de „Europa“), 
expansiunea UE vizează stadiile succesive de „asociere/parteneriat“ (în care statele 
asociate îşi asumă obligaţii concrete de aliniere la standardele politice, economice, 
sociale şi civilizaţionale unionale, iar UE – doar o obligaţie politică vagă, incertă, 
fluctuantă de „continuare a negocierilor până la primirea ca stat-membru“)16 sau la 
UE include și tendințe de „regionalizare“ (proiectul „Uniunii Europene de Sud-
Est“, ca model politic omogen, cuprinzând statele candidate la UE, pe care nucleul 
vestic angrenat în legăturile accelerate ale „cooperării întărite“ nu-l mai aşteaptă spre 
o integrare simultană) şi de „absorbţie“ (în diferite modalităţi – ca state-membre 
ale unei organizaţii regionale dependente de UE; ca state candidate integrate ulterior 
în UE; ca state neintegrate în UE, dar cu „pieţe captive“, dependente de schimburile 
comerciale cu UE – „periferia neintegrată“ etc.).

UE este un tip de structură imperială extinsă prin mijloace persuasive; 
gradul său de seducţie este unul atât de desăvârşit încât anexarea teritorială 
devine inutilă, chiar primejdioasă pentru reputaţia perfecţionistă şi democratică a 
Uniunii: dorind prosperitatea, dorind certificatul de europenitate, dorind intrarea 
în clubul democratic şi legitimarea calităţii de ”entităţi democratice” (chiar dacă 
asta ar presupune graduala destatalizare), dorind participarea la construirea unui 
proiect european adecvat mileniului III şi, în consecinţă, intrarea în viitoarea sferă 
decizională a Europei, statele candidate „se lasă cucerite“17; mai mult, ele chiar 
asediază colosul unional etanş izolat, bătând la porţile Uniunii, lucru de neconceput 
pentru strategia imperialistă. Subtilitatea metodei UE este un mecanism protectiv 
menit a conferi pe termen lung stabilitate construcţiei europene şi credibilitate (prin 
16  Integrarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est ar revitaliza semnificativ idealurile originale ale Uniunii Europene, 
oportunitate excelentă pentru UE de a beneficia de “infuzia de mobilizare idealistă” din partea acestor ţări şi “de a-şi 
îmbunătăţi astfel imaginea publică şi programele politice deteriorate de focalizarea excesivă pe aspectele tehnice şi 
birocratice” (Corneliu Bjola – “Înapoi în viitor : revitalizarea idealurilor Uniunii Europene” în lucrarea colectivă 
“Un concept românesc asupra viitorului Uniunii Europene”, Ed. Polirom, Iași, 2001,p. 332). 
17   Numai tactica extinderii adoptate de Uniunea Europeană ca “imperiu de tip nou” necesită o studiere detaliată. Ple-  Numai tactica extinderii adoptate de Uniunea Europeană ca “imperiu de tip nou” necesită o studiere detaliată. Ple-
când însă de la afirmaţia făcută de leaderii Uniunii la Consiliul de la Madrid (1995): “extinderea Uniunii Europene 
constituie o necesitate politică şi o şansă istorică pentru Europa”, criteriile de la Copenhaga (1993) pot fi interpretate 
ca “voinţa fermă a Uniunii Europene de a accepta ca membri dintre candidaţii din spaţiul sud-est european doar pe 
aceia care îşi dovedesc capacitatea de a-şi asuma obligaţiile ce le revin în calitate de membru UE”, dovada unei astfel 
de capacităţi ţinând seama de standardele discreţionare şi de aprecierea unilaterală a tehnocraţilor europeni. Statele 
candidate se înverşunează să-şi demonstreze europenitatea, acceptând aceste standarde şi un model impus de sus, 
care nu ţine cont de realităţile locale şi naţionale. Extinderea spre Est se formalizează, dialogul politic din cadrul 
Acordurilor de Asociere îşi minimalizează rolul. Statele candidate se deschid către o Uniune Europeană rigidizată, 
însă cu cât este mai acreditată imaginea Uniunii de “club select, vestic”, cu atât creşte dorinţa de integrare, de eu-
ropenizare a statelor candidate. Metoda de seducţie a Uniunii îşi află rădăcinile în efectul istoric pe care “războiul 
rece” l-a creat în Europa (falia Est-Vest). Mizând pe dorinţa de unire a Europei ca efect democratic, Uniunea îşi 
permite să fie rigidă dar şi deschisă aderării, să imprime orice fel de standarde şi tactici de extindere (în valuri, în 
tandem sau individual), să fie un imperiu capricios tocmai spre a spori teama de insecuritate şi de ”cădere în barba-
rie” a victimelor sale.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020158

UNIVERS JURIDIC

detaşarea vehementă de opţiunea cuceririi teritoriale armate) şi pe termen scurt, de 
a oferi echilibrul necesar evoluţiei, supravieţuirii sale într-un context în care statele-
naţiune dictează. Chiar dominată (la nivelul Consiliului de Miniştri, ca o „celulă de 
comandă a organismului unional“) de statele-naţiune, UE nu încetează a-şi fabrica 
ordinea supranaţională, mascând-o sub diferite denumiri şi metode, alcătuind-o din 
diferite atribute (confederale, federale, etatice).

3. De la clasicul imperiu statalizat la „imperiul-
organizaţie“

Ca suprastat, Uniunea Europeană se află în postura adecvată funcţionării unui 
imperiu. Faptul că vremea imperiilor individuale este în declin, proliferând imperiile-
reţea (organizaţii regionale cu diverse profile) sau imperiile colective (multistatale, 
ca UE) datorită apariţiei pe scena globalistă a altor actori decât statul, nu are relevanţă 
asupra formei de organizare adoptate de constructorii europeni.

Uniunea Europeană se califică astfel ca un imperiu hibrid18, deoarece cuprinde 
atât trăsături confederale, cât şi federale, inovând alte tipuri de organizare şi „lipind“ 
la ansamblul european trăsături inedite.

Uniunea Europeană este un imperiu-reţea (în calitate de „organizaţie regională 
internaţională – alcătuită prin libera şi suverana voinţă a statelor, la nivel de tratat 
multilateral, cu profil economic, legată de organizaţia Consiliului Europei prin 
mecanismul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului la care statele membre UE 
au aderat în virtutea importanţei acordate protecţiei regionale a drepturilor omului şi 
a democraţiei – şi de NATO – atât prin UEO, cât şi prin intervenţia statelor membre 
UE în calitate de membre NATO, în diferite conflicte zonale). În calitate de „imperiu-
reţea“, UE reprezintă o parte integrantă a sistemului de organizaţii regionale şi 
internaţionale cu diverse profile (economic, cultural, militar, politic) aflate în diverse 
stadii de evoluţie (zonă de liber schimb, comunitate economică, uniune vamală, 
alianţă militară, uniune politică), constituind o formă contemporană de manifestare a 
fenomenului globalist. Acest aspect demonstrează latura dependentă a UE şi faptul 
că efortul europenilor de a-şi constitui o dimensiune proprie de securitate şi apărare 
(pilonul PESC) este menit să umple o lacună pe care nici un imperiu (ca viitoare 
putere regională şi mondială), oricât de paşnic şi democratic ar fi, nu şi-o poate 
permite. Visul unei armate multinaţionale europene autonome (prin calificarea UEO 
ca „braţ armat al UE“ şi nu al NATO), conferă Uniunii o speranţă de realizare a 
unei evoluţii militare proprii, neinfluenţate de alţi actori politici conform intereselor 
acestora şi o capacitate decizională autonomă, care să ducă la întărirea poziţiei 
Uniunii într-un sistem regional şi internaţional de organizaţii.
18  Termenul de “hibrid (însă nu în asociaţie cu cel de “imperiu”) este folosit pentru a sublinia caracterul mixt şi 
inedit al Uniunii Europene (în revista “Secolul 20”, “Europele din Europa” (nr. 415-420, 10-12/1999, 1-3/2000), nr. 
realizat de Alina Ledeanu, interviu cu Emma Nicholson, p. 398).
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De la componenta unui imperiu-reţea (SUA)19 la calitatea de centru decizional 
pentru alte organizaţii (CEFTA, AELS, Consiliul Europei, OSCE, NATO), care 
activează în sfera sa regională de dominaţie (în calitatea de centru al unui „imperiu-
reţea“), UE trebuie să se adapteze noilor cerinţe ale contextului internaţional şi 
regional (transformarea şi redefinirea NATO ca alianţă de securitate care să instaureze 
„o ordine justă, paşnică şi durabilă în Europa“).

UE, în expansiunea sa central-estică, odată cu absorbirea statelor candidate, 
îşi va subordona şi organizaţiile subregionale constituite de acestea sau acestea vor 
dispărea de la sine, precum CEFTA sau Grupul de la Varşovia, în calitate de unic 
centru decizional („metropola unională care iradiază voinţă politică legitimă către 
componentele sale periferice“). În felul acesta, sistemul global de reţele controlat de 
America20 se va fragmenta, prin apariţia unor actori politici supranaţionali regionali 
ce vor promova identităţi politice şi civilizaţionale proprii. Aceasta este, de fapt, a 
doua fază a globalizării, care reprezintă (spre a doua jumătate a sec. XXI) trecerea 
de la dictatul superputerii la apariţia explozivă a vasalilor autonomi, „parteneri“ cu 
„stăpânul“ şi, în final, la o multipolaritate concurentă efectivă pe scena lumii.

Cucerirea poziţiei de organizaţie dominantă în plan regional european duce 
la o competiţie pentru puterea decizională efectivă în Europa între UE şi celelalte 
organizaţii de pe continentul european, lucru în măsură să estompeze clasicele 
rivalităţi interstatale care ar opune Rusia, Uniunii Europene. Astfel, UE ca imperiu în 
plină evoluţie, absoarbe spaţiul Schengen (prin tratatul de la Amsterdam); formează 
cu Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) o zonă comună (1994, Spaţiul 
Economic European) prin care ţările AELS sunt atrase la UE, ceea ce are ca efect 
și diminuarea importanţei AELS21; concurează cu sistemul regional de protecţie a 
drepturilor omului la care toate statele membre UE au aderat (Convenţia Europeană 
Drepturilor Omului, ca mecanism al organizaţiei regionale Consiliul Europei) prin 
elaborarea „Cartei UE asupra Drepturilor Fundamentale ale Cetăţeanului European“ 
(2000, Nisa); se extinde în Estul Europei în paralel cu extinderea operată de NATO.

Chiar dacă UE a acordat statelor candidate la aderare sume importante cu titlu 
rambursabil, folosite de aceste ţări la diverse programe de dezvoltare, ele reprezintă 
metode costisitoare de a menţine procedeul absorbţiei paşnice (alimentarea nevoii de 
prosperitate a statelor candidate în vederea menţinerii constante a nevoii de aderare 
la UE ca soluţie de rezolvare a crizelor interne ale acestor state).

Oferind sprijin (prin diverse mecanisme de cooperare, prevăzute în acordurile 
de asociere), „pentru alinierea statelor candidate la standardele europene“, UE 
întreţine frica de a nu fi izolate într-o Europă naţionalistă, fragmentată, a acestor 
state. Identificându-se cu democraţia, siguranţa, prosperitatea, legitimitatea, cu ideea 
19  Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord – Manualul NATO. Parteneriat şi cooperare, trad. Cristian Unteanu, 
Ed. Nemira, 1997, Bucureşti, pp. 41, 277-280 
20  Această teorie este susţinută de Michel Bugnon–Mordant – “America totalitară”, trad. Monica Plisca, Ed. Luc-
man, 1999
21  Iordan Gh. Bărbulescu, op. cit., pp. 60, 70-71.
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europeană, UE îşi pune candidaţii în faţa unei alternative letale: aderarea la UE 
ca soluţie de rezistenţă în faţa globalizării (identitate europeană; sfârşitul crizelor 
interne; relansarea economică; protecţia drepturilor omului; recunoaşterea politică) 
sau izolare, adâncirea crizelor interne, dependenţă politică, deşteptarea potenţialului 
conflictual al zonelor rămase în periferie, recădere în totalitarism şi refuzul condiţiei 
europene (balcanizare, orientalizare), asumarea conştientă a condiţiei periferice.

Între o supravieţuire în contextul construcţiei europene şi desuetudine prin 
asumarea unei evoluţii detaşate de cea a UE, statele candidate sunt nevoite să facă 
din aderarea la UE un obiectiv prioritar al politicii lor.

UE este totodată, de la formare, un imperiu-organizaţie şi nu un imperiu 
statal (precum imperiile de tip clasic). Neavând la bază un singur stat erijat în 
putere regională, ci mai multe state (dintre care unele sunt puteri regionale şi au fost 
puteri imperiale) grupate într-o „uniune politică“ (formulă de organizare ambiguă, 
îmbinând în cazul UE, trăsături confederale şi federale), Uniunea se află în plin 
proces de extindere (obiectivul „Europei Unite“).

UE se conturează ca o super-entitate distinctă de statele componente, aflată 
în plin proces de cristalizare a unui centru etatizat superior statelor UE şi vizibil 
în special prin trăsături care ţin de supranaţionalitatea tehnocraţilor europeni, a 
partidelor politice, a dimensiunii politice a Uniunii, a monedei unice, a cetăţeniei 
europene, a ordinii juridice a Uniunii Europene.

Uniunea este și un exemplu reuşit de integrare specializată regională, de tip 
gradual, trecând de la uniunea vamală la uniunea economică şi monetară, la zona 
Euro şi ajungând la uniunea politică (1993). 

4. Caracteristici ale profilului imperial al UE

Profilul imperial al UE este vizibil datorită multiplelor funcţii care-i creează 
autonomia specifică în raport cu o confederaţie sau cu o simplă alianţă, cât şi 
legitimitatea forţei coercitive (obligativitatea regulamentelor şi aplicabilitatea lor 
directă în ordinile naţionale; decizia obligatorie a instanţei de judecată comunitare).

Ca ordine politică și juridică distinctă de cele naţionale ale statelor componente, 
Uniunea se manifestă în plan extern atât ca subiect al relaţiilor internaţionale (calitate 
deţinută prin însăşi constituirea sa), cât şi ca subiect al dreptului internaţional (deşi nu 
are o personalitate juridică expres recunoscută de tratate22 ci una de facto), în virtutea 
transferului de suveranitate de la statele membre la Uniune (calitate manifestată pe 
plan extern mai cu seamă prin funcţia de reprezentare a Preşedintelui Consiliului de 
Miniştri sau prin intermediul Comisiei Europene)23.

A refuza caracterul de „imperiu“ Uniunii Europene pe motiv că aceasta nu este 
22  Aspect remediat în 2009, prin tratatul de la Lisabona, care îi conferă UE personalitate jurdică expresă, în mod 
explicit.
23  Constantin Vlad - op. cit., pp. 29-30
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o entitate statală ci o organizaţie regională, înseamnă a trece cu vederea flexibilitatea 
imperiilor şi varietatea istorică de imperii (imperiul mongol sau otoman au avut la 
început un nucleu de clan/tribal, nu statal, de exemplu).

Într-o scenă politică în care statele-naţiune (începând cu sec. XIX) sunt 
principalii actori politici, există o tentaţie de a atribui trăsături imperiale doar 
statelor, cu omiterea altor actori politici ai cadrului de relaţii internaţionale (companii 
transnaţionale; organizaţii regionale şi mondiale).

Ca „grupări de state cu sisteme supranaţionale de funcţionare şi decizie”, unele 
organizaţii acoperă regiuni întinse, formând o piaţă unică („teritoriul comunitar“ ca 
teritoriu economic şi comercial dar şi ca teritoriu politic în care sunt recunoscute 
drepturile specifice ale „cetăţenilor europeni“ sau în înţelesul de teritoriu social 
ori de „spaţiu de libertate, securitate şi justiţie“, concept introdus prin tratatul de 
la Amsterdam), acest lucru semnificând în cazul UE, o expansiune economică prin 
metoda cooperării interstatale şi nu prin cucerirea teritorială a unui stat.

În cazul UE, statele membre sunt cele care formează un spaţiu economic şi 
politic; ele permit adăugarea unei cetăţenii supranaţionale la cetăţenia naţională; ele 
se obligă să respecte şi să îndeplinească actele comunitare; ele înlocuiesc monedele 
naţionale cu moneda supranaţională EURO etc. A nu vedea însă în aceste evoluţii 
ale „grupării de state europene“ caracteristici care transced statelor şi formează 
o entitate nouă complexă, un colos continental cu valori şi viaţă proprii, cu un 
comportament de mare putere regională, aspirând a influenţa de o manieră importantă 
scena globală, un colos ce se perfecţionează, se extinde, absoarbe noi membri, adoptă 
reforme instituţionale într-un ritm accelerat (1953 – 2001, o jumătate de secol 
pentru edificarea unui imperiu colectiv pe valori democratice), înseamnă a diminua 
nejustificat rolul Uniunii şi a-i denatura caracteristicile imperiale, puterea imperială 
construită treptat, prin metode non-violente, reducându-i-le la simple comandamente 
statale îndeplinite automat.

Un argument în favoarea naturii sale imperiale stă tocmai în caracterul flexibil 
şi dinamic al Uniunii. Aceasta evoluează neîncetat, adăugând laturii economice, 
latura politică şi de securitate comună; cele trei Comunităţi, deşi au personalităţi 
juridice separate şi sunt formate prin trei tratate distincte, sunt reunite în primul pilon 
al Uniunii sub forma „Comunităţii Europene“.

Întărirea poziţiei Parlamentului European şi transformarea sa, prin procedura 
„co-deciziei“, în „partener legislativ“ al Consiliului de Miniştri; echivalarea de 
facto a Comisiei cu un adevărat guvern supranaţional; imensa maşină birocratică 
a Uniunii, finanţată de bugetul acesteia; absorbirea spaţiului Schengen în spaţiul 
comunitar; trecerea progresivă de la nivelul de cooperare interguvernamental la 
sistemul comunitar, iar apoi la cel unional, reflectând un grad de unitate politică din 
ce în ce mai strâns demonstrează dinamismul procesului construcţiei europene, cât 
şi faptul că, deşi nu a finalizat o reformă instituţională complexă care să-i permită să 
funcţioneze cu mai mulţi membri, UE continuă procesul de extindere spre Est. Fără a 
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avea o formă finisată (îmbinând elemente federative, supranaţionale, tipic unionale, 
confederative), UE se află în plin proces de expansiune externă şi de integrare la 
nivelul statelor membre.

Caracterul flexibil al Uniunii se vădeşte în funcţionarea sa internă (spaţii 
comune, specializate, funcţionând într-un ritm propriu, cu o evoluţie proprie, întocmai 
ca rotiţele unui mecanism: Piaţa Unică; uniunea vamală; Uniunea Economică şi 
Monetară; zona EURO; spaţiul Schengen; spaţiul de libertate, securitate, justiţie), 
complexă (alături de aceste spaţii comune existând şi zona cooperării clasice, 
interguvernamentale.

Flexibilitatea Uniunii se mai evidenţiază şi prin deblocarea procesului 
decizional (trecerea de la consens la vot majoritar) dar şi prin metoda ingenioasă de 
a nu adopta o anume formă de organizare consacrată (alianţă, federaţie, confederaţie) 
ci de a îmbina diverse trăsături ale acestora şi de a forma modele inedite.

Uniunea nu este o construcţie rigidă, inflexibilă, care să accepte denumiri 
stricte şi care să se conformeze exact tiparelor stabilite de teoreticienii clasici. Ea 
este o structură dinamică, aflată în permanent proces de modelare, de transformare 
şi de inovaţie. A o eticheta cu un calificativ bine determinat (confederaţie, federaţie, 
suprastat etc.) înseamnă a săvârşi o eroare şi a ne înscrie pe o poziţie obtuză, inaptă 
a observa caracteristicile şi evoluţia inedite ale construcţiei europene.

Însă, indiferent de calificarea formei de guvernare, UE păstrează caractere 
imperiale, aceasta inclusiv în virtutea unei relaţii tipic imperiale (latura conservatoare, 
dacă nu chiar vetustă a unui imperiu clasic) faţă de statele europene non-integrate. 
Fie că sunt state candidate la integrare (Balcanii), fie antrenate într-o relaţie de 
parteneriat strategic (Rusia) sau amânate veşnic în privinţa intrării în Uniune 
(Turcia), acestea reprezintă pentru metropola unională, zone periferice în diferite 
grade de apropiere faţă de centru24.

5. Metropolă unională şi periferii estice

Asumându-şi un obiectiv ambiţios, precum cel al reprezentării „Europei 
Unite“, construcţia europeană îşi propune să realizeze o identitate europeană bazată 
pe valori laice vestice25, cu excluderea altor tipuri de valori (în ciuda diversităţii 
24  Dimpotrivă, sunt autori care consideră că noţiunea de “centru” a dispărut într-o “Europă cu tot mai multe centre, 
sferă tot mai largă, a cărei circumferinţă se află pretutindeni”, că “istorica sciziune geografică Vest-Est îşi pierde 
treptat din semnificaţie” (Mihai Zamfir, în rev. “Secolul 20” – “Europele din Europa”, op. cit., p. 334). Este însă su-
ficient ca doar o parte a unui stat să fie pe teritoriul Europei pentru ca acest stat să fie considerat “european” şi având 
vocaţie de aderare la Uniunea Europeană (Turcia, Rusia). Prin perspectiva deciziei politice, “un stat este european 
în măsura în care este considerat european de către statele membre UE şi este admis în UE” (apreciere discreţionară, 
care ţine şi de o mentalitate politică impregnată de stereotipuri şi clişee istorice, punând Vestul integrat în poziţia de 
a face o interpretare „superioară” – în calitate de “fondator  UE” – a identităţilor Estului “supus judecăţii”, pasiv, 
controlat). A se vedea şi Cristina Arion, p. 352, rev. “Secolul 20”, “Europele din Europa”, op. cit.
25  După filozoful italian Remo Bodei (rev. “Secolul 20”, op. cit.,“Memorie istorică şi suveranitate de stat”, pp. 
312-313), Europa Occidentală şi-a făurit identitatea pornind de la opoziţii (faţă de Asia despotică, faţă de Islam şi 
popoare ca turcii şi tătarii). Europa însă a învăţat lecţia alterităţii: “pat de sedimentare a unor milenii de istorie şi 
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fireşti a culturii urbane metropolitane şi a contactelor istorice, izvorâte din raporturile 
imperiilor europene cu periferiile şi coloniile lor din Europa şi din lume).

Identitatea balcanică este discreditată, cea orientală – minimalizată şi redusă la 
un fenomen imigraţionist. Se ignoră astfel latura orientală, în sens pozitiv, creator de 
civilizaţie, a Balcanilor (din care face parte şi Grecia, ca stat membru UE), a Spaniei 
(aculturaţie care a născut cultura maură), a Rusiei sau a Turciei, ca state euroasiatice.

UE doreşte astfel să înglobeze doar state cărora fie le-a ignorat latura 
orientală (Grecia, Spania), fie le-a consacrat un rol european uitând istoricele 
legături colonialiste cu state orientale (Spania, Franţa, Belgia, Portugalia). Se ajunge 
implicit la clasificarea discreţionară a statelor din Europa după criteriile „alinierii la 
standardele europene“, criterii metropolitane ce se pretează unei absorbiri selective 
de state de către UE (preferarea statelor candidate „mai europene“ decât altele din 
Balcani, prin elaborarea periodică de „liste metropolitane» care acordă calificative 
economice, politice ori culturale statelor europene, introducând clasificări unilaterale 
(emise de UE) şi ierarhice (în privinţa şanselor de aderare a statelor candidate).

Depăşind concepţia etnocratică asupra imperiului ((înțeleasă ca ”devianţă de 
la legea morală”, deoarece antrenează „supunerea unor popoare de către o naţiune 
dominantă“, „agresarea şi exploatarea unor popoare de către un popor dominant 
în cadrul unor sisteme de dominaţie multinaţională“, prin expansiune teritorială 
imperială înţelegând „extinderea controlului asupra unor teritorii îndepărtate, 
separate, distanţate unele de altele, care nu se asociază nici etnic, nici politic şi cu 
atât mai puţin geografic, dar care ţin de o singură putere“ (definiţia lui Fr. Ratzel))26, 
UE încearcă să promoveze o viziune egalitaristă între popoarele Europei, a căror 
„casă comună“ se doreşte a fi.

Principiul „unităţii în diversitate“ este menit să încurajeze şi să dezvolte 
identitatea etnică, lingvistică, culturală, religioasă şi sexuală începând cu etniile 
din statele membre (inclusiv din cele asociate la UE) până la indivizi în calitatea 
lor de „cetăţeni europeni“. În viziunea unională, „unitate“ nu înseamnă absorbţie 
şi uniformizare, ci un ansamblu coerent în care componentele să-şi menţină 
personalitatea. Identitatea europeană este văzută ca una a diversităţii, multi-
civilizaţională. Însă, Uniunea nu poate exclude totalmente un comportament 
metropolitan presionant asupra periferiilor sale (zona neintegrată şi legată prin 
acorduri de asociere).

Există (la un nivel semi-conştient, uneori evidenţiat şi exacerbat de mass-media 
prin diverse stereotipuri, alteori lăsat să lâncezească pe intervale medii de timp până 
la o altă revenire bruscă) o tendinţă de acreditare a dualismelor (civilizaţia vestică 
versus cea răsăriteană „compromisă istoric“; deschiderea către lume, modernizarea 
versus tendinţa răsăriteană de regionalizare, izolare, rigidizare, conservatorism), o 
tendinţă de dominare politică (criteriile de la Copenhaga de „aliniere la standardele 
de întâlnire a mai multor popoare, recunoaşte diferenţele în celelalte civilizaţii pentru că le poartă în sine” (p. 314).
26  Ilie Bădescu, Dan Dungaciu – Sociologia şi geopolitica frontierei, vol. I, Ed. Floare-Albastră, Buc., 1995, pp. 
190-191
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europene“); o tendinţă de dominare economică (condiţia economiei de piaţă; alte 
condiţii economice concrete stabilite prin acordurile de asociere) sau o tendinţă de 
dominare socială (împărţirea „popoarelor Europei“ în cetăţeni ai Spaţiului Schengen 
şi imigranţi sau „purtători de viză“), manifestată de UE faţă de zonele ne-integrate.

Principiul colonial27 susţine superioritatea economică şi ideologică a unei 
naţiuni (în cazul UE, a grupării de state integrate, cu „tradiţii constituţionale comune, 
împărtăşind aceleaşi principii şi aceleaşi valori“) în raport cu altele (zona neintegrată). 
În temeiul acestei superiorităţi, UE ar emite dreptul de a include zonele neintegrate 
într-o uniune economică sau politică lărgită (imperiu, comunitate economică) asupra 
căreia îşi prezervă dreptul de administrare şi de exclusivitate.

Uniunea mizează însă pe efectul psihologic al identificării sale cu Europa 
(creând zonei ne-integrate o dorinţă de „europenizare oficială“), pe caracterul său 
economic prosper (creând zonei ne-integrate dorinţa de parteneriat), pe rolul său 
de actor politic decident (creând zonei neintegrate nevoia de protecţie, de siguranţă 
militară, de stabilitate regională, de participare la deciziile europene şi mondiale), pe 
forţa EURO (creând zonei ne-integrate dorinţa de a contribui la stabilitatea monedei 
europene spre a-şi întări economia naţională), pe asumarea valorilor democratice, 
ale statului de drept şi drepturilor omului (ceea ce declanşează în zona neintegrată o 
dorinţă de legitimare politică şi de europenizare prin aderarea la valorile UE).

Se ajunge astfel la o situaţie unică în istoria imperială: statele se integrează nu 
atât din nevoia de reconciliere (moment istoric consumat odată cu încheierea celor 
trei tratate ale Comunităţilor Europene), cât din teama de a nu fi dez-europenizate.

Căci dez-europenizarea (căderea în balcanism, în orientalism) aduce cu sine 
un tratament inegalitar faţă de statul „compromis“. Uniunea devine o asociaţie de 
state europene, ea îşi asumă clar un obiect de realizare a „Europei Unite“.

Faţă de statele din periferie, Uniunea va menţine lianturile de asociere fără a 
mai garanta aderarea (care ar duce la statutul de stat membru şi la dreptul de a fi tratat 
egal cu celelalte state membre). Totuşi, acest lucru nu înseamnă că expansiunea spre 
Est nu şi-ar realiza obiectivul imperial: căci, conform obiectivelor sale economice 
(UE ca imperiu capitalist), nu este necesar să încorporeze state dacă accesul pe 
pieţele lor este asigurat. Or, în virtutea acordurilor de asociere, statele candidate 
la aderarea în UE, confruntate cu acute crize născute de un îndelungat proces de 
tranziţie, nefiind în măsură să corespundă standardelor unionale, constituie spaţii 
principale de destinaţie pentru produsele Uniunii.

De asemenea, obligaţia acestor state de a demara procesul de armonizare 
al legislaţiilor interne cu acquis-ul comunitar facilitează legătura subordonată 
metropolă – periferie (întrucât acquis-ul comunitar nu este rezultatul participării la 
deciziile UE a statelor candidate, ci trebuie preluat ca atare).

Având în vedere aspectele de mai sus, reiese că nu Uniunea forţează aceste 
state a le include în uniuni economice pe care să le „domine“ (lucru contrazis de 
27  Ibidem, p. 193
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încheierea de pe poziţii de egalitate suverană şi avantaj reciproc, a acordurilor 
de asociere la CE, de către statele candidate, statele membre CE şi Comunităţile 
Europene), ci se declară „deschisă statelor europene“, acceptă candidaturi, iniţiază 
negocieri cu statele candidate, efectuează evaluări ale performanţelor acestor state, 
realizate cu raportare la standardele europene. UE se poziţionează în ansamblu, pe 
un plan aparent pasiv, de ”observator” al procesului de aliniere a statelor candidate 
la standardele sale.

Conform clasificării sociologului american Giovanni Arrighi (în „The 
Geometry of Imperialism“), imperiul informal (ca spaţiu al liberei circulaţii a 
bunurilor, informaţiilor, persoanelor, în care rivalitatea economică înlocuieşte pe 
cea politică, demonstrând absenţa unei laturi întâlnite la imperiile clasice, formale, 
una „de dominaţie şi excludere reciprocă“) ar corespunde destul de bine accepţiunii 
actuale despre UE.

După analiza lui Josef Schumpeter („Imperialism and Social Classes“), 
începând cu perioada modernă putem vorbi despre imperialisme pornite din raţiuni 
preponderent economice (excesul de energie al unei societăţi capitaliste nefiind 
consumat în războaie ci fiind canalizat spre industrie, ceea ce ar justifica acel curent 
pacifist modern)28. UE, ca imperiu post-modern, nu abandonează baza acestui tip de 
expansionism economic, adăugându-i însă o latură individualistă (drepturile omului) 
şi ideologică (democraţia triumfalistă posterioară „războiului rece“). Cucerirea 
pieţelor est-europene este dublată de expansiunea democratismului (impunerea 
modelului unional ca un criteriu obligatoriu, imperativ, de aderare la UE).

Autori ca François Châtelet şi Evelyne Pisier („Concepţiile politice ale sec. 
XX“) constată că „inclusiv astăzi, după epoca decolonizării, împărţirea lumii în două 
sau trei „blocuri“, ascunde cu greu existenţa efectivă a imperiilor de tip nou“. Aceşti 
autori recunosc capitalismului american (blocul capitalist) o funcţie de „dominaţie 
internaţională“ caracteristic „noului imperialism“ început cu „războiul rece“29. 
Sfârşitul „războiului rece“ nu înseamnă deci, şi declinul „noului imperialism“, care 
se mulează pe raporturile de forţe dintre alţi actori politici (UE, ASEAN, NATO şi 
SUA, pe de altă parte).

Axată pe modelul economiei de piaţă, UE se află în plin proces de expansiune 
economică mondială (rolul important în cadrul GATT/OMC; zona EURO şi 
schimburile comerciale în această monedă cu statele asociate la UE, cât şi cu alte 
state). UE, după aprecierea specialiştilor, cunoaşte o dezvoltare ascendentă, ca unul 
dintre cele trei mari centre de putere ale lumii (în 1998, la unii indicatori de bază ai 
nivelului de dezvoltare economică precum PIB, UE se afla pe primul loc cu 8.280,4 
miliarde dolari faţă de SUA cu 8.210,6 miliarde şi Japonia cu 4.089,9 miliarde 
dolari)30.

28  Ibidem, p. 199
29  Ibidem, p. 200
30  Constantin Vlad, op. cit., p. 111
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6. Imperiu feudal şi imperiu democratic
Combinaţie a trei elemente (un principiu al unităţii, încarnat de un om – 

împăratul – sau de o naţiune conducătoare; o diversitate ierarhizată de popoare; o 
frontieră mai mult sau mai puţin etanşă), imperiul (în sensul său clasic)31 tinde să 
concilieze două cerinţe opuse ale vieţii internaţionale: unitatea şi diversitatea, o 
unitate imperială neavând o bază omogenă ca în cazul unei naţiuni. Obiectivul UE 
de a exprima ideea europeană ca „unitate în diversitate“ rememorează această nevoie 
istorică tipic imperială de asociere a popoarelor, de realizare a multiculturalităţii sub 
dominaţia „motorului franco-german“. Ca piloni statali şi economici ai Uniunii, cele 
două state de nucleu realizează o „locomotivă a Europei“, o susţinere materială şi 
spirituală a ideii de „Europă Unită“, în spatele cărora se grupează plutonul celorlalte 
state membre. Nu este vorba de o dominaţie ierarhică, deoarece construcţia europeană 
păstrează o dimensiune egalitară bazată pe obiectivul ordinii comunitare ca ordine 
rezultată din cedările de suveranitate ale tuturor statelor membre, care implică 
drepturi şi obligaţii pentru toate statele membre. Exprimând ideea reconcilierii 
istorice dintre învinşii şi învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial, Franţa şi 
Germania impun o viziune politică nouă, născută din negocieri, dialog permanent şi 
confruntare de opinii; acest proces este deocamdată unul politico-juridic şi nu cultural, 
„caracteristica Europei fiind diversitatea culturală într-un spaţiu restrâns“32, ceea ce 
determină aflarea unei identităţi europene prin contrast cu alţii Non-europeni).

Dacă un imperiu clasic se bazează pe o unitate forţată, artificială de popoare 
(imperiul se vrea multinaţional, recunoaşte diferenţele naţionale însă le exacerbează 
antagonismele spre a le dizolva unitatea şi a le domina), o unitate mereu ameninţată 
de secesiune dar menţinută de o ameninţare comună, resimţit ca o „închisoare a 
popoarelor“ (Rusia, Germania, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman, URSS, Imperiul 
Britanic), un imperiu democratic (caracteristic lumii ulterioare „războiului rece“) 
renunţă la primul element (omul – împărat ca încarnare a voinţei imperiale).

Se ajunge astfel la birocratica formulă a imperiului-organizaţie, unificarea 
popoarelor nemaifăcându-se prin voinţa împăratului, ci prin ”voinţa suverană a 
popoarelor care au mandatat guvernele” spre a încheia acorduri interstatale de 
asociere sau aderare cu suprastructura. Structura feudală a imperiilor se prăbuşeşte; 
imperiile se de-personalizează (ruperea liantului împărat-imperiu): alegerea 
periodică a preşedintelui (SUA) sau existenţa unui organ colegial cu puteri sporite 
(Consiliul de Miniştri al UE, al cărui preşedinte, prin rotaţie, este considerat implicit, 
că deţine şi preşedinţia UE ca mecanism suprastatal).

Distinct de tactica imperială clasică de a domina naţiunile captive prin 
exacerbarea naţionalismelor, „divide et impera», UE vizează o deznaţionalizare 
31  “Grands concepts de la politique internationale”, Hachette Livre, Paris, 1995, p. 5
32 Urs Altermatt – Previziunile de la Sarajevo. Etnonaţionalismul în   Europa, col. Historia, trad. Johann Klusch, Ed. 
Polirom, 2000, p. 140 
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în sensul de conferire a preeminenţei dimensiunii politico-juridice supranaţionale 
(stat de drept, democraţie, drepturile omului, tehnocratizare) faţă de latura socială 
şi naţională a proiectului european. Sustrăgându-se etnicismului emoţional (latură 
subconştientă a Europei, vulcan latent), UE accentuează pe latura raţională 
(tehnocraţie) spre a putea uni naţiunile europene pe baza unei culturi politice.

Cultura politică permite, ca un criteriu de aderare la UE, primirea unor state 
aflate în sfera altor civilizaţii decât cea strict europeană (euroasiatice – Rusia, 
orientale – Turcia, balcanice).

Folosind cultura politică (democraţia, statul de drept) şi raţiunea integrării 
economice, UE devine capabilă să adune identităţi civilizaţionale diverse.

Totuşi, unirea naţiunilor în sistemul UE nu a exclus apelul la dimensiunea 
subiectivă, la emoţii subconştiente (teama de reînviere a conflictelor etnice, 
regionale sau interstatale; teama de sărăcie şi şomaj; de un mediu înconjurător nociv/
poluat; teama de opresiune, de nesiguranţă, de haos, de injustiţie, globalizarea etc.) 
Fiecare din aceste spaime au concretizat un revers raţional: construcţia europeană, 
ca „o casă comună a popoarelor Europei Unite“; reconcilierea istorică a vechilor 
inamici, materializată în tratatele ce au înfiinţat Comunităţile Europene; dialogul 
social şi politica socială a Uniunii; spaţiul de libertate, securitate şi justiţie; Uniunea 
Economică şi Monetară; zona EURO; UE – ca actor politic decizional pe scena lumii; 
UE ca partener comercial autonom în cadrul GATT/OMC. Uniunea Europeană a 
oferit astfel o rezolvare concretă şi raţională spaimelor istorice latente care tulburau 
continentul fostelor imperii coloniale la sfârşitul secolului XX.

„Imperiile democratice“ (UE) au renunţat şi la cel de-al doilea element: 
ierarhizarea forţată şi rigidă, a elementelor componente; nu există o inegalitate 
admisă şi legal recunoscută în interiorul imperiului între popoarele statelor membre 
UE. Tehnocraţia comunitară apare însă, cetăţenilor din statele vecine ca depărtată 
de tipul de democraţie dorit de aceştia, fiind prezentată ca un „pericol extrastatal“, 
deciziile sale escamotând liantul democratic popor – stat.

UE este percepută astfel, ca o zonă supranaţională ce relativizează suveranitatea 
statelor membre, după 1989 interesul naţional accentuându-se din nou în statele 
europene, odată cu abandonarea obiectivului iniţial al integrării europene ca „scut 
împotriva comunismului“33.

Afectul antieuropean din Europa Occidentală se datorează modalităţii 
tehnocratice de construire a UE înţeleasă ca metodă interguvernamentală, în care 
decizia politică se ia fără o consultare reală a popoarelor; la acestea se mai adaugă: 
lipsa monopolului legislativ al Parlamentului European până în 2009, la tratatul de la 
Lisabona; lipsa unei opinii publice politice comune, a conştiinţei europene; naşterea 
unei Europe prin „hotărâri de sus“ fără implicarea efectivă, deplină a popoarelor). 
UE nu ar avea naţiune proprie, deoarece modelul federal i s-ar potrivi mai bine decât 
cel al „statului unitar naţional european“.
33  IBidem, pp. 164-166
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Chiar dacă în statul său naţional fiecare european rămâne cetăţean iar cetăţenia 

europeană se adaugă (nu se substituie) cetăţeniei naţionale, odată raportat la UE, 
cetăţeanul naţional se schimbă într-un supus al unei ordini supranaţionale distincte, 
care-l copleşeşte (dictatul tehnocratic). Se instaurează astfel nu un raport orizontal 
(între statele membre – zona comunitară), ci unul de ierarhie (a statelor faţă de 
ordinea supranaţională), raport ce avansează treptat, fără a fi inhibat de rolul încă 
dominant al statelor în cadrul UE şi în calitate de actori politici principali, ci datorită 
unei scene internaţionale lovită de globalizare şi de eroziunea frontierelor.

O altă latură ce lipseşte „imperiilor democratice“ este o frontieră clar 
delimitată, stabilă. Căci vocaţia UE, determinată de voinţa părinţilor fondatori este de 
a deschide această asociaţie tuturor statelor europene; obiectivul „Europei Unite“ nu 
trasează graniţe geografice precise extinderii UE, care poate încorpora continentul 
până la Urali (vocaţie continentală) sau care se poate limita la Europa Occidentală. 
Dincolo de frontiere, ca orice „sfârşit de lume civilizată“ (concepţie imperială) sunt 
„barbarii“ (indiferent că aceştia se vor civiliza, că vor primi ajutoare nerambursabile 
din partea UE, că vor înfiinţa cu sprijinul UE, o asociaţie regională similară, cooperând 
cu UE în anumite domenii – proiectul „Uniunii Europei de Est“), o zonă neintegrată 
în proiectul iniţial european, zonă care trebuie să-şi caute identitatea regională 
printr-o construcţie economico-politică similară. Folosind conceptele lui Wallerstein 
(însă adaptate la contextul globalizat al interdependenţelor economice crescute şi 
al diluării atributelor suverane ale statelor de la începutul sec. XXI), remarcăm că 
UE a devenit un centru de putere economică, financiară şi comercială al sistemului 
mondial al economiei capitaliste posterior „războiului rece“. În jurul acestui centru 
regional axat pe o societate high-tech se întind zone periferice în care capitalismul 
nu a trecut la o economie informaţională (bazată pe cunoaştere) ci se află în stadiul 
acumulării primitive, brutale de capital (financiar, nu uman).

7. „Cartiere europene“, „pieţe captive“ şi discreditarea 
Estului

Deşi UE are la bază un nucleu economic (metropola), poziţia statelor neintegrate 
este încă indecisă, neputându-se încă distinge cu claritate zonele periferice de ariile 
semi-periferice.

Geneva, Luxemburg, Strasbourg, Bruxelles sunt metropole mondiale, ”oraşe-
stat” de dimensiunea unei mici capitale de provincie care dezvoltă o ambianţă 
cosmopolită, care sunt proiectate a se adapta ritmului economiei mondiale, a adăposti 
sediile guvernelor marilor puteri, sediile sociale ale marilor întreprinderi, sunt capitale 
politice, economice şi intelectuale dar şi regionale, naţionale şi internaţionale. Oraşe 
complete care fabrică istoria, de acestea depinde evoluţia „economiilor-univers”.

Centre de greutate ale economiei-univers la sfârşitul secolului XX şi 
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începutul secolului XXI, ele constituie un ansamblu de reţele transfrontaliere axate 
pe organizarea informaţiei şi a comunicaţiei, pe controlul schimburilor într-o zonă 
geografică determinată.

Aceste metropole supranaţionale definesc identitatea economică şi politică 
a UE, ca sedii de organizaţii politice, veritabile „sedii europene“ datorită rolului 
statului-suport (garant de independenţă al sediului supranaţional şi de estompare 
a animozităţilor); datorită dimensiunii reduse a ţării (deschiderea către exterior; 
facilitarea multilingvismului; angajarea în organisme supranaţionale) dar şi datorită 
câştigului fiscal pentru bănci şi întreprinderi.

La metropolele europene în sens politic se adaugă şi cele europene, în sens 
civilizaţional: Paris, Londra, Berlin, Roma, Madrid, Lisabona, care accentuează 
caracterul de reţea metropolitană al Uniunii Europene34. Faţă de acest sistem vestic, 
zona neintegrată, deşi îşi promovează propriile metropole (Moscova, Kiev, Istanbul, 
Tirana, Chișinău etc.) rămâne undeva, la periferie. Mişcările geopolitice actuale tind 
să realizeze o deplasare spre Est a centrului de greutate a influenţelor şi puterilor UE 
(datorită afirmării politice a Berlinului, „oraşul cel mai estic al Europei Occidentale 
şi oraşul cel mai occidental al Europei de Est“, bază avansată pentru cucerirea 
Estului de către firmele multinaţionale occidentale, dar şi privit ca noua capitală a 
ţării cu economia cea mai puternică din Europa; datorită deplasării pieţei financiare 
europene la Frankfurt, sediu al viitoarei Bănci Centrale Europene)35 asistând totodată 
la revenirea treptată a Vienei, mai târziu a Varşoviei, Budapestei, Pragăi şi Moscovei.

Însă de la realitatea „colonizării Estului“ şi a formării „pieţelor captive“ 
răsăritene şi până la teoria ”ridicării periferiilor” ce vor salva cu vitalitatea lor 
civilizaţională Imperiul European de la decădere ar trebui să treacă cel puţin un 
interval de un secol.

Balcanii, ca spaţiu incapabil să-şi impună propria civilizaţie (compromisă 
de stereotipurile mass-media occidentale ca rezultând din „moşteniri… imperiale 
corupte, decadente, sprijinite pe sisteme de valori autoritare, colectiviste, mistice“) 
cât şi Rusia ori Turcia („inutile“ pentru valorile europene vestice consacrate) suferă 
o împărţire arbitrară operată printr-un anumit comportament politic, de metropola 
occidentală. Astfel, Grecia, ţară balcanică, este primită ca stat membru în structura 
vestică a UE pe baza „moştenirii greceşti clasice“, a anticilor ca sursă epurată de 
orientalism.

Selectarea momentelor istorice, fragmentarea şi colajul pentru o istorie 
fabricată (metodă post-modernistă); omiterea amintirii politicilor imperialiste 
ale statelor vestice şi calificarea lor prin tratatele comunitare ca state având baze 
„tradiţional democratice“; reconcilierea europeană prin „îngrădirea perturbatorului» 
(Germania); calificarea (începută cu perioada fărâmiţării Iugoslaviei) Balcanilor ca 
„butoi de pulbere al Europei“, zonă tulbure prin natura sa, faţă de zona „stabilă“ 
34  Jacques Bonnet – Marile metropole mondiale, Institutul European, 2000, trad. Bogdan Geangalău, pp. 27, 31-41
35  Jacques Bonnet – op. cit., pp. 63-67
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vestică, justifică o evoluţie artificială a UE, bazată pe permanenţa succesului vestic 
şi pe discreditarea Estului.

Această discreditare a Estului este urmărită în timp până la Imperiile regionale 
(Bizantin, Otoman, Ţarist, Austro-Ungar) considerate exemple clasice ale ideii 
de structură opresivă, despotică, mistică, personalizată (împăratul şi monarhia 
absolutistă). Odată cu „vesticizarea“ unor ţări din Balcani, imperiile pe care aceste 
state le-au constituit sunt justificate, scuzate şi chiar idealizate (spre exemplu, 
ideea „coexistenţei armonioase a naţionalităţilor din Imperiul Austro-Ungar“ se 
opune concepţiei exploatării imperialiste clasice şi ierarhizării acestor naţionalităţi; 
fanariotismul devine astfel un ”fenomen balcanic venit pe filieră otomană”, fidelă 
ilustrare a corupţiei din Imperiul Otoman).

Pe de altă parte, în concepţia lui Zbignew Brzezinski, o Europă lărgită 
exercită „o atracţie magnetică (imperiul de seducţie, n.n.) asupra statelor situate 
chiar în Estul mai îndepărtat, construind o reţea de legături cu Ucraina, Belarus şi 
Rusia, atrăgându-le într-o cooperare din ce în ce mai strânsă şi răspândind principii 
democratice esenţiale. În cele din urmă, o astfel de Europă ar putea deveni unul dintre 
pilonii esenţiali ai unei structuri euroasiatice mai largi de cooperare şi securitate 
patronate de America“36.

Viziunea geopolitică americană include deci Rusia într-un sistem de… 
protectorat american, în contextul în care Europa Occidentală se confruntă cu o criză 
de legitimitate politică şi de vitalitate economică.

Desfacerea legăturilor de dependenţă ale UE faţă de America ar duce la 
depăşirea situaţiei de „aliat preferat, dar încă subordonat Europei»37 (reminiscenţă a 
„blocului atlantic“, din perioada „războiului rece“), în contextul în care UE ar deveni 
doar pe termen lung un rival politic regional pentru SUA; o structură supranaţională 
europeană şi unificată continental. Brzezinski recunoaşte faptul că o Europă limitată 
la Vest („Europa lui Carol cel Mare”) este o anomalie în contextul actual, deoarece nu 
înglobează Europa bizantină şi radiaţia sa ortodoxă rusă („Europa Sfântului Petru”); 
o Europă care ar crea o „zonă de insecuritate între Vest şi Rusia“, „cauzând inevitabil 
tensiuni“. Brzezinski accentuează latura politică în faţa celei civilizaţionale, ca 
bază a unităţii europene (mod de viaţă, standard de viaţă, o „politică a procedurilor 
democratice comune, fără povara conflictelor etnice şi teritoriale“).

Cât priveşte Turcia, crede Brzezinski, principalul scop al politicii sale externe 
începând cu 1980, a fost aderarea la UE, o posibilitate incertă şi îndepărtată (Turcia 
ca ţară musulmană, ca rival al Greciei integrate; teama în faţa invaziei de imigranţi 
dintr-o ţară cu 60 de milioane de musulmani şi un şomaj ridicat). „Punte a două 
civilizaţii“, deopotrivă „democraţie occidentală şi poartă a Orientului Mijlociu“, 
Turcia este, în interpretarea acestui autor, „o ţară sfâşiată, deoarece puntea este o 

36  Zbigniew Brzezinski – Marea tablă de şah, trad. Aureliana Ionescu, Ed. Univers Enciclopedic, București,  2000, 
p. 72
37  idem, pp. 87-89, 96-97
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creaţie artificială ce caracterizează două entităţi solide, nefiind parte a nici uneia“38. 
Europenii se lasă însă pradă coşmarului istoric a „incursiunilor musulmane 
în Occident şi a turcilor la porţile Vienei“, generând în rândul turcilor opinia că 
„Occidentul nu vede loc pentru o Turcie musulmană în interiorul Europei“. Şi totuşi, 
ca stat musulman laic, democratic şi cu economie de piaţă, Turcia se reorientează 
spre Caucaz şi Asia Centrală spre a dobândi o poziţie de leader şi a oferi un model 
acestor naţiuni. Faptul că Grecia şi Turcia (state cu o identitate culturală balcanico-
orientală) sunt membre NATO (participând la umbrela de securitate atlantică) nu 
garantează un tratament similar al acestor ţări de către UE (integrarea Greciei ca 
«moştenitoare» a antichităţii, ca sursă a europenismului purificat de balcanisme; 
amânarea integrării Turciei ca stat musulman, generator de orientalisme, balcanisme 
şi de spaime istorice pentru nucleul vestic al UE)39.

Europa nu este o realitate geografică ci un concept politic, „rezultat al unei 
conştiinţe politice şi federale care evoluează“, bazat pe „transferul de putere şi de 
viaţă culturală care deplasează focarele vieţii europene“, acestea atrăgând în jurul 
lor „popoarele care se revendică de la aceeaşi tradiţie – creştină, elină şi romană“40.

Într-un asemenea context, Occidentul se simte justificat să respingă 
(civilizaţional, în lumina noilor teorii ce aduc în câmpul politic „conflictul 
intercivilizaţional“) statele cu tradiţii islamice, orientale, „non-eline“ şi să 
minimalizeze legăturile europene cu statele balcanice (insistând pe rolul periferic, 
„schismatic” al ortodoxismului; pe un balcanism culpabilizat, pe vecinătatea şi 
„înrudirea“ civilizaţională a Balcanilor cu spaţiul oriental).

„Europa” se menţine astfel ca un club exclusivist, obiectivul „Europei 
Unite“ şi identificarea UE cu Europa devenind în acest context, utopice, exagerate. 
Se creează un nucleu metropolitan (UE în formulă redusă, vesticizată) înconjurat 
de o reţea de pieţe captive şi de „state-oglindă“ (state stagnând într-o perioadă 
nedeterminată de „asociere cu UE“, în modelul impus ca un criteriu de aderare, al 
democraţiei şi economiei de piaţă, model ce, odată grefat pe realităţile locale şi pe 
necesităţile specifice ale intereselor regionale şi statale respective, va căpăta forme 
inedite). Această colonizare a restului Europei de către UE se realizează deci printr-o 
încremenire treptată a statelor periferice (estice, până la graniţa asiatică, până la 
Urali dar şi mediteraneene) într-o reţea de asocieri, parteneriate strategice, structuri 
de cooperare bi/multilaterală ce vor asigura atât pieţe captive pentru metropola 
supranaţională („birocraţia de la Bruxelles“), cât şi transferul civilizaţional „superior“ 
faţă de modelele „nevalabile, corupte, compromise istoric“ ale structurilor locale. 
Periferiile ajung astfel să experimenteze modelul triumfător în „războiul rece“ în 
metropole – să experimenteze un model inedit aparţinând sistemului UE, adaptat 
la cerinţele globalizării specifice sec. XXI. Un model vestic şi unul integrat; unul 
38  idem, pp. 87-89, 96-97
39  Samuel Huntington – Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Ed. Antet, trad. Radu Carp, 1998, pp. 
211-217
40  Alexandru Duţu – Ideea de Europa şi evoluţia conştiinţei europene, Ed. All Istoric, București, 1999, p. 8
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federativ; un model menit să unifice metropola dar nu şi periferiile: iată drumul către 
perpetuarea balcanizării (conflict regional) la începutul sec. XXI, în Europa.

UE, ca entitate politică distinctă de statele membre, îşi va urma profilul 
imperial indiferent de regimul politic adoptat, de forma de organizare politică sau de 
metodele folosite pentru extindere şi atragere de resurse.

8.Supranaţionalitate şi imperiu

Baza formării sale ca Imperiu European Democratic o constituie paşnica 
voinţă de reconciliere şi unificare a statelor vestice, foste imperii ale căror interese 
divergente creaseră perspectiva eşecului ireversibil al Europei Unite. Ceea ce 
formează suprastatalitatea şi europenitatea politică a UE este procesul ireversibil 
de transfer de suveranităţi de la statele membre la Uniune. Potrivit unor autori, 
„cetăţenia europeană“ este recunoscută fără o articulare clară cu vreo „suveranitate 
europeană“ şi fără definirea statutului său în raport cu cetăţenia naţională41 .

Şi alţi autori consideră că „formarea unei naţiuni europene ar fi posibilă numai 
în urma unui război catastrofal între civilizaţii, iar rezultatul ar fi mai degrabă o 
balcanizare decât o americanizare a conceptului“; datorită modelului federativ (cel 
mai adaptabil unei Europe a diversităţilor), naţiunile europene nu se vor naşte însă 
va exista o cetăţenie europeană politică, în stare să recunoască diversitatea culturală 
a continentului şi să nu o pună în discuţie42.

Afectată de o economie transnaţională, de o birocraţie supranaţională şi de o 
politică statal-naţională, UE necesită o conştiinţă europeană capabilă să transmită o 
identitate europeană colectivă. Dat fiind faptul că UE aparţine „Europei imperative“ 
(care impune standarde tuturor statelor candidate din Europa), identificând Occidentul 
cu Europa (viziune limitativă, bazată pe un stereotip istoric), aceasta cauzează, în 
mentalitatea esticilor, „o obligaţie de aderare la UE“ pentru obţinerea certificatului 
de „european“.

Totuşi, ideea „Constituţiei europene“ ca document politic supranaţional 
revine în actualitate, mai ales odată cu adoptarea Cartei UE asupra Drepturilor 
Fundamentale ale Cetăţeanului European (Nisa, 2000). Politizarea UE continuă, 
identitatea europeană fiind dorită ca ”o contribuţie comună” a europenilor (democraţia 
participativă, obiectivul unional al „Europei apropiate de cetăţean“). Acest lucru 
poate crea cândva o naţiune europeană în care diversitatea culturală să fie încurajată 
şi promovată, ne-tutelată de anumite grupuri culturale deţinătoare ale puterii politice 
(cum a fost situaţia inegalitară, ierarhică a naţiunilor din republicile sovietice faţă de 
„marele popor rus“ sau uniformizarea din alte imperii).

Ordinea supranaţională a UE devine tot mai greu de contestat; eurocraţia 
asigură (în ciuda „deficitului democratic“ şi al crizei de încredere, al îngreunării 
41  Charles Zorgbibe, “Construcţia europeană, trecut, prezent, viitor”, Ed. Trei, trad. Speranţa Dumitru, 1998, p. 349
42  Urs Altermatt - op. cit., pp. 176-179
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comunicării cu cetăţeanul simplu) funcţionalitatea imensei maşinării a structurii 
politice europene; cetăţenia europeană exprimă o dimensiune politică superioară 
celei statale, chiar dacă nu o înlătură pe aceasta din urmă; moneda unică, EURO, 
înlocuieşte însă monedele naţionale din statele care au aderat la „zona EURO“, 
demonstrând că unul din atributele esenţiale ale suveranităţii statale a fost transferat 
ireversibil către UE; ”teritoriul comunitar”, chiar dacă are o accepţiune predominant 
economică, aparţine unei ordini supranaţionale juridice.

Raportându-ne la cauza „crizei de încredere“ remarcată de unii autori43  
(eurocraţia şi instituţiile comunitare, în special Comisia Europeană, percepute 
de europeni ca „mecanisme supranaţionale dominante“ ce tehnocratizează 
democraţia şi complică discursul democratic ascunzându-l în spatele unui 
sofisticat limbaj de specialitate, inaccesibil maselor), există un risc de a 
confunda puterea instituţională cu puterea statală dar şi de a identifica puterea 
politică exercitată în ordinea europeană cu un raport de dominaţie sau de a 
o reduce la funcţia de constrângere (ordinea supranaţională europeană, ca 
parţial depozitară legitimă – prin transferul ireversibil de suveranitate de la 
statele membre în unele domenii, în urma acordurilor interstate şi a ratificării 
parlamentare – a coerciţiei în teritoriul comunitar, al cărui monopol... nu îl are... 
deocamdată)44.
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ERATĂ

La autor Madalina Virginia Antonescu, articolele  :
-în nr. 1/41/ 2020, la pg. 5 (cuprins)  si la pg. 62: în loc de « remarks on the 

CVasi-state elements of the EU », se va scrie « Considerations  on the Quasi-state 
elements… ».

- in nr. 3, 35/2018, la pg, 7 si la pg. 202, în loc de « Neo-realism in the us 
foreign policy in the trump administration » se va scrie: « neo-realism in the US 
foreign policy in the Trump administration »

- în nr. 4/32/2017, la pg. 7 si la pg. 236, în loc de «… a steady and 
international standard environment », se va scrie  « …. a steady and a peaceful 
international environment »

-în nr. 2/30/2017, la pg. 6 și la pg. 173, în loc de « ...the right to durable 
prosperity », se va scrie correct  «… sustainable and steady prosperity »

- în nr. 1/29/2017, la pg. 7 și la pg. 305, în loc de formularea « how will 
NATO looks tomorrow/ »,  va fi folosită formularea:  « how will NATO look 
tomorrow »

- în nr. 33/2018, la pg. 6 si la pg. 148, în loc de formularea «…  the Peace 
and importance of the principle of Interstate for Peace » se va folosi formularea 
« the Peace and the inter-state principle of cooperation for peace importance, in the 
XXIst century »
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DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE

Drd. Alexandru ȘTEFAN1 

Rezumat

În timpul președinției Trump, singurele constante în politica externă a 
SUA au părut să fie incertitudinea, indecizia, iraționalitatea și schimbările 
repetate de direcție. Orice strategie coerentă este marcată de interesele 
personale și politice ale președintelui Trump. Perspectiva sa politică este 
ancorată într-o viziune tranzacționalistă, bussiness oriented, care nu ține 
cont de angajamentele anterioare față de națiunile din Orientul Mijlociu și 
Nordul Africii sau de datoria morală a SUA de a apăra facțiunile care aspiră 
la pace și democrație în Siria, precum kurzii. Abandonarea acestor forțe de 
către Trump a echivalat cu cedarea inițiativei SUA în Siria către Federația 
Rusă, Turcia și Iran. Alegerea lui Biden ca președinte va însemna o revenire 
la politica tradițională a SUA față de Federația Rusă și ar putea conduce la o 
diminuare a resurselor alocate de Moscova proiectelor din Orientul Mijlociu.

Cuvinte cheie: Donald Trump; Joe Biden; Siria; strategie; balanță de 
putere; Iran; Turcia; Rusia;

1  Doctorand, SNSPA
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Abstract

During the Trump presidency, the only constants in US foreign policy 
seemed to be uncertainty, indecision, irrationality, and repeated changes of 
direction. Any coherent strategy is marked by the personal and political interests 
of President Trump. His political perspective is anchored in a transactional, 
business-oriented vision that does not take into account previous commitments 
to the nations of the Middle East and North Africa or the moral duty of the 
United States to defend factions aspiring for peace and democracy in Syria, 
such as Kurds. Trump’s abandonment of these forces was tantamount to ceding 
the US initiative in Syria to the Russian Federation, Turkey and Iran. The 
election of Biden as president will mean a return to the traditional US policy 
towards the Russian Federation and could lead to a decrease in the resources 
allocated by Moscow to projects in the Middle East.

Keywords: Donald Trump; Joe Biden; Syria; strategy; balance of power; 
Iran; Turkey; Russia;

Politica față de Orientul Mijlociu promovată de administrația Obama, 
respectiv de control de la distanță a situației din Orientul Mijlociu 

prin alianțe și promovarea responsabilității actorilor regionali pentru rezolvarea 
problemelor regionale a fost scurtcircuitată rapid de către succesorul acestuia, 
Donald Trump. Acesta este un adept declarat al excepționalismului american, 
subliniat până la saturație prin sloganul său transformat în crez: „Make America great 
again”. La preluarea președinției, însă, establishment-ul american, puternic contestat 
de Donald Trump, dar totodată necesar acestuia, își stabilise foarte clar prioritățile de 
politică externă în Orientul Mijlociu și în mod special în Siria. Practic, dezvoltările 
anterioare setaseră o agendă care cu greu putea fi schimbată, respectiv:

- SUA trebuie să urmărească în Siria prevenirea atacurilor teroriste pe teritoriul 
american sau împotriva cetățenilor americani din state terțe;

- prezervarea, atât cât mai era posibil, a legislației internaționale în materie de 
interzicere a armelor de distrugere în masă;

- combaterea influenței în regiune a actorilor statali ostili SUA, cu accent pe 
Federația Rusă și Iran.

Este necesar de menționat că Donald Trump a fost un critic asiduu al politicii 
președintelui Barack Obama față de Siria. Chiar dacă în multe cazuri pozițiile 
lui Trump erau pasionale, izvorâte în special dintr-un naționalism ultra-conservator, 
acestea indicau dorința ca, odată ales președinte, să modifice fundamental abordarea 
SUA în Siria. Un element central al discursului său pre-electoral a fost atacarea 
deschiderii administrației Obama față de problema refugiaților sirieni, argumentele lui 
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Donald Trump fiind că un aflux de refugiați sirieni ar conduce la o creștere a riscurilor 
teroriste în SUA. Poziția indica o dorință de izolare a SUA de efectele negative ale 
conflictului sirian, chiar dacă asta însemna renegarea datoriei auto-asumate a SUA 
de apărare a victimelor războiului civil. Totodată, în multiplele intervenții publice din 
campania electorală Trump a arătat deschidere către o cooperare cu Federația 
Rusă și regimul sirian împotriva Statului Islamic: „atitudinea mea a fost că lupți 
cu Siria, Siria luptă cu Statul Islamic și trebuie să scapi de Statul Islamic.” 2 De 
asemenea, Trump prevestea și blocarea puținelor fonduri care mai erau distribuite 
către opoziția siriană moderată spunând că „nu avem nicio idee cine sunt acești 
oameni”.3 

Totuși, dacă pozițiile pre-electorale ale președintelui Trump marcau o distanțare 
de politica predecesorului său, în realitate în primul an de mandat administrația Trump 
a continuat implementarea strategiei de combatere a Statului Islamic prin eforturile 
multilaterale demarate sub umbrela Coaliției globale. Modificarea acestei strategii 
nu ar fi fost, însă, înțeleaptă, în condițiile în care teritoriul controlat de Statul Islamic 
era puternic degradat față de perioada de glorie din 2014-2015. Dacă la momentul 
constituirii Coaliției globale Statul Islamic controla un teritoriu care se întindea din 
centrul Irakului până în nordul Siriei în decembrie 2017, la un an de la preluarea 
mandatului de președinte de către Donald Trump gruparea teroristă mai controla 
doar regiunea din jurul orașului Daraa (la granița cu Israel), orașul Abu Kamal (aflat 
la granița cu Irak) și unele zone aflate în nord-estul țării, în apropierea teritoriilor 
controlate de forțele kurde. Orice modificare semnificativă a politicii SUA față 
de Siria ar fi riscat întârzierea eliminării Statului Islamic și, în consecință, l-ar fi 
privat pe Trump de o victorie deosebit de valoroasă. De cealaltă parte a conflictului 
sirian, însă, evoluțiile nu favorizau obiectivul inițial al SUA de îndepărtare a regimului 
sirian și democratizare a Siriei. Dimpotrivă, cu sprijinul Federației Ruse și Iranului, 
regimul al-Assad declanșase o ofensivă de proporții pentru recâștigarea controlului 
teritorial.

Setarea ca obiectiv al înfrângerii Statului Islamic, considerat de președintele 
Trump singurul interes real al SUA în Siria, sprijinul necondiționat pentru Israel 
(inclusiv în abordarea conflictului sirian și al problemei Iran) și admirația față de 
liderii autoritari din statele arabe indicau o revenire a SUA la vechea abordare 
realistă a politicii externe. În realitate, însă, președintele Donald Trump nu avea 
o strategie față de Siria și Orientul Mijlociu în general. De altfel, acesta nu a 
publicat niciun document programatic care să detalieze obiectivele și interesele 
SUA în Siria sau modul de acțiune prin care va urmări atingerea acestora. În general 
irațional, nehotărât, emotiv, contradictoriu în decizii și ghidat în special de instinct, 
Donald Trump a abordat problematica siriană dintr-o poziție de inferioritate 
generată atât de neîncrederea în aparatul administrativ de la Washington, dominat de 
2  David E. Sanger, “Donald Trump Likely to End Aid for Rebels Fighting Syrian Government,” The New York Times, 
November 12, 2016, https://www.nytimes.com/2016/11/12/world/middleeast/donald-trump-syria.html.
3  Ibidem.
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democrați, cât și de o vădită obsesie față de depășirea moștenirii lăsate de predecesorul 
său și fosta contracandidată la președinție, Hillary Clinton. Decizia de a continua 
lupta împotriva Statului Islamic a fost rezultatul direct al caracterului narcisist al 
noului președinte american, acesta fiind hotărât să intre în istorie ca președintele care 
a învins cea mai mare amenințare teroristă recentă. Singura constantă a președinției 
Trump a fost sloganul „America First”, care, însă, era interpretat atât ca o adâncire a 
izolaționismului american prin concentrarea pe politica internă, cât și ca o relansare 
a politicii hegemonice a SUA în plan mondial.

Indecizia și desele răzgândiri ale președintelui au afectat profund și puținele 
decizii raționale luate de administrația Trump. Dacă la începutul anului 2018 fostul 
secretar de stat Rex Tillerson propunea un plan care prevedea detașarea pe termen 
nelimitat a militarilor americani în Siria cu scopul balansării (echilibrării) puterii 
și a influenței în creștere a Iranului în conflictul sirian și în regiune în ansamblu, la 
începutul lunii aprilie 2018 Trump a hotărât retragerea tuturor militarilor până la 
sfârșitul anului. La mai puțin de cinci luni distanță, în septembrie 2018, administrația 
Trump anunța o nouă întoarcere la 180 de grade. Astfel, James Jeffrey, noul 
reprezentant special al SUA pentru Siria (începând cu august 2018), punea bazele 
unei politici „mult mai active” conform căreia forțele militare americane urmau 
să nu se mai retragă până la sfârșitul anului, iar Washingtonul lansa o „inițiativă 
diplomatică majoră” care includea sancțiuni economice împotriva Federației Ruse 
și Iranului și refuza alocarea de fonduri pentru reconstrucția teritoriilor controlate de 
regimul lui Bashar al-Assad.4 

Atacul cu arme chimice asupra orașului Khan Shaykhun din 4 aprilie 2017, 
atribuit regimului sirian, a fost prima ocazie reală a președintelui Trump de a-și 
pune amprenta pe evoluțiile din criza siriană. Reacția acestuia a fost lansarea a 
59 de rachete de croazieră Tomahawk către baza aeriană siriană Shayrat (7 aprilie), 
de unde ar fi fost lansat atacul chimic. Decizia lui Trump viza crearea unui contrast 
cu lipsa de reacție a lui Barack Obama la atacul cu gaz sarin din 21 august 2013, 
comandat de regimul lui Bashar al-Assad asupra orașului Ghouta (deși la momentul 
respectiv Donald Trump i-a cerut lui Barack Obama într-un șir de 13 postări pe 
Twitter să nu atace Siria). Intervenția televizată a lui Trump a fost un mix de speech 
clasic prezidențial, ferm și profesionist și afirmații emoționale, din conținutul acestuia 
lipsind, însă, o analiză factuală asupra incidentului (ceea ce constituie un contrast 
major față de evaluarea comprehensivă realizată de administrația Obama ulterior 
atacului similar de la 21 august 2013).

În plan tactic, atacul aerian american s-a dovedit a fi un eșec total, la doar 
câteva ore avioanele siriene decolând de la baza militară Shayrat pentru noi raiduri 
asupra forțelor de opoziție. Momentul nu a echivalat în niciun fel cu lansarea unei 
4  Karen DeYoung, “Trump Agrees to an Indefinite Military Effort and New Diplomatic Push in Syria, U.S. Officials 
Say,” Washington Post, September 7, 2018, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-a-shift-
trump-approves-an-indefinite-military-and-diplomatic-effort-in-syria-us-officials-say/2018/09/06/0351ab54-b20f-
11e8-9a6a-565d92a3585d_story.html.
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ofensive asupra regimului al-Assad și nici măcar cu stabilirea unei politici clare față 
de Siria. Reacția lui Donald Trump a fost mai degrabă impulsionată de circumstanțe 
politice (establishment-ul politico-militar american fiind presat să transmită un 
mesaj privind folosirea armelor chimice5) și de insistențele fiicei sale, Ivanka Trump. 
Unii analiști de politică externă au descris, însă, decizia președintelui Trump de a 
ataca baza militară Shayrat prin prisma impulsivității și a caracterului narcisist ale 
acestuia. În opinia acestora, politica externă a SUA se rezuma la „dreptul SUA de a 
folosi forța ori de câte ori președintele este supărat de ceva ce vede la televizor.”6 
Răspunsul militar ordonat de președintele Trump împotriva Siriei era mai mult 
un show de televiziune, fiind mult inferior planului inițial de retaliere conceput și 
abandonat de fostul președinte Barack Obama, respectiv distrugerea completă a 
capabilităților aeriene și anti-aeriene ale regimului al-Assad. Trebuie notat că la acel 
moment secretarul de stat John Kerry considera chiar și planul lui Barack Obama 
ca fiind un „efort limitat, țintit, pe termen scurt”. În cazul administrației Trump, au 
continuat să fie transmise mesaje mixte privind politica americană. Secretarul 
de stat Rex Tillerson a alternat între promisiunea că „nu există nicio schimbare în 
postura militară a SUA”7 și amenințarea cu pedepsirea oricăror puteri care „comit 
crime împotriva nevinovaților, oriunde în lume.”8 

Într-o mișcare care a evocat o reeditare a sfidării pe care Bashar al-Assad a 
arătat-o față de Barack Obama prin lansarea atacului din 21 august 2013 la un an de 
la trasarea celebrei „linii roșii”, regimul al-Assad a lansat la 7 aprilie 2018 un nou 
atac chimic asupra populației civile din orașul Douma, la exact un an de la atacul cu 
rachete Tomahawk ordonat de Trump asupra bazei aeriene siriene Shayrat. Atacul 
Damascului avea un dublu simbolism, fiind atât o răzbunare pentru incursiunea 
americană asupra bazei Shayrat, cât și o trimitere la atacul chimic din 21 august 
2013, Douma fiind în imediata vecinătate a suburbiei Ghouta din Damasc. Reacția 
lui Donald Trump a fost mult mai emoțională ca în urmă cu un an, acesta lansându-
se pe 8 aprilie într-o tiradă pe platforma Twitter atât împotriva regimului al-Assad, 
cât și, surprinzător, împotriva lui Vladimir Putin, primul atac de acest fel împotriva 
președintelui rus, demonstrând astfel că vedea modul de operare al forțelor siriene 
și momentul agresiunii ca pe un atac personal la adresa sa și nu ca pe o dezvoltare 
tactică în conflictul sirian. Eșecul controlării regimului al-Assad și prevenirii unui 
nou atac chimic nu a fost, însă, asumat deschis de președintele Trump. Dimpotrivă, 
acesta a identificat ca principală cauză a atacului din 7 aprilie 2018 nu lipsa de 
5  Michelle Bentley, “Instability and Incoherence: Trump, Syria, and Chemical Weapons,” Critical Studies on Secu-
rity 5, no. 2 (May 4, 2017): 168–72, https://doi.org/10.1080/21624887.2017.1355154.
6  Max Boot, “The Trump Doctrine Was Written By CNN,” Foreign Policy, April 10, 2017, https://foreignpolicy.
com/2017/04/10/donald-trumps-incredible-shrinking-syria-intervention/.
7  Nicki Rossoll, “Secretary of State Rex Tillerson: ‘No Change’ to US Military Position on Syria after Strike,” 
ABC News, April 8, 2017, https://abcnews.go.com/Politics/secretary-state-rex-tillerson-change-us-military-positi-
on/story?id=46674777.
8  Josh Lederman, “Tillerson, Top Diplomats Hold Urgent Meeting on Syria Crisis,” AP News, April 11, 2017, 
https://apnews.com/3826a648e966452a9f8fee70d89a513e/Tillerson.
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implicare a propriei administrații în conflictul sirian, ci lipsa de reacție a fostului 
președinte Barack Obama în impunerea „liniei roșii”: „Dacă președintele Obama ar 
fi trecut linia roșie trasată în nisip, dezastrul sirian s-ar fi încheiat cu mult timp în 
urmă! Animalul de Assad ar fi fost istorie!”9

Prin asumarea acestei poziții, președintele Trump ignora, însă, propria opoziție 
față de intervenția în Siria pregătită de Obama în 2013: „singurul motiv pentru care 
președintele Obama dorește să atace Siria este să-și salveze reputația ca urmare a 
declarației nepotrivite privind linia roșie. NU ataca Siria, fixează SUA.”10

Răspunsul american, coordonat cu Franța și Marea Britanie, a venit la 13 
aprilie 2018, sub forma unor atacuri cu rachete împotriva unor situri implicate în 
dezvoltarea armelor chimice siriene: un centru de cercetare științifică din Damasc, 
respectiv o instalație de depozitare a armelor chimice și un post de comandă din 
apropierea Homs. Un element de noutate care semnala, însă, un rar moment de 
luciditate în politica externă a SUA fost responsabilizarea Federației Ruse și a 
Iranului pentru acest atac. Pe de altă parte, în încercarea de articulare a unei soluții 
pentru criza siriană, administrația americană a recunoscut indirect și noile realități 
din teren:

- lupta împotriva Statului Islamic era singura unde eforturile militare americane 
dădeau rezultate, sens în care a fost decisă sprijinirea militară a milițiilor kurde (în 
special Unitățile de Apărare a Poporului) în ofensiva asupra ultimelor bastioane 
islamiste din Mayadin și Abu Kamal; 

- opoziția anti-Assad era în pragul eșecului. Acțiunile americane au fost 
interpretate de partea siriană ca o invitație pentru spargerea rezistenței în suburbiile 
Damascului, dar și în alte regiuni controlate de rebeli, bombardamentele continue 
suscitând doar reacții de condamnare din partea comunității internaționale.

Sprijinul consecvent pentru milițiile kurde, al căror ajutor a fost principalul 
motiv pentru care Statul Islamic a fost înfrânt, a condus, însă, la tensionarea relațiilor 
SUA cu Turcia, care își vedea amenințată securitatea națională de cristalizarea unor 
proto-structuri statale kurde în Siria. Turcia a considerat întotdeauna milițiile kurde 
o forță teroristă, sens în care a realizat incursiuni multiple în teritoriul sirian pentru 
stoparea extinderii teritoriului kurd spre vest, peste râul Eufrat. Prima confruntare 
turco-kurdă a avut loc în august 2016 când Unitățile de Protecție Populară (YPG) 
au eliberat orașul Manbij de teroriștii Statului Islamic. Conform ministrului turc al 
apărării, Fikri Isik, Turcia susținea eliminarea Statului Islamic din nordul Siriei, dar nu 
și înlocuirea jihadiștilor cu militanții kurzi din YPG și Partidul Unității Democratice 
(PYD). Presiunile turce veneau pe fondul acordului dintre Recep Tayyip Erdoğan 
și omologul rus Vladimir Putin din 17 septembrie 2018 privind crearea unei zone 
demilitarizate în provincia Idlib care a avut ca efect stoparea ofensivei armatei siriene 
în regiune. Mesajul transmis de Federația Rusă și Turcia era foarte clar - cele 

9  Donald Trump, Twitter, April 8, 2018, https://twitter.com/realdonaldtrump/status/982969547283161090.
10  Donald Trump, Twitter, September 5, 2013, https://twitter.com/realdonaldtrump/status/375577511473983488.
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două state aveau interese vitale în Siria, controlau complet situația în teren, iar 
Washingtonul nu avea un cuvânt de spus. Totuși, nordul Siriei, aflat sub controlul 
milițiilor kurde, manifesta o formă de stabilitate rar întâlnită pe teritoriul sirian de la 
începutul conflictului în 2011.

La 9 octombrie 2019, militarii turci în colaborare cu grupuri de opoziție 
siriene au lansat o ofensivă de amploare în nord-estul Siriei împotriva forțelor YPG. 
Operațiunea Peace Spring a fost lansată ulterior unui apel telefonic între președintele 
Trump și omologul turc Recep Tayyip Erdoğan și după ce administrația americană a 
ordonat retragerea imediată a militarilor americani poziționați strategic între forțele 
turce și cele kurde. Decizia președintelui american a fost puternic criticată atât de 
către experții în politică externă, cât și la nivelul Congresului SUA, fiind văzută ca o 
trădare a forțelor kurde, principalii aliați ai SUA împotriva Statului Islamic, dar 
și ca o eroare majoră de politică externă care va încheia rolul SUA în conflictul din 
Siria și va periclita major securitatea națională a SUA și influența Washingtonul în 
Orientul Mijlociu. Atât congresmenii democrați, cât și cei republicani au condamnat 
în termeni duri decizia lui Trump, printre aceștia fiind și senatorul republican Lindsey 
Graham, un aliat al președintelui, care a declarat că: „această mișcare prevestește 
reapariția Statului Islamic...[Trump] cred că pune națiunea în pericol și cred că 
își pune președinția în pericol… senatorii de pe ambele părți ale culoarului nu vor 
sprijini abandonarea grupului regional cel mai responsabil de înfrângerea Statului 
Islamic… rugați-vă pentru aliații noștri kurzi care au fost abandonați fără rușine de 
Administrația Trump.”11

Nici la nivelul propriei administrații părerile nu erau pozitive, o sursă 
anonimă din Consiliul Național de Securitate declarând pentru revista Newsweek 
că „președintele Trump a fost cu siguranță păcălit și a acceptat retragerea forțelor 
pentru a face să pară că obținem ceva - dar nu obținem nimic… Securitatea națională 
a SUA a intrat într-o stare de pericol crescut pentru următoarele decenii deoarece 
președintele nu are coloana vertebrală și acesta este adevărul.”12 Acceptarea 
intervenției turce prezenta inclusiv probleme din punct de vedere al combaterii 
terorismului, rebelii sirieni susținuți de Turcia și alături de care Ankara lupta 
împotriva kurzilor erau foarte apropiați ca ideologie de al-Qaida, aspect semnalat pe 
Twitter de Brett McGurk, fostul reprezentant pentru Siria (2015-2018): „SUA nu s-au 
aliat cu Forțele Democrate Siriene ignorând alternative realiste. Atât Obama cât și 
Trump au dezvoltat opțiuni de a lucra cu opoziția susținută de Turcia, care este, din 
păcate, plină de extremiști, mulți legați de al-Qaida.”13 Practic, Trump abandona 
aliații kurzi, moderați și seculari, alături de care a luptat împotriva Statului Islamic 
11  Rebecca Shabad, “‘Pray for Our Kurdish Allies’: Lawmakers Decry U.S. Pullback as Turkey Begins Syria Milita- Rebecca Shabad, “‘Pray for Our Kurdish Allies’: Lawmakers Decry U.S. Pullback as Turkey Begins Syria Milita-
ry Action,” NBC News, October 9, 2019, https://www.nbcnews.com/politics/congress/disaster-making-lawmakers-
warn-trump-s-withdrawal-troops-syria-enables-n1064251.
12  James LaPorta, “Exclusive: Official Who Heard Call Says Trump Got ‘Rolled’ by Turkey and ‘Has No Spine,’” 
Newsweek, October 7, 2019, https://www.newsweek.com/exclusive-official-who-heard-call-says-trump-got-rolled-
turkey-has-no-spine-1463623.
13  Brett McGurk, Twitter, October 7, 2019, https://twitter.com/brett_mcgurk/status/1181289246683910145.
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pentru a permite asaltul unor rebeli extremiști pro al-Qaida.

În lumina opoziției generalizate față de aceste dezvoltări, președintele Trump 
a ordonat o nouă schimbare de politică externă de 180 de grade, solicitând 
încetarea focului și anunțând impunerea de sancțiuni economice Turciei: „i-am 
comunicat foarte clar [președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan] că Statele Unite 
ale Americii doresc ca Turcia să oprească invazia, să pună în aplicare imediat 
încetarea focului și să înceapă să negocieze cu forțele kurde din Siria pentru a pune 
capăt violenței.”14 Președintele Trump a arătat, însă, că nu înțelege ramificațiile 
deciziei de a retrage forțele din Siria și a încurajat adversarii SUA să îi ia locul 
în protejarea forțelor kurde: „Oricine dorește să ajute Siria în protejarea kurzilor este 
binevenit, indiferent dacă este Rusia, China sau Napoleon Bonaparte. Sper că se vor 
descurca cu toții, suntem la 7.000 de mile distanță.”15 Orice încercare a președinției 
Trump de a repara greșeala abandonării kurzilor a fost, însă, sortită eșecului. Forțele 
turce au ocupat rapid punctele de trecere a frontierei aflate la granița turco-siriană, 
iar Forțele Democrate Siriene, sub patronajul Federației Ruse, au semnat un acord 
de colaborare cu singura forță care mai putea proteja populația kurdă – regimul lui 
Bashar al-Assad. Decizia a fost luată cu puternice regrete de către forțele kurde, 
fiind echivalentă cu abandonarea aspirațiilor obținerii unei forme de autonomie de 
către kurzi. Totodată, comandantul Forțelor Democrate Siriene, Mazloum Abdi, 
a concluzionat că abandonarea forțelor kurde este și un eșec al democrației în Siria și 
o victorie a regimului sirian. 

Perspectivele SUA în Siria. Implicațiile unei președinții Biden.

Asumarea președinției de către Donald Trump nu a condus la modificări 
majore în abordarea față de Orientul Mijlociu, ci dimpotrivă, a introdus în ecuație un 
factor suplimentar – caracterul/personalitatea actualului președinte american. Donald 
Trump oscilează între admirație pentru regimul autoritar al lui Vladimir Putin, 
pe care nu îl vede ca o amenințare pentru hegemonia SUA și detestarea dansului 
politic necesar atingerii unui consens cu partenerii euroatlantici.

În prezent, Washingtonul are o poziție slăbită în teren, fiind implicat în 
special în lovituri chirurgicale împotriva grupărilor teroriste. Principala contribuție 
în prima parte a anului 2020 a fost implementarea de sancțiuni împotriva regimului 
al-Assad pentru crime de război împotriva civililor (Legea Caesar privind protecția 
civililor din Siria, adoptată în decembrie 2019, dar intrată în vigoare în iunie 2020). 
Un eventual nou mandat Trump nu ar însemna o modificare majoră a intereselor SUA 
în Siria, Washingtonul urmând să acționeze în plan operațional pentru împiedicarea 
14  Darko Janjevic, “Trump Calls for Cease-Fire in Turkey’s Syria Strikes, Imposes Sanctions | DW | 15.10.2019,” 
Deutsche Welle, October 15, 2019, https://www.dw.com/en/trump-calls-for-cease-fire-in-turkeys-syria-strikes-im-
poses-sanctions/a-50830557.
15  John Cassidy, “Trump’s Syria Policy Is a Strategic and Political Disaster,” The New Yorker, October 15, 2019, 
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/trumps-syria-policy-is-a-strategic-and-political-disaster.
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resurgenței Statului Islamic (inclusiv prin prisma oportunităților oferite de pandemia 
COVID-19), limitarea influenței regionale a Iranului, respectiv protejarea aliaților 
regionali, în special Israelul, de amenințările Teheranului. O eventuală diminuare 
suplimentară a forțelor americane dislocate în Siria și Irak va afecta, însă, capacitatea 
SUA de a-și proteja aceste obiective.

În aceste condiții, este previzibil un scenariu în care poziția Federației Ruse 
în Siria se va consolida pe măsură ce SUA își continuă retragerea controlată din 
areal și, in extenso, extinderea treptată a influenței Moscovei în întregul Orientul 
Mijlociu și în Africa de Nord.

Principala variabilă a acestui scenariu este câștigarea alegerilor din SUA 
din 2020 de către Joe Biden. În această situație, majoritatea deciziilor adoptate de 
predecesorul său Donald Trump vor fi reanalizate. Candidatul democrat, contrar 
abordării lui Trump, acordă o importanță ridicată contracarării amenințării ruse. 
Deși va fi menținută abordarea dualistă (dialog plus descurajare) la adresa Rusiei 
– opțiune rațională de gestionare a relației cu Kremlinul –, este  probabil ca Biden 
să insiste pentru o „tușă” mult mai pragmatică și realistă (în sensul conceptului 
de realpolitik) în raport cu Moscova, luând în calcul ingerințele ruse din ultimii ani 
în procesele electorale din state democratice și stilul beligerant de politică externă. 
Totodată, alegerea lui Biden ca președinte va însemna și o revenire la politica 
tradițională a SUA bazată pe soliditatea relației transatlantice și protejarea 
arealului euroatlantic de Federația Rusă: „scopul final al lui Putin, în opinia mea, 
este dizolvarea NATO și a Uniunii Europene, mai degrabă decât restabilirea Uniunii 
Sovietice. El ar prefera națiuni individuale pe care să le poată intimida, decât un 
Occident unificat și democratic16”.

Astfel, este probabil că SUA se vor concentra pe blocarea demersurilor 
Federației Ruse în spațiul euroatlantic. Washingtonul va marșa cel mai probabil pe 
consolidarea capabilităților și solidarității UE/NATO, respectiv pe impunerea – prin 
intermediul forurilor internaționale – de costuri reale Federației Ruse pentru violarea 
normelor internaționale17. O astfel de politică va accentua conflictul SUA - Federația 
Rusă, cu implicații greu de determinat inclusiv asupra situației din Orientul Mijlociu. 
Cel mai probabil, eforturile Federației Ruse se vor axa pe echilibrarea balanței de 
putere în teatrul european, context în care – pe fondul resurselor relativ limitate – 
Moscova și-ar putea diminua sprijinul (financiar, militar) pentru proiectele ruse 
din Orientul Mijlociu. Chiar dacă SUA nu își vor modifica semnificativ poziția 
față de Orientul Mijlociu, este previzibil un joc cu sumă nulă în acest areal, care 
va amâna orice confruntare reală între cele două puteri și, posibil, va facilita 
menținerea de către SUA a rolului de hegemon pentru încă 5-10 ani.

În ce privește implicarea americană în Siria, Biden va menține focusul pe 
16  RM Staff, “Joe Biden and Kamala Harris on Russia,” Russia Matters, August 13, 2020, https://russiamatters.org/
analysis/joe-biden-and-kamala-harris-russia.
17  Joseph R. Biden, “Why America Must Lead Again,” Foreign Affairs, April 2020, https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again.
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lupta împotriva terorismului cu prioritatea blocării revenirii în prim plan a marilor 
grupări teroriste: Statul Islamic și al-Qaida. Conflictul apare, însă, în discursurile lui 
Joe Biden, ca un subiect secundar, abordat în special prin prisma încălcării repetate a 
drepturilor omului de către Bashar al-Assad.

_________

The Trump Doctrine in Syria. US policy outlooks based 
on the outcome of the 2020 presidential election.

The policy promoted by the Obama administration towards the Middle 
East, namely the remote control of the situation through alliances and 

the promotion of the responsibility of regional actors to solve regional problems was 
quickly short-circuited by his successor, Donald Trump. He is a staunch supporter 
of American exceptionalism, underscored by his slogan turned into a creed: “Make 
America great again.” However, when he took over the presidency, the American 
establishment, strongly contested by Donald Trump, but at the same time necessary 
for him, had clearly set its foreign policy priorities in the Middle East and especially 
in Syria. Basically, previous developments had set an agenda that could hardly be 
changed, namely:

- The US must pursue in Syria the prevention of terrorist attacks on American 
territory or against American citizens of third countries;

- preserving, as far as possible, international legislation on the prohibition of 
weapons of mass destruction;

- combating the influence of US hostile state actors in the region, with a focus 
on the Russian Federation and Iran.

It is worth mentioning that Donald Trump was a tough critic of President 
Barack Obama’s policy towards Syria. Although in many cases Trump’s positions 
were passionate, based primarily on ultra-conservative nationalism, they indicated a 
desire to fundamentally change the US approach to Syria once elected president. A 
central element of his pre-election speech was attacking the Obama administration’s 
openness to the Syrian refugee issue, with Donald Trump’s arguments that an influx 
of Syrian refugees would lead to an increase in terrorist risks in the United States. 
The position indicates a desire to isolate the US from the negative effects of the 
Syrian conflict, even if it meant renouncing the US’s self-assumed duty to defend 
the victims of the civil war. At the same time, in multiple public speeches during 
the election campaign, Trump showed openness to cooperation with the Russian 
Federation and the Syrian regime against the Islamic State: “My attitude was, ‘you’re 
fighting Syria, Syria is fighting ISIS, and you have to get rid of ISIS”.18 Trump also 
18  David E. Sanger, “Donald Trump Likely to End Aid for Rebels Fighting Syrian Government,” The New York 
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predicted the blocking of the few funds that were still distributed to the moderate 
Syrian opposition, saying that “we have no idea who these people are.”19 

However, while President Trump’s pre-election positions marked a distancing 
from his predecessor’s policy, in reality in the first year of his term the Trump 
administration continued to implement the strategy to combat the Islamic State 
through multilateral efforts under the umbrella of the Global Coalition. Changing this 
strategy would not have been wise, however, given that the territory controlled by 
the Islamic State was severely degraded compared to the glory period of 2014-2015. 
If at the time of the formation of the Global Coalition the Islamic State controlled 
a territory that stretched from central Iraq to northern Syria in December 2017, one 
year after Donald Trump took office as president, the terrorist group controlled only 
the region around Daraa (at the border with Israel), the city of Abu Kamal (on the 
border with Iraq) and some areas in the northeast of the country, near territories 
controlled by Kurdish forces. Any significant change in US policy towards Syria 
would have risked delaying the elimination of the Islamic State and, consequently, 
would have deprived Trump of a particularly valuable victory. On the other side 
of the Syrian conflict, however, developments did not favor the US’s initial goal 
of removing the Syrian regime and democratizing Syria. On the contrary, with the 
support of the Russian Federation and Iran, the al-Assad regime had launched a 
large-scale offensive to regain territorial control.

Setting the goal of defeating the Islamic State, considered by President Trump 
the only real US interest in Syria, unconditional support for Israel (including in 
addressing the Syrian conflict and Iran) and admiration for authoritarian leaders in 
Arab states indicated a return to the United States to the old realist approach to foreign 
policy. In reality, however, President Donald Trump did not have a strategy for Syria 
and the Middle East in general. In fact, he has not published any programmatic 
documents detailing the US objectives and interests in Syria or the way in which 
it will pursue them. Generally irrational, indecisive, emotional, contradictory in 
decisions and guided especially by instinct, Donald Trump approached the Syrian 
issue from a position of inferiority generated by both distrust of the administrative 
apparatus in Washington, dominated by Democrats, and an obvious obsession with 
overcoming the legacy left by his predecessor and his former presidential candidate, 
Hillary Clinton. The decision to continue the fight against the Islamic State was 
the direct result of the narcissistic character of the new American president, who 
was determined to go down in history as the president who defeated the greatest 
recent terrorist threat. The only constant of the Trump presidency was the slogan 
“America First,” which, however, was interpreted both as a deepening of American 
isolationism by focusing on domestic politics and as a relaunch of US hegemonic 
policy worldwide.

Times, November 12, 2016, https://www.nytimes.com/2016/11/12/world/middleeast/donald-trump-syria.html.
19  Ibidem.
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The indecision and frequent changes of mind of the president have also 
profoundly affected the few rational decisions taken by the Trump administration. If 
at the beginning of 2018 former Secretary of State Rex Tillerson proposed a plan that 
provided for the indefinite posting of US troops to Syria in order to balance Iran’s 
growing power and influence in the Syrian conflict and the region as a whole, in early 
April 2018 Trump has decided to withdraw all military personnel by the end of the year. 
Less than five months later, in September 2018, the Trump administration announced 
a new 180-degree turn. Thus, James Jeffrey, the new US Special Representative for 
Syria (as of August 2018), was laying the groundwork for a “much more active” 
policy according to which US military forces would no longer withdraw until the 
end of the year, and Washington would launch a “major diplomatic initiative” which 
included economic sanctions against the Russian Federation and Iran and the refusal 
to allocate funds for the reconstruction of territories controlled by Bashar al-Assad’s 
regime20.

The chemical weapons attack on the city of Khan Shaykhun on April 4, 2017, 
attributed to the Syrian regime, was the first real opportunity for President Trump to 
make his mark on developments in the Syrian crisis. His reaction was the launch of 
59 Tomahawk cruise missiles to the Syrian air base Shayrat (April 7), from where 
the chemical attack was allegedly launched. Trump’s decision was aimed at creating 
a contrast to Barack Obama’s lack of reaction to the August 21, 2013 sarin gas attack 
by Bashar al-Assad’s regime on the city of Ghouta (although at the time Donald 
Trump had asked Barack Obama in a string of 13 Twitter posts not to attack Syria). 
Trump’s televised speech was a mix of classic, firm, professional presidential speech 
and emotional statements, but its content lacked a factual analysis of the incident (a 
stark contrast to the Obama administration’s comprehensive post-August 21, 2013 
attack assessment).

Tactically, the US air strike proved to be a total failure, with Syrian planes taking 
off from the Shayrat military base just a few hours later for new raids on opposition 
forces. The timing was in no way tantamount to launching an offensive against the al-
Assad regime or even to establishing a clear policy towards Syria. Donald Trump’s 
reaction was rather driven by political circumstances (the US politico-military 
establishment being pressured to send a message on the use of chemical weapons21) 
and the insistence of his daughter, Ivanka Trump. However, some foreign policy 
analysts have described President Trump’s decision to attack the Shayrat military 
base in terms of his impulsiveness and narcissistic nature. In their view, US foreign 
policy boils down to “the US right to use force whenever the president is upset by 

20  Karen DeYoung, “Trump Agrees to an Indefinite Military Effort and New Diplomatic Push in Syria, U.S. Officials 
Say,” Washington Post, September 7, 2018, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-a-shift-
trump-approves-an-indefinite-military-and-diplomatic-effort-in-syria-us-officials-say/2018/09/06/0351ab54-b20f-
11e8-9a6a-565d92a3585d_story.html.
21  Michelle Bentley, “Instability and Incoherence: Trump, Syria, and Chemical Weapons,” Critical Studies on Secu-
rity 5, no. 2 (May 4, 2017): 168–72, https://doi.org/10.1080/21624887.2017.1355154.
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something he sees on television.” 22 President Trump’s military response to Syria 
was more of a television show, far inferior to the original retaliation plan devised 
and abandoned by former President Barack Obama, namely the complete destruction 
of al-Assad’s air and anti-aircraft capabilities. It should be noted that at the time, 
Secretary of State John Kerry actually considered Barack Obama’s plan a “limited, 
targeted, short-term effort.” In the case of the Trump administration, mixed messages 
on American politics continued to be sent. Secretary of State Rex Tillerson alternated 
between the promise that “there is no change in the US military position”23 and the 
threat of punishing any power that “commits crimes against the innocent, anywhere 
in the world.” 24

In a move that evoked a reissue of Bashar al-Assad’s defiance of Barack 
Obama by launching the August 21, 2013 attack a year after the famous “red line”, 
the al-Assad regime launched on April 7, 2018 a new chemical attack on the civilian 
population of the city of Douma, exactly one year after the Tomahawk missile attack 
ordered by Trump on the Syrian air base of Shayrat. The Damascus attack had a 
double symbolism, being both a revenge for the American incursion on the Shayrat 
base, and a reference to the chemical attack of August 21, 2013, Douma being in the 
immediate vicinity of the Ghouta suburb of Damascus. Donald Trump’s reaction 
was much more emotional than a year ago, as he launched a tirade on Twitter (April 
8) against both the al-Assad regime and, surprisingly, against Vladimir Putin, the 
first such attack against the Russian president, thus demonstrating that he saw the 
operation of the Syrian forces and the moment of aggression as a personal attack on 
him and not as a tactical development in the Syrian conflict. However, the failure 
to control the al-Assad regime and prevent a new chemical attack was not openly 
assumed by President Trump. On the contrary, he identified as the main cause of 
the April 7, 2018 attack not the lack of involvement of his own administration in 
the Syrian conflict, but the lack of reaction of former President Barack Obama in 
imposing the “red line”: “If President Obama had crossed the red line drawn in the 
sand, the Syrian disaster would have ended long ago! The animal Assad would have 
been history! ” 25

By assuming this position, however, President Trump ignored his own 
opposition to Obama’s 2013 intervention in Syria: “The only reason President Obama 
wants to attack Syria is to save his reputation as a result of the inappropriate red line 
statement. Do NOT attack Syria, fix USA.”26

22  Max Boot, “The Trump Doctrine Was Written By CNN,” Foreign Policy, April 10, 2017, https://foreignpolicy.
com/2017/04/10/donald-trumps-incredible-shrinking-syria-intervention/.
23  Nicki Rossoll, “Secretary of State Rex Tillerson: ‘No Change’ to US Military Position on Syria after Strike,” 
ABC News, April 8, 2017, https://abcnews.go.com/Politics/secretary-state-rex-tillerson-change-us-military-positi-
on/story?id=46674777.
24  Josh Lederman, “Tillerson, Top Diplomats Hold Urgent Meeting on Syria Crisis,” AP News, April 11, 2017, 
https://apnews.com/3826a648e966452a9f8fee70d89a513e/Tillerson.
25  Donald Trump, Twitter, April 8, 2018, https://twitter.com/realdonaldtrump/status/982969547283161090.
26  Donald Trump, Twitter, September 5, 2013, https://twitter.com/realdonaldtrump/status/375577511473983488.
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The US response, coordinated with France and the United Kingdom, came on 
April 13, 2018, in the form of missile attacks on sites involved in the development of 
Syrian chemical weapons: a science center in Damascus, a chemical weapons facility 
in the Syrian capital, and a military installation near Homs. An element of novelty 
that signaled, however, a rare moment of lucidity in US foreign policy was to hold 
accountable the Russian Federation and Iran for this attack. On the other hand, in 
trying to articulate a solution to the Syrian crisis, the US administration has indirectly 
recognized the new realities on the ground:

- the fight against the Islamic State was the only one where US military efforts 
paid off, hence it was decided to support the Kurdish militias (especially the People’s 
Defense Units) in theyr offensive on the last Islamist strongholds in Mayadin and 
Abu Kamal;

- The anti-Assad opposition was on the verge of failure. The US actions were 
interpreted by the Syrian side as an invitation to break up resistance in the suburbs of 
Damascus, but also in other rebel-held regions, with ongoing bombings provoking 
only condemnatory reactions from the international community.

Consistent support for Kurdish militias, whose aid was the main reason the 
Islamic State was defeated, has, however, led to strained US relationship with Turkey, 
which sees its national security threatened by the crystallization of Kurdish proto- 
state structures in Syria. Turkey has always considered Kurdish militias a terrorist 
force, so it has made multiple incursions into Syrian territory to stop the expansion 
of Kurdish territory westward across the Euphrates River. The first Turkish-Kurdish 
confrontation took place in August 2016 when the People’s Protection Units (YPG) 
liberated the city of Manbij from Islamic State terrorists. According to Turkish 
Defense Minister Fikri Isik, Turkey supported the removal of the Islamic State 
from northern Syria, but not the replacement of jihadists with Kurdish militants in 
the YPG and the Democratic Unity Party (PYD). Turkish pressure came amid an 
agreement between Recep Tayyip Erdoğan and Russian counterpart Vladimir Putin 
on September 17, 2018 on the creation of a demilitarized zone in Idlib province that 
had the effect of stopping the Syrian army’s offensive in the region. The message 
from the Russian Federation and Turkey was very clear - the two states had vital 
interests in Syria, they had complete control over the situation on the ground, and 
Washington had no say. However, northern Syrian militia-controlled northern Syria 
has shown a form of stability that has been rare in Syria since the beginning of the 
conflict in 2011.

On October 9, 2019, Turkish military in collaboration with Syrian opposition 
groups launched a large-scale offensive in northeastern Syria against YPG forces. 
Operation Peace Spring was launched following a phone call between President 
Trump and Turkish counterpart Recep Tayyip Erdoğan and after the US administration 
ordered the immediate withdrawal of the US military forces strategically positioned 
between Turkish and Kurdish forces. The US president’s decision has been heavily 
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criticized by both foreign policy experts and the US Congress, and seen as a betrayal 
of Kurdish forces, the main US allies against the Islamic State, but also a major 
foreign policy error that will end the US role in the conflict in Syria and will greatly 
jeopardize US national security and influence Washington in the Middle East. Both 
Democratic and Republican lawmakers have harshly condemned Trump’s decision, 
including Republican Sen. Lindsey Graham, an ally of the president, who said: “This 
move foreshadows the resurgence of the Islamic State ... I believe [Trump] endangers 
the nation and I think he endangers its presidency… senators on both sides will not 
support the abandonment of the regional group most responsible for the defeat of the 
Islamic State… pray for our Kurdish allies who have been shamelessly abandoned 
by the Administration Trump. “27

Even in his own administration, the opinions were not positive, an anonymous 
source from the National Security Council declared for Newsweek magazine that 
“President Trump was certainly fooled and accepted the withdrawal of forces to 
make it look like we are getting something - but we are not getting anything. The 
US national security has entered a state of high danger for decades to come because 
the president has no backbone and that is the truth”.28 Acceptance of the Turkish 
intervention was also problematic for the fight against terrorism as the Syrian rebels 
supported by Turkey and with whom Ankara fought against the Kurds were very 
close as an ideology to al-Qaeda, an aspect reported on Twitter by Brett McGurk, the 
former representative for Syria (2015-2018): “he United States did not partner with 
SDF over realistic alternatives. Both Obama and Trump developed and considered 
options to work with the Turkey-backed opposition, which is unfortunately riddled 
with extremists, many tied to al Qaeda.” 29 Basically, Trump abandoned his moderate, 
secular Kurdish allies, with whom he fought against the Islamic State to allow the 
assault of some pro-al-Qaeda extremist rebels.

In light of widespread opposition to these developments, President Trump 
has ordered a new 180-degree foreign policy change, calling for a ceasefire and 
announcing the imposition of economic sanctions on Turkey: “I have made it very 
clear [to Turkish President Recep Tayyip Erdoğan] that The United States wants 
Turkey to stop the invasion, implement a ceasefire immediately and start negotiations 
with Kurdish forces in Syria to end the violence.” 30 However, President Trump 
showed he did not understand the implications of the decision to withdraw forces 
from Syria and he encouraged US opponents to take the US place in protecting 
27  Rebecca Shabad, “‘Pray for Our Kurdish Allies’: Lawmakers Decry U.S. Pullback as Turkey Begins Syria Milita- Rebecca Shabad, “‘Pray for Our Kurdish Allies’: Lawmakers Decry U.S. Pullback as Turkey Begins Syria Milita-
ry Action,” NBC News, October 9, 2019, https://www.nbcnews.com/politics/congress/disaster-making-lawmakers-
warn-trump-s-withdrawal-troops-syria-enables-n1064251.
28  James LaPorta, “Exclusive: Official Who Heard Call Says Trump Got ‘Rolled’ by Turkey and ‘Has No Spine,’” 
Newsweek, October 7, 2019, https://www.newsweek.com/exclusive-official-who-heard-call-says-trump-got-rolled-
turkey-has-no-spine-1463623.
29  Brett McGurk, Twitter, October 7, 2019, https://twitter.com/brett_mcgurk/status/1181289246683910145.
30  Darko Janjevic, “Trump Calls for Cease-Fire in Turkey’s Syria Strikes, Imposes Sanctions | DW | 15.10.2019,” 
Deutsche Welle, October 15, 2019, https://www.dw.com/en/trump-calls-for-cease-fire-in-turkeys-syria-strikes-im-
poses-sanctions/a-50830557.
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Kurdish forces: “Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good 
with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, 
we are 7,000 miles away!” 31 

Any attempt by the Trump presidency to redress the mistake of abandoning 
the Kurds was, however, doomed to failure. Turkish forces quickly occupied border 
crossings on the Turkish-Syrian border, and the Syrian Democratic Forces, under 
the auspices of the Russian Federation, signed a cooperation agreement with the 
only force that could protect the Kurdish population - Bashar al-Assad’s regime. 
The decision was taken with strong regret by the Kurdish forces, being equivalent to 
the abandonment of the aspirations of obtaining a form of autonomy by the Kurds. 
At the same time, the commander of the Syrian Democratic Forces, Mazloum Abdi, 
concluded that the abandonment of Kurdish forces is also a failure of democracy in 
Syria and a victory for the Syrian regime.

US prospects in Syria. The implications of a Biden presidency.

Donald Trump’s presidency did not lead to major changes in the US approach to 
the Middle East, on the contrary, he introduced an additional factor into the equation 
– the character and personality of the current American president. Donald Trump 
oscillates between admiration for Vladimir Putin’s authoritarian regime, which he 
does not see as a threat to US hegemony, and hatred of the political dance needed to 
reach a consensus with Euro-Atlantic partners.

Currently, Washington has a weak position on the ground, being mainly 
involved in surgical strikes against terrorist groups. The main contribution in the first 
part of 2020 was the implementation of sanctions against the al-Assad regime for 
war crimes against civilians (“Caesar Law” on the Protection of Civilians in Syria, 
adopted in December 2019, but that entered into force in June 2020). A possible 
new Trump mandate would not mean a major change in US interests in Syria, as 
Washington will take operational action to prevent the resurgence of the Islamic 
State (including through the opportunities offered by the COVID-19 pandemic), limit 
Iran’s regional influence, and protect regional allies, especially Israel, of Tehran’s 
threats. However, a further reduction in US forces deployed in Syria and Iraq will, 
however, affect the US’s ability to protect these targets.

Under these conditions, a scenario is foreseeable in which the position of the 
Russian Federation in Syria will be strengthened as the US continues its controlled 
withdrawal from the area and, in extenso, the gradual expansion of Moscow’s 
influence throughout the Middle East and North Africa.

The main variable in this scenario is Joe Biden winning the 2020 US election. 
In this situation, most of the decisions taken by his predecessor Donald Trump will 

31  John Cassidy, “Trump’s Syria Policy Is a Strategic and Political Disaster,” The New Yorker, October 15, 2019, 
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/trumps-syria-policy-is-a-strategic-and-political-disaster.
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be reconsidered. The Democratic candidate, contrary to Trump’s approach, attaches 
great importance to countering the Russian threat. Although the dualistic approach 
(dialogue plus deterrence) towards Russia - a rational option for managing the 
relationship with the Kremlin - will be maintained, it is likely that Biden will insist on 
a much more pragmatic and realist “touch” (in the sense of the concept of realpolitik) 
in relation to Moscow, taking into account the Russian interference in recent years 
in the electoral processes in democratic states and the belligerent style of foreign 
policy. At the same time, the election of Biden as president will also mean a return 
to traditional US policy based on the solidity of the transatlantic relationship and the 
protection of the Euro-Atlantic from the Russian Federation: “Putin’s ultimate goal, 
in my view, is the dissolution of NATO and the European Union rather than the re-
establishment of the Soviet Union. He would rather deal with individual nations he 
can try to strong-arm than a unified, democratic West.”32

Thus, it is likely that the US will focus on blocking the Russian Federation’s 
efforts in the Euro-Atlantic area. Washington will most likely focus on strengthening 
EU / NATO capabilities and solidarity, respectively on imposing - through international 
fora - real costs on the Russian Federation for violating international norms.33 Such 
a policy will accentuate the US-Russian conflict, with implications that are difficult 
to determine, including on the situation in the Middle East. Most likely, the efforts 
of the Russian Federation will focus on balancing US power in the European theater, 
a context in which - amid relatively limited resources - Moscow could diminish its 
support (financial, military) for Russian projects in the Middle East. Even if the US 
does not significantly change its position vis-à-vis the Middle East, a zero-sum game 
in this area is foreseeable, which will postpone any real confrontation between the 
two powers and possibly facilitate the US maintaining its hegemonic role for another 
5-10 years.

As for US involvement in Syria, Biden will maintain its focus on the fight 
against terrorism with the priority of blocking the return to the forefront of major 
terrorist groups Islamic State and al-Qaeda. The conflict, however, appears in Joe 
Biden’s speeches as a secondary issue, approached especially in light of Bashar al-
Assad’s repeated violation of human rights.

_________

32  RM Staff, “Joe Biden and Kamala Harris on Russia,” Russia Matters, August 13, 2020, https://russiamatters.org/
analysis/joe-biden-and-kamala-harris-russia.
33  Joseph R. Biden, “Why America Must Lead Again,” Foreign Affairs, April 2020, https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again.
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Abstract

Federația Rusă încearcă să compenseze problemele interne prin 
promovarea unui proiect de țară expansionist respectiv prin construirea unui 
profil de putere „politică, economică și tehnologică”. Intervenția militară a 
Federației Ruse în Siria are motive profunde, Moscova considerând regimul 
al-Assad singura autoritate legitimă în Siria și singurul guvern care mai poate 
facilita proiectarea influenței ruse în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. 
Pentru Putin, Siria este, însă, doar o etapă în marele joc pe care îl poartă 
cu SUA în Orientul Mijlociu, sens în care menținerea unei prezențe puternice 
în Siria este mai importantă decât atingerea unui acord. Dacă situația 
internațională îi va permite, Federația Rusă va acționa pentru obținerea unui 
statut de putere hegemonică în regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord 
cu scopul controlului de facto asupra Mării Mediterane și, implicit, a ieșirii 
la Oceanul Atlantic.

Cuvinte-cheie: Federația Rusă; Siria; putere; intervenție militară; hegemonie; 

1  Doctorand, SNSPA

IMPLICAREA FEDERATIEI RUSE  
ÎN CONFLICTUL DIN SIRIA, PUNCT 

CENTRAL ÎN RECUPERAREA DEFICITULUI 
DE PUTERE ÎN RELAȚIA  CU SUA

THE RUSSIAN FEDERATIONS INVOLVEMENT 
IN THE CONFLICT  IN SYRIA, CENTRAL 

POINT FOR  THE RECOVERY OF THE POWER 
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Abstract

The Russian Federation seeks to compensate for internal problems by 
promoting an expansionist country project and building a profile of “political, 
economic and technological” power. The military intervention of the Russian 
Federation in Syria has deep reasons, Moscow considering the al-Assad 
regime the only legitimate authority in Syria and the only government that 
can still facilitate the projection of Russian influence in the Middle East and 
North Africa. For Putin, however, Syria is just one phase in the great game he 
is playing with the United States in the Middle East, meaning that maintaining 
a strong presence in Syria is more important than reaching an agreement. If 
the international situation allows, the Russian Federation will act to obtain 
a status of hegemonic power in the region for the purpose of de facto control 
over the Mediterranean Sea and, implicitly, the exit to the Atlantic Ocean. 

Keywords: Russian Federation; Syria; power; military intervention; 
hegemony;

Disoluția URSS în 1991 a plasat statul rus într-o poziție total necunoscută. 
Federația Rusă era succesoarea URSS doar din punct de vedere legal, 

nu și ca putere în plan internațional și, cu atât mai puțin, putea să aspire să fie 
continuatoarea Imperiului Sovietic. În plan intern, Federația Rusă a fost dominată 
de jaful generalizat coordonat de oligarhi, care a adus țara în pragul colapsului în 
mandatul fostului președinte Boris Elțîn. În plan extern, lumea bipolară cunoscută 
de majoritatea elitei ruse a fost rapid înlocuită cu o realitate volatilă, marcată 
de hegemonia SUA, în care puterea internațională a Federației Ruse a intrat într-un 
declin rapid. Federația Rusă s-a văzut rapid eliminată din vechile sfere de influență, 
SUA și NATO acționând consecvent pentru stabilirea unei prezențe militare cât mai 
aproape de granițele Federației Ruse. Fostele aliate ale URSS nu doar că au întors 
spatele Federației Ruse, dar chiar aveau potențialul de a-i deveni adversare (așa cum 
războiul ruso-georgian avea să demonstreze).  

Zbigniew Brzezinski argumenta în „Marea tablă de șah” necesitatea imperativă 
ca SUA să domine continentul eurasiatic și să blocheze apariția unor jucători 
geostrategici activi (definiți ca „acele state care au capacitatea și voința națională de 
a-și exercita puterea sau influența dincolo de propriile granițe în vederea schimbării 
actualei situații geopolitice într-o măsură care afectează interesele Americii”2) pentru 
a-și promova interesele și a-și menține hegemonia globală. Întregul joc geopolitic 
condus de SUA avea ca scop controlul culoarelor de tranzit și a accesului în 
Eurasia. Rutele de transport feroviar și aerian, dar și conductele de gaz și petrol erau 
concentrate pe teritoriul rus. Drept urmare, dominarea regiunii eurasiatice implica 
2  Zbigniew Brzeziński, „Marea Tablă de Şah: supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice” (Bucureşti: 
Univers Enciclopedic, 2000), pg 53.
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eliminarea din joc a Federației Ruse sau, cel puțin, reducerea semnificativă a puterii 
acesteia și a capacității de a interveni în politica mondială.

Un punct central al strategiei SUA a constat în reducerea prezenței Federației 
Ruse în Orientul Mijlociu, una dintre porțile strategice ale Eurasiei, obiectiv realizat 
în cea mai mare parte ca urmare a reorientării armatei ruse către problemele interne. 
Retragerea armatei ruse la „porțile Moscovei”3 și concentrarea pe separatismul cecen 
și, ulterior pe terorismul islamic din Caucaz, în detrimentul dezvoltărilor din Orientul 
Mijlociu, a oferit SUA „mână liberă” în a modela regiunea conform propriilor 
interese.

Implicarea rusă în Orientul Mijlociu a fost întotdeauna privită cu simpatie 
de către statele arabe - Federația Rusă nu a fost niciodată o putere colonială, chiar 
dimpotrivă, Lenin a fost unul dintre primii lideri care au militat pentru dreptul la 
autodeterminare al popoarelor arabe. După o scurtă perioadă de stagnare (sub 
conducerea lui Iosif Stalin) legăturile URSS cu statele arabe s-au consolidat treptat, 
în special prin faptul că URSS a oferit asistență economică, politică și militară 
împotriva intervențiilor occidentale, esențială pentru supraviețuirea unor state precum 
Algeria, Libia, Irak și Siria. Statele arabe doreau URSS în Orientul Mijlociu deoarece 
prezența rusă asigura menținerea balanței de putere. Evgheni Primakov, a subliniat 
explicit acest lucru după ultimul turneu pe care l-a realizat în Orientul Mijlociu ca 
emisar al lui Gorbaciov (în septembrie 1991) – „nimeni nu dorește ca o superputere 
să aibă o poziție de monopol acolo.”4 Puterea Federației Ruse era, însă, deja în declin, 
jurnalistul rus Stanislav Kondrashov caracterizând prezența URSS la Conferința de 
pace de la Madrid din octombrie-noiembrie 1991 ca fiind „ultimul tangou.”5 Uniunea 
Sovietică avea să fie dizolvată la 8 decembrie 1991 prin Acordurile de la Belaveja.

Federația Rusă avea multe motive pentru care să prioritizeze relațiile cu statele 
din Orientul Mijlociu, cel mai important fiind localizarea geografică. Frontiera sudică 
a Federației Ruse este printre cele mai vulnerabile, în condițiile în care sistemul 
militar de apărare activ în perioada sovietică nu mai este de actualitate. Prezența 
unei puteri militare serioase în Orientul Mijlociu și instabilitatea cauzată de 
terorism sunt o îngrijorare majoră pentru Federația Rusă. 

Igor Ivanov, ministru de externe între 1998-2004, unul dintre opozanții 
intervenției americane în Afganistan și Irak și unul dintre artizanii noii doctrine de 
politică externă a Federației Ruse, a identificat necesitatea găsirii unui echilibru între 
continuitate și inovare în procesul redactării noilor direcții de politică externă.6 Soluția 
elitei ruse a fost evitarea unei abordări bazate strict pe ideologii politice în favoarea 
3  Donald Kagan, Gary James Schmitt, and Thomas Donnelly, „Rebuilding America’s Defenses : Strategy, Forces 
and Resources for a New Century” (Washington, D.C.: Project for the New American Century, 2000), pg. 15.
4  Andrej Kreutz, Russia in the Middle East : Friend or Foe? (Westport, Conn.: Greenwood Publishing Group, 2007), 
pg 3
5  Andrej Kreutz, “The Geopolitics of Post-Soviet Russia and the Middle East,” Arab Studies Quarterly 24, no. 1 
(2002): 49–61, https://www.jstor.org/stable/41858403, pg 51. 
6  Igor Ivanov, “The New Russian Identity: Innovation and Continuity in Russian Foreign Policy,” The Washington 
Quarterly 24, no. 3 (September 2001): 5–13, https://doi.org/10.1162/01636600152102160, pg. 7
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unei strategii de politică externă care prioritiza pragmatic interesul național. Această 
tușă – accentul pe interesul național – însemna prezervarea identității, culturii și 
istoriei ruse, dar și eliminarea presiunii reprezentate de moștenirea Imperiului Rus 
și a URSS. În viziunea lui Igor Ivanov, diplomația rusă putea avea succes doar 
dacă era ghidată de pragmatism și realism, orice influențe ideologice imperialiste 
sau mesianice urmând să conducă la eșec7 – o aluzie deloc subtilă la viziunea neo-
conservatoare a lui George W. Bush centrată în jurul excepționalismului american 
și misiunii divine de a răspândi libertatea și democrația în Orientul Mijlociu. 
Pragmatismul rus nu implică, însă, în niciun fel aventurismul. Dimpotrivă, Igor 
Ivanov a exprimat foarte clar opoziția față de „orice ambiție neo-imperială”. Acesta 
promova un „sistem democratic al relațiilor internaționale bazat pe respectul reciproc 
al intereselor naționale, securitate egală pentru toate statele și cooperare.”8 Astfel, 
dacă SUA aveau ca obiectiv consolidarea poziției hegemonice, Federația Rusă 
urmărea asigurarea tranziției de la o lume bipolară la una multipolară.

Noua doctrină de politică externă rusă, bazată pe pragmatism, realism și 
interes național, a oferit lui Vladimir Putin șansa de a reconstrui puterea externă a 
Federației Ruse, speculând în principal greșelile Washingtonului. În timp ce în statele 
occidentale imaginea lui Vladimir Putin este în continuare negativă, termeni precum 
„tiran” și „criminal” fiind constant asociați numelui său, inclusiv în analize ale mass 
media serioase, la nivelul populației ruse imaginea sa s-a menținut pozitivă, inclusiv 
în timpul campaniilor externe ale Moscovei. Majoritatea rușilor l-au perceput și 
încă îl percep ca un salvator – „Putin cel Mare”, o aluzie directă la unul dintre cei 
mai mari reformatori ruși, Petru cel Mare –, popularitatea acestuia fiind constant de 
circa 70-80%. Chiar și uzura războaielor din Siria și Ucraina, respectiv consecințele 
economice negative ale sancțiunilor occidentale nu au scăzut popularitatea acestuia 
sub 57%. Lucru vizibil în special în câștigarea celui de-al patrulea mandat prezidențial 
în 2018 cu 77% din voturi, care îi va asigura hegemonia, dar și continuitatea politicii 
externe, până (cel puțin) în 2024.

Elita politică condusă de Vladimir Putin manifesta un grad ridicat de 
frustrare față de încercările SUA de a impune soluții unilaterale în principalele 
conflicte internaționale. Sir Jeremy Greenstock, fostul reprezentant permanent al 
Marii Britanii la ONU între 1998 și 2003, iar ulterior emisarul special pentru Irak 
(2003-2004), semnala furia crescândă a Moscovei pe măsură ce SUA se lansau în 
intervenții militare tot mai îndrăznețe: bombardamentele din Irak (operațiunea Vulpea 
Deșertului, 1998) și Kosovo (1999), invazia din Irak (2003) și înlăturarea regimului 
Gaddafi din Libia (2011).9 Conceptul rus de politică externă publicat în februarie 
2013 indica opoziția Moscovei față de tendința înlăturării regimurilor „legitime” sub 
pretextul protejării civililor și considera un pericol pentru pacea mondială încercările 
7  Ibid. pg. 8.
8  Ibid. pg. 11.
9  Jeremy Greenstock, “Is This Russia’s Moment in the Middle East?,” Asian Affairs 48, no. 3 (July 3, 2017): 419–27, 
https://doi.org/10.1080/03068374.2017.1362874, pg. 422.
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de a rezolva conflicte prin impunerea de sancțiuni unilaterale.10 Invazia din Irak, 
unul dintre statele care figura pe lista de priorități de politică externă a lui Evgheni 
Primakov, a fost, însă, semnalul pentru Moscova de a încerca reechilibrarea balanței 
de putere. Reacția Moscovei, conștientă că nu se poate opune militar SUA, a fost 
de a aștepta eșecul SUA în Irak, paralel cu depunerea constantă de eforturi pentru 
blocarea oricărei încercări a Washingtonului de a-și legitima în plan internațional 
acțiunile din acest conflict. Totodată, eșecul SUA în stabilizarea Irakului a permis 
Iranului, vechiul aliat al Federației Ruse, să impună o majoritate shia care să servească 
ca proxi regional atât pentru Teheran, cât și pentru Moscova.

Apropierea Federației Ruse de Iran și Siria nu este o surpriză majoră. Dimpotrivă, 
încă din 1995 era vizibilă intenția Moscovei de a realiza o alianță durabilă cu Iranul 
(cu scopul obținerii sprijinului pentru stabilizarea Asiei Centrale și a Caucazului) – 
concretizată prin vânzarea reactorului de la Busher – și de a-și relansa relațiile cu 
Siria, în special în domeniul militar. Federația Rusă era chiar dispusă să participe la 
operațiunile de menținere a păcii din Înălțimile Golan, aspect evidențiat și în timpul 
vizitei ministrului apărării rus, Pavel Grachev, în Israel (decembrie 1995)11.

Eșecul Federației Ruse în a împiedica îndepărtarea regimurilor Saddam din 
Irak și Gaddafi din Libia au convins Moscova asupra caracterului imperativ al 
supraviețuirii regimului al-Assad în Siria, confruntat cu o rebeliune internă 
masivă începând cu 15 martie 2011. Identificarea unei soluții pentru conflictul civil 
din Siria, considerat o amenințare majoră pentru interesele naționale ruse, implica și 
posibilitatea construirii unei rețele de state pro-ruse în Orientul Mijlociu, care să fie 
în același timp și anti-americane. 

Federația Rusă s-a plasat de la începutul conflictului sirian în tabăra regimului 
al-Assad, chiar dacă în unele momente a avut și poziții publice dure față de regim. 
Spre exemplu Dmitri Medvedev, din poziția de președinte (2008-2012), a solicitat 
omologului sirian liberalizarea sistemului politic intern, în caz contrar avertizând 
asupra consecințelor grave pentru președintele al-Assad, chiar făcând aluzii la șansele 
mici de supraviețuire a acestuia.12  Totuși, astfel de poziționări au fost doar excepții, 
menite să ofere, cel puțin temporar, imaginea de actor imparțial al Federației Ruse. 
De altfel, diplomații ruși de la ONU au negociat foarte atent orice rezoluție privind 
conflictul sirian astfel încât opoziția siriană să nu obțină avantaje strategice și, cel 
mai important, pentru ca SUA să nu interpreteze dispozițiile în scopul legitimării 
unei intervenții militare.  

Moscova a trimis în teren specialiști ruși încă din 2012 pentru a opera sistemele 

10  Ministry of Foreign Affairs, “Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation,” The Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation, February 18, 2013, https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/
asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186.
11  Stephen J Blank, “Russia’s Return to Mideast Diplomacy,” Orbis 40, no. 4 (September 1996): 517–35, https://doi.
org/10.1016/s0030-4387(96)90017-4, pg.528
12  Roy Allison, “Russia and Syria: Explaining Alignment with a Regime in Crisis,” International Affairs 89, no. 4 
(July 2013): 795–823, https://doi.org/10.1111/1468-2346.12046., pg. 798 
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anti-aeriene siriene13 și a lansat periodic atacuri aeriene împotriva forțelor de opoziție. 
Intervenția militară directă în sprijinul regimului al-Assad de la 30 septembrie 2015 
– într-un moment în care al-Assad se afla sub o presiune ridicată atât în plan intern, 
cât și extern, fiind doar o problemă de timp îndepărtarea acestuia - a fost o surpriză 
majoră pentru statele occidentale, dar decizia lui Putin a fost una calculată:14

- regimul al-Assad asigura prezervarea bazelor militare ruse de la Tartus 
și Latakia, vitale pentru propagarea puterii ruse în bazinul Mării Mediterane și 
întregul Orient Mijlociu. Pierderea unui astfel de aliat ar fi însemnat consolidarea 
poziției SUA în statele arabe, chiar într-o perioadă în care administrația Obama ezita 
în a se implica decisiv;

- amenințarea autoproclamatului Stat Islamic era resimțită puternic și 
pe teritoriul Federației Ruse. Emirul Abu Bakr al-Baghdadi15 reușise o campanie 
puternică de recrutare a elementelor teroriste nord-caucaziene (peste 2.500 de 
persoane) și proclamase în iunie 2015 înființarea unei filiale în Caucazul de Nord 

- Wilayat Kavkaz. Noua filială a grupării teroriste a revendicat primul atentat 
la 2 septembrie 2015 asupra unei baze militare din Daghestan și la scurt timp a 
solicitat simpatizanților să nu mai călătorească în Siria, ci să lupte împotriva armatei 
ruse în Caucazul de Nord. Din acest punct de vedere, Moscova avea un interes major 
în eliminarea capacității Statului Islamic de a mobiliza și susține mișcările radical-
islamiste din Federația Rusă și spațiul CSI;

- crearea unei antiteze între poziția de forță a Moscovei și ezitările 
administrației Obama. Decizia lui Obama de a nu implica decisiv SUA în războiul 
din Siria atunci când regimul lui Bashar al-Assad a încălcat repetat „liniile roșii” setate 
de establishment-ul american (un foarte bun exemplu fiind atacul cu arme chimice 
din august 2013 împotriva populației civile) a afectat credibilitatea SUA de putere. 
Inacțiunea americană a fost o invitație deschisă pentru Federația Rusă. Un prim 
pas a fost convingerea regimului al-Assad să reducă semnificativ arsenalul de arme 
chimice, demers considerat de statele occidentale o victorie împotriva regimului al-
Assad. În realitate mișcarea rusă a reprezentat o primă etapă în planul Moscovei 
de a-și consolida prezența în Siria. Regimul sirian a fost deposedat de avantajul 
tactic al folosirii armelor chimice, dar a primit în schimb sprijinul Moscovei pentru o 
campanie masivă de bombardamente în orașele controlate de rebeli, împotriva căreia 
statele occidentale nu au putut reacționa.

Pe lângă avantajele strategice ale implicării în Siria, luptele din teatrul sirian 
au permis armatei ruse să recupereze din decalajul de experiență în luptă clasică și 
urbană avut în raport cu armata americană. Astfel, după doar doi ani de intervenție 
militară, la sfârșitul anului 2017 peste 48.000 de militari ruși fuseseră implicați în 
13  Julian Borger, “Russian Military Presence in Syria Poses Challenge to US-Led Intervention,” The Guardian, De- Julian Borger, “Russian Military Presence in Syria Poses Challenge to US-Led Intervention,” The Guardian, De-
cember 23, 2012, https://www.theguardian.com/world/2012/dec/23/syria-crisis-russian-military-presence.
14  Jeremy Greenstock, “Is This Russia’s Moment in the Middle East?,” Asian Affairs 48, no. 3 (July 3, 2017): 
419–27, https://doi.org/10.1080/03068374.2017.1362874, pg. 422
15  Ucis de forțele americane la 26 octombrie 2019. 
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lupte în Siria. Forțele aeriene ruse au realizat peste 34.000 de operațiuni, învechitul 
portavion Amiral Kuznețov a efectuat 420 de misiuni, submarinele au lansat 100 
de lovituri, iar aeronavele strategice au lansat 66 de rachete de croazieră.16 Situația 
actuală din Siria, în care Statul Islamic a fost aproape eliminat, iar rebelii anti-
guvernamentali sunt doar o umbră a rezistenței care era aproape să elimine regimul 
al-Assad, este echivalată de Moscova cu un succes, Vladimir Putin lăudând în 
decembrie 2017 activitatea militarilor ruși în Siria.

Deși în statele occidentale exista convingerea că Federația Rusă se va retrage 
rapid din Siria, nefiind capabilă să susțină costurile unei astfel de campanii militare, 
Putin a lăsat să se înțeleagă de la început că Siria este o etapă într-un plan pe 
termen lung: „sarcina noastră este stabilizarea puterii legitime și crearea condițiilor 
pentru căutarea unui compromis politic. Tot ce se întâmplă pe cer și în teren nu este 
o acțiune spontană, ci o împlinire a planurilor Moscovei”.17 

Retragerea parțială anunțată de liderul rus în martie 2016, justificată prin 
dorința de a crea condițiile deschiderii de noi negocieri de pace între părțile siriene, 
18 într-un moment în care forțele militare siriene avansau rapid, uneori chiar fără 
a întâmpina opoziție, s-a dovedit a fi doar o mișcare tactică, Moscova menținând 
în continuare în Siria forțele navale, militarii, tancurile, sistemele anti-aeriene și 
elicopterele. În practică, doar o parte din aeronave au fost retrase, moment care a 
coincis cu o planificată operațiune de întreținere și reparare a echipamentelor. Mult 
mai probabil, scopul lui Vladimir Putin a fost de a deschide un dialog cu Washingtonul 
de pe poziții de egalitate, în care să transfere discuțiile pentru pace dinspre părțile 
implicate în conflict la puterile externe care le sprijineau – lucru demonstrat și de 
graba cu care secretarul de stat John Kerry s-a deplasat la Moscova pentru discuții 
cu Serghei Lavrov (24 martie 2016). O tactică similară a fost aplicată de Kremlin în 
2015, în pregătirea acordurilor de pace de la Minsk.19.

Pentru Putin, Siria este însă doar o etapă în marele joc pe care îl poartă cu SUA 
în Orientul Mijlociu, sens în care menținerea unei prezențe puternice în Siria este 
mai importantă decât atingerea unui acord. Președintele rus a exprimat foarte clar 
încrederea în extinderea puterii militare ruse, pornind de la experiențele din Siria, 
în discursul ținut la reuniunea consiliului de administrație al Ministerului Apărării 
al Federației Ruse din decembrie 2017: „Dragi colegi, situația din Siria și situația 
generală militară și politică din lume, confirmă corectitudinea, oportunitatea 
deciziilor noastre de a consolida armata și marina și direcția resurselor necesare 

16  Kremlin, “Expanded Meeting of the Defence Ministry Board,” President of Russia, December 22, 2017, http://
en.kremlin.ru/events/president/news/56472.
17  Interfax, “Putin Called the Main Task of the Russian Military in Syria,” Interfax.ru, October 11, 2015, https://
www.interfax.ru/russia/472593.
18  RFE/RL, “Putin Orders Syrian Withdrawal, Saying Goals Achieved,” RadioFreeEurope/RadioLiberty, March 14, 
2016, https://www.rferl.org/a/putin-russia-syria-withdrawal-goals-achieved/27611087.html.
19  Reuters, “What Brought Vladimir Putin to the Table over Ukraine, and How to Keep Him There,” U.S. (Reuters, 
February 12, 2015), https://www.reuters.com/article/idUS335511550920150212.
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pentru construcția militară activă”20. 

Este posibil ca Federația Rusă, stimulată de pozițiile câștigate în Siria, să 
încerce testarea statelor occidentale și în alte regiuni, fiind vizibilă deja intenția 
Moscovei de a juca un rol mai mare în Libia, prin sprijinirea generalului Khalifa 
Haftar împotriva Guvernului de Acord Național, susținut de SUA. 

Așa cum sublinia și Zbigniew Brzezinski, atitudinea opiniei publice americane 
față de proiecția externă a puterii a fost întotdeauna ambivalentă. Americanii au 
sprijinit intrarea SUA în al doilea război mondial ca urmare a atacului de la Pearl 
Harbor, intervenția în Vietnam prin prisma amenințării comuniste, iar războiul 
împotriva terorismului din cauza atentatului de la 11 septembrie 2001. Intervenția 
SUA în Siria nu a fost, însă, la fel de puternic motivată și venea după eșecul invaziei 
din Irak pentru înlăturarea regimului Saddam Hussein. 

În timp ce SUA sunt constrânse de necesitatea livrării unor rezultate palpabile, 
rapide și cu costuri reduse, care să satisfacă solicitările opiniei publice, Federația 
Rusă și, în esență Vladimir Putin, are ca unică constrângere obținerea de profit 
pentru elita rusă, sub umbrela apărării interesului național. Prin natura regimului 
autoritar, Putin este degrevat de responsabilitatea respectării drepturilor omului, 
iar elita care îl înconjoară și susține are răbdarea strategică necesară continuării 
jocului din Orientul Mijlociu și, în mod particular, din Siria atât timp cât „prada de 
război” este garantată – de altfel, în prezent Federația Rusă se plasează între primele 
state care vor beneficia de contracte de reconstrucție a Siriei, un prim dividend pentru 
elita rusă._________

The Russian Federations involvement in the conflict in 
Syria. Central point for the recovery of the power deficit in the 
relationship with the USA.

The dissolution of the USSR in 1991 placed the Russian state in a completely 
unknown position. The Russian Federation was the successor of the USSR only 
legally, not as an international power, and even less could it aspire to be the successor 
to the Soviet Empire. Internally, the Russian Federation was dominated by the 
widespread plunder coordinated by the oligarchs, which brought the country to the 
brink of collapse under the benevolent gaze of Boris Yeltsin.

Externally, the bipolar world known to the majority of the Russian elite had 
been quickly replaced by a volatile reality, marked by US hegemony, in which 
Russia’s international power had declined rapidly. The Russian Federation was 
quickly eliminated from the old spheres of influence, the US and NATO acting to 
establish a military presence as close as possible to Russia’s borders. The former 
20  Kremlin, “Expanded Meeting of the Defence Ministry Board,” President of Russia, December 22, 2017, http://
en.kremlin.ru/events/president/news/56472.
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allies of the USSR not only turned their backs on the Russian Federation, but even 
had the potential to become its adversary (as the Russian-Georgian war would prove).

Zbigniew Brzezinski argued in the „Great Chessboard” the imperative need 
for the US to dominate the Eurasian continent and block the emergence of active 
geostrategic players (defined as „those states that have the capacity and national 
will to exercise power or influence beyond their own borders in order to change the 
current geopolitical situation to an extent that affects the interests of America, in 
order to promote its interests and maintain its global hegemony”21). The entire US-
led geopolitical game aimed to control transit corridors, access to Eurasia. Rail and 
air transport routes, gas and oil pipelines were concentrated on Russian territory. As 
a result, the domination of the Eurasian region involved the removal of the Russian 
Federation from the international game or, at the very least, a significant reduction in 
its power and capacity to intervene in world politics.

A central point of the US strategy was to reduce the presence of the Russian 
Federation in the Middle East, one of the strategic gates of Eurasia, an aspect 
accomplished largely as a result of the Russian army’s reorientation towards internal 
affairs. The withdrawal of the Russian army to the “gates of Moscow”22 and the focus 
on Chechen separatism and later Islamic terrorism in the Caucasus, to the detriment 
of developments in the Middle East, gave the US a free hand in shaping the region 
according to its own interests. 

Russia’s involvement in the Middle East has always been viewed with 
sympathy by Arab states - Russia was never a colonial power. On the contrary, Lenin 
was one of the first leaders to advocate for the right of self-determination of Arab 
peoples. After a short period of stagnation (under the leadership of Joseph Stalin) 
the USSR’s ties with the Arab states gradually strengthened, especially as a result 
of the relationship between Nikita Khrushchev and Egyptian President Gamal Abel 
Nasser23. The USSR provided economic, political and military assistance against 
Western interventions, essential for the survival of states such as Algeria, Libya, Iraq 
and Syria. The Arab states wanted the USSR in the Middle East because it ensured 
the continuation of the balance of power. Evgeny Primakov made this very clear after 
his last tour of the Middle East as Gorbachev’s emissary in September 1991 - “no one 
wants a superpower to have a monopoly position there.” 24 However, Russia’s power 
was already in decline, with Russian journalist Stanislav Kondrashov characterizing 
the USSR’s presence at the Madrid Peace Conference in October-November 1991 as 
21  Zbigniew Brzeziński, „Marea Tablă de Şah: supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice” (Bucureşti: 
Univers Enciclopedic, 2000), pg 53.
22  Donald Kagan, Gary James Schmitt, and Thomas Donnelly, „Rebuilding America’s Defenses : Strategy, Forces 
and Resources for a New Century” (Washington, D.C.: Project for the New American Century, 2000), pg. 15.
 Nicolai N Petro and Alvin Z Rubinstein, Russian Foreign Policy : From Empire to Nation-State (New York: Long-
man, 1997), pg. 248.
23  Nicolai N. Petro, Alvin Z. Rubinstein, Russian Foreign Policy from Empire to Nation State, Longman, 1996, pg. 
248.
24  Andrej Kreutz, Russia in the Middle East : Friend or Foe? (Westport, Conn.: Greenwood Publishing Group, 2007), 
pg 3
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“the last tango.”25 The Soviet Union was to be dissolved on December 8, 1991 by the 
Belaveja Accords. 

The Russian Federation had many reasons to develop relations with the states 
of the Middle East, the most important being the geographical proximity. Russia’s 
southern border is among the most vulnerable, given that the military defense system 
that was operational during the Soviet period is no longer relevant. The presence of 
a major military power in the Middle East and the instability caused by terrorism are 
a major concern for Russia. 

Igor Ivanov, Foreign Minister between 1998 and 2004, one of the opponents 
of the American interventions in Afghanistan and Iraq and one of the authors of 
Russia’s new foreign policy doctrine, identified the need to find a balance between 
continuity and innovation in drafting new external politicies26. The Russian elite’s 
solution was too put the national interest at the base of any foreign political strategy, 
to the detriment of approaches based on political ideologies. The emphasis on national 
interest meant preserving the Russian identity, culture and history and removing the 
pressure of the legacy of the Russian Empire and the USSR. In Igor Ivanov’s view, 
the Russian diplomacy could only be successful if it was guided by pragmatism and 
realism; any imperialist or messianic ideological influence would lead to failure27 - a 
not at all subtle allusion to George W. Bush’s neo-conservative vision centered on 
US exceptionalism and the divine mission of spreading freedom and democracy in 
the Middle East.

But Russian pragmatism does not in any way imply adventurism. On the 
contrary, Igor Ivanov expressed very clearly his opposition to “any neo-imperial 
ambition.” The former Russian foreign minister promoted a “democratic system of 
international relations based on mutual respect for national interests, equal security 
for all states and cooperation.” 28 If the US aimed to strengthen its hegemonic position, 
the Russian Federation sought to ensure the transition from a bipolar to a multipolar 
world.

The new Russian foreign policy doctrine, based on pragmatism, realism and 
national interest, offered Vladimir Putin the chance to rebuild the foreign power of 
the Russian Federation, mainly by speculating on Washington’s mistakes. While in 
Western countries Vladimir Putin’s has a negative image, being labeled as “tyrant” 
and “criminal”, including in serious media analysis, his image has been consistently 
positive among the Russian population, including in the case of external campaigns. 
Most Russians perceived and still perceive him as a savior - “Putin the Great”, a 
direct allusion to one of the greatest Russian reformers, Peter the Great -, his 

25  Andrej Kreutz, “The Geopolitics of Post-Soviet Russia and the Middle East,” Arab Studies Quarterly 24, no. 1 
(2002): 49–61, https://www.jstor.org/stable/41858403, pg 51. 
26  Igor Ivanov, “The New Russian Identity: Innovation and Continuity in Russian Foreign Policy,” The Washington 
Quarterly 24, no. 3 (September 2001): 5–13, https://doi.org/10.1162/01636600152102160, pg. 7
27  Ibid. pg. 8.
28  Ibid. pg. 11.
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popularity being constantly about 70-80%. Even the attrition of the wars in Syria and 
Ukraine, respectively the negative economic consequences of Western sanctions did 
not reduce its popularity below 57%. This is especially visible in winning the fourth 
presidential term with 77% of the vote, which will ensure its hegemony, but also the 
continuity of foreign policy, until 2024.

Like its predecessors, the political elite led by Vladimir Putin expressed a 
high degree of frustration with US attempts to impose unilateral solutions to major 
conflicts. Sir Jeremy Greenstock, Britain’s former permanent representative to 
the UN between 1998 and 2003, and later the special envoy for Iraq (2003-2004), 
signaled Moscow’s growing anger as the US launched increasingly bold military 
interventions: the bombing of Iraq (Operation Desert Fox, 1998) and Kosovo 
(1999), the invasion of Iraq (2003) and the overthrow of the Gaddafi regime in Libya 
(2011)29. The concept of foreign policy published in February 2013 indicated the 
Russian opposition to the tendency to remove “legitimate” regimes under the pretext 
of protecting civilians and considered attempts to resolve conflicts by imposing 
unilateral sanctions as a danger to world peace30.

However, the invasion of Iraq, one of the states on Evgeni Primakov’s list of 
foreign policy priorities, was the signal for Moscow to try to rebalance the power. 
Moscow’s reaction, aware that it cannot oppose the US military, was to wait for the 
US failure in Iraq in parallel with constant efforts to block any attempt by Washington 
to legitimize its actions internationally. At the same time, the US failure to stabilize 
Iraq has allowed Iran, Russia’s old ally, to impose a Shiite majority to serve as a 
regional proxy for both Tehran and Moscow.

The closeness of the Russian Federation to Iran and Syria is not a major 
surprise. On the contrary, Moscow’s intention to build a lasting alliance with Iran 
(in order to gain support for the stabilization of Central Asia and the Caucasus) was 
visible even in 1995, and it was materialized through the sale of the Busher reactor, 
but also to relaunch relations with Syria, in particular in the military field. Russia was 
even willing to take part in peacekeeping operations in the Golan Heights, which was 
highlighted during the visit of Russian Defense Minister Pavel Grachev to Israel in 
December 199531.

The failure of the Russian Federation to prevent the removal of the regimes 
of Saddam from Iraq and Gaddafi from Libya imposed a sense of urgency on the 
survival of the al-Assad regime in Syria, which was facing a massive internal rebellion 
since March 15, 2011. Identifying a solution to the conflict in Syria, considered a 
major threat to Russian national interests, also involved the possibility of building a 
29  Jeremy Greenstock, “Is This Russia’s Moment in the Middle East?,” Asian Affairs 48, no. 3 (July 3, 2017): 
419–27, https://doi.org/10.1080/03068374.2017.1362874, pg. 422.
30  Ministry of Foreign Affairs, “Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation,” The Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation, February 18, 2013, https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/
asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186.
31  Stephen J Blank, “Russia’s Return to Mideast Diplomacy,” Orbis 40, no. 4 (September 1996): 517–35, https://doi.
org/10.1016/s0030-4387(96)90017-4, pg.528
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network of pro-Russian states in the Middle East that would be anti-American at the 
same time.

Russia has been in the camp of the al-Assad regime since the beginning of 
the Syrian conflict, although at times it also had harsh public positions towards 
the regime - for example, Dmitry Medvedev, as president, called on his Syrian 
counterpart to liberalize the domestic political system, warning otherwise of serious 
consequences32. However, such positions were only exceptions, meant to offer, at 
least temporarily, the image of an impartial actor to Russia. 

Russian diplomats at the UN have very carefully negotiated any resolution on 
the Syrian conflict so that the Syrian opposition would not gain strategic advantages 
and, most importantly, so that the US does not interpret the provisions in order to 
legitimize a military intervention. In the field, Moscow has sent Russian specialists 
since 2012 to operate Syrian anti-aircraft systems33 and periodically launched 
airstrikes against opposition forces.

The direct military intervention in support of the al-Assad regime, on 
September 30, 2015, at a time when al-Assad was under high pressure both internally 
and externally, his removal being only a matter of time, was a major surprise for 
Western states, but Vladimir Putin’s decision was a calculated one34:

- the al-Assad regime ensured the continuity of Russian military bases at 
Tartus and Latakia, vital for the spread of Russian power in the Mediterranean basin 
and the entire Middle East. The loss of such an ally would have meant strengthening 
the US position in the Arab states, even at a time when the Obama administration was 
reluctant to get involved decisively;

- the threat of the self-proclaimed Islamic State was also strongly felt on the 
territory of the Russian Federation. Emir Abu Bakr al-Baghdadi35 had succeeded in 
a strong campaign to recruit North Caucasian terrorist elements (over 2,500 people) 
and announced in June 2015 the establishment of a branch in the North Caucasus - 
Wilayat Kavkaz. The new branch of the terrorist group claimed the first attack on 
September 2, 2015, on a military base in Dagestan and soon asked sympathizers not 
to travel to Syria, but to fight against the Russian army in the North Caucasus. From 
this point of view, Moscow had a major interest in eliminating the Islamic State’s 
ability to mobilize and support radical-Islamist movements in Russia and the CIS;

- creating an antithesis between Moscow’s position of pwoer and the Obama 
administration’s hesitations. Obama’s decision not to involve the US decisively 
in the war in Syria when Bashar al-Assad’s regime repeatedly violated the „red 

32  Roy Allison, “Russia and Syria: Explaining Alignment with a Regime in Crisis,” International Affairs 89, no. 4 
(July 2013): 795–823, https://doi.org/10.1111/1468-2346.12046., pg. 798  
33  Julian Borger, “Russian Military Presence in Syria Poses Challenge to US-Led Intervention,” The Guardian, De- Julian Borger, “Russian Military Presence in Syria Poses Challenge to US-Led Intervention,” The Guardian, De-
cember 23, 2012, https://www.theguardian.com/world/2012/dec/23/syria-crisis-russian-military-presence.
34  Jeremy Greenstock, “Is This Russia’s Moment in the Middle East?,” Asian Affairs 48, no. 3 (July 3, 2017): 
419–27, https://doi.org/10.1080/03068374.2017.1362874, pg. 422

35  Killed by US forces on October 26, 2019. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 207

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE
lines” set by the US establishment (a very good example being the August 2013 
chemical weapons attack on the civilian population) affected the US credibility 
of a disproportionate power. The inaction was an open invitation to the Russian 
Federation. A first step was to persuade the al-Assad regime to significantly reduce 
its arsenal of chemical weapons. What Western states considered a victory against 
the al-Assad regime was actually a step in Moscow’s plan to strengthen its presence 
in Syria. The Syrian regime was deprived of the tactical advantage of using chemical 
weapons, but instead received Moscow’s support for a massive bombing campaign in 
rebel-held cities, against which Western states could not effectively react;

In addition to the strategic advantages of involvement in Syria, the fighting in 
the Syrian theater allowed the Russian army to recover from the gap in experience 
in classical and urban combat it had in relation to the US military. Thus, at the end 
of 2017, more than 48,000 Russian soldiers had been involved in Syria. The Russian 
air force carried out 34,000 operations, the aircraft carrier Admiral Kuznetsov carried 
out 420 missions, the submarines launched 100 missiles, and the strategic aircrafts 
66 cruise missiles36. 

The current situation in Syria, in which the Islamic State has been almost 
eliminated and the anti-government rebels are just a shadow of the resistance that 
was close to eliminating the al-Assad regime, is considered by Moscow a success, 
Vladimir Putin praising the activity of the Russian military in Syria in December 
2017. Although in Western states there was a belief that the Russian Federation would 
withdraw quickly from Syria, unable to bear the costs of such a military campaign, 
Vladimir Putin hinted that Syria was a step in a long-term plan: “Our task is to stabilize 
legitimate power and create the conditions for seeking a political compromise. 
Everything that happens in the sky and on the ground is not a spontaneous action, but 
a fulfillment of Moscow’s plans.” 37

The partial withdrawal announced by Vladimir Putin in March 2016, justified 
by the desire to create the conditions for the opening of new peace negotiations 
between the Syrian parties38, at a time when Syrian military forces were advancing 
rapidly, sometimes even without opposition, proved to be just a tactical move, with 
Moscow still maintaining in Syria its naval forces, military, tanks, anti-aircraft 
systems and helicopters. In practice, only part of the aircraft were withdrawn, which 
coincided with a planned equipment maintenance operation. Most likely, Vladimir 
Putin’s goal was to open a dialogue with Washington from a position of equality, 
in which to transfer the peace talks from the parties to the conflict, to the external 
powers that supported them - as evidenced by the haste with which Secretary of State 

36  Kremlin, “Expanded Meeting of the Defence Ministry Board,” President of Russia, December 22, 2017, http://
en.kremlin.ru/events/president/news/56472.
37  Interfax, “Putin Called the Main Task of the Russian Military in Syria,” Interfax.ru, October 11, 2015, https://
www.interfax.ru/russia/472593.
38  RFE/RL, “Putin Orders Syrian Withdrawal, Saying Goals Achieved,” RadioFreeEurope/RadioLiberty, March 14, 
2016, https://www.rferl.org/a/putin-russia-syria-withdrawal-goals-achieved/27611087.html.
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John Kerry traveled to Moscow for talks with Sergei Lavrov (March 24, 2016). A 
similar tactic was applied by the Kremlin in 2015 in preparation for the Minsk peace 
accords39.

For Putin, however, Syria is just one phase in the great game he is playing with 
the United States in the Middle East, meaning that maintaining a strong presence 
in Syria is more important than reaching an agreement. The Russian President 
expressed very clearly his confidence in expanding Russian military power, based 
on the experiences in Syria, in his speech at the meeting of the Board of the Ministry 
of Defense of the Russian Federation in December 2017: “Dear colleagues, the 
situation in Syria and the general military and political situation in the world confirm 
the correctness, the timeliness of our decisions to strengthen the army and navy and 
the direction of resources needed for active military construction.”40. 

It is possible that Russia, stimulated by the positions won in Syria, will try to 
test Western states in other regions, as Moscow’s intention to play a greater role in 
Libya is already visible, by supporting General Khalifa Haftar against the National 
Accord Government. 

As Zbigniew Brzezinski pointed out, the attitude of American public towards 
the external projection of power has always been ambivalent. The Americans 
supported the US entry into World War II following the Pearl Harbor attack, the 
intervention in Vietnam in the face of the communist threat, and the war on terrorism 
due to the September 11, 2001. The US intervention in Syria was not as strongly 
motivated and came after the failure of the invasion of Iraq to overthrow Saddam 
Hussein’s regime.

While the US is constrained by the need to deliver tangible, fast and low-
cost results that meet the demands of public opinion, the Russian Federation and, in 
essence, Vladimir Putin, have the sole constraint of making a profit for the Russian 
elite, under the umbrella of defending national interest. By the nature of the regime, 
Vladimir Putin is relieved of his responsibility to respect human rights, and the elite 
around him and his supporters have the strategic patience to continue the game in the 
Middle East and, in particular, Syria as long as “ spoils of war” are guaranteed – and 
The Russian Federation is currently among the first states to benefit from Syria’s 
reconstruction contracts, a first dividend for the Russian elite.

________

39  Reuters, “What Brought Vladimir Putin to the Table over Ukraine, and How to Keep Him There,” U.S. (Reuters, 
February 12, 2015), https://www.reuters.com/article/idUS335511550920150212.
40  Kremlin, “Expanded Meeting of the Defence Ministry Board,” President of Russia, December 22, 2017, http://
en.kremlin.ru/events/president/news/56472.
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Abstract

În procesul de reflecție privind reforma UE (care va fi declanșat 
de Conferința privind viitorul Europei) este aproape cert că una dintre 
principalele instituții vizate va fi Consiliul UE, pe fondul preocupărilor de 
eficientizare a procesului decizional european. Dezbaterile viitoare riscă să 
aducă în prim-plan aspecte sensibile privind dinamica decizională a UE, 
dezechilibrată deja de Brexit. Odată deschisă „cutia Pandorei”, discuțiile 
vor viza inevitabil și neajunsurile președinției Consiliului UE. În consecință, 
există riscul ca statutul președinției Consiliului UE să fie pus în pericol fie prin 
dispariția acestui sistem rotativ de „burden sharing” al responsabilităților 
administrative în pregătirea reuniunilor Consiliului, fie prin diluarea și mai 
mult a prerogativelor funcției,  deja existând semnale puternice în acest sens. 

Cuvinte-cheie: președinția Consiliului UE; reforma UE; Brexit; 
Conferința privind viitorul Europei; echilibrul instituțional;
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Abstract

It is almost certain that one of the main institutions targeted during the 
reflection process on EU reform (which will be launched by the Conference 
on the Future of Europe) will be the EU Council, amid concerns on the 
inefficiency of the European decision-making process. Future debates risk 
bringing in the spotlight sensitive issues regarding the decision-making 
dynamics of the EU, already unbalanced by Brexit. Once the “Pandora’s box” 
is opened, talks will inevitably focus on the shortcomings of the EU Council 
presidency. Consequently, there is a risk that the status of the EU Presidency 
of the Council will be jeopardized either by the disappearance of this rotating 
system of administrative “burden-sharing” meant for organizing the Council 
meetings or by further diluting the prerogatives of this office –there are already 
strong signals in this regard. 

Keywords: EU Council Presidency; EU reform; Brexit; Conference on 
the Future of Europe; institutional balance;

Conferința privind viitorul Europei - promovată inițial de președintele 
francez Emmanuel Macron în 20191 și asumată ulterior mai mult sau mai 

puțin entuziast de instituțiile UE – este menită să ofere oportunitatea unui proces de 
reflecție fără tabuuri asupra viitorului UE. Lucrările ar fi trebuit să înceapă cu ocazia 
Zilei Europei, la 9 mai 2020 (cea de a 70-a aniversare a Declarației Schuman) și să 
dureze doi ani, urmând să se finalizeze pe mandatul președinției franceze a Consiliului 
UE (sem. I 2022). Pandemia COVID-19, însă, a înghețat pregătirile, iar întregul 
proces a fost amânat sine die, în pofida încercărilor (eșuate) ale Parlamentului 
European de a-l „resuscita” (prin rezoluțiile din 17 aprilie și 18 iunie 2020, în care 
solicita demararea lucrărilor cât mai curând posibil, de preferabil în toamna anului 
2020. Singurul progres notabil a fost faptul că cele trei instituții și-au prezentat poziția 
față de organizarea, guvernanța și tematica Conferinței (Parlamentul European la 
15 ianuarie 20202, Comisia Europeană la 22 ianuarie 20203, iar Consiliul UE la 24 
iunie 20204, după mai multe runde de negocieri în ianuarie, februarie și mai 2020). 
1  Emmanuel Macron, “«Pour Une Renaissance Européenne» : La Lettre d’Emmanuel Macron Aux Européens,” Le 
Parisien, March 4, 2019, https://www.leparisien.fr/politique/pour-une-renaissance-europeenne-la-lettre-d-emmanu-
el-macron-aux-europeens-04-03-2019-8024766.php#xtor=AD-1481423553. 
2  European Parliament, “European Parliament’s Position on the Conference on the Future of Europe,” January 15, 
2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.pdf.
3  European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Shap- European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Shap-European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Shap-
ing the Conference on the Future of Europe,” European Commission, January 22, 2020, https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/communication-conference-future-of-europe-january-2020_en.pdf.
4  Presidency of EU Council, “Conference on the Future of Europe - Council Agrees Its Position,” Council of the Euro- Presidency of EU Council, “Conference on the Future of Europe - Council Agrees Its Position,” Council of the Euro-
pean Union, June 24, 2020, https://www.consilium.europa.eu/media/44679/st09102-en20.pdf. 
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Următorul pas vizează declanșarea negocierilor inter-instituționale pentru 
agrearea unei poziții comune Comisie-Parlament-Consiliu, însă discuțiile – care 
ar urma să fie demarate ulterior stabilizării situației epidemiologice – sunt anticipate 
ca dificile, având în vedere viziunile diferite ale acestora (atât ca substanță, dar și ca 
nivel de ambiție).

Viziunea instituțiilor UE privind conceptul Conferinței

Parlamentul European a fost de departe cel mai proactiv și vizionar 
dintre cele trei instituții decizionale ale UE (Parlamentul, Comisia și Consiliul 
UE), legislativul comunitar arogându-și un rol principal în proces (cu argumentul 
că „este singura instituție a UE aleasă în mod direct de către cetățenii UE”5).  
Propunerile sale – concrete și extrem de detaliate – formulează o viziune ambițioasă 
a Conferinței, atât din perspectivă logistică/organizatorică, cât și tematică. În 
primul rând, Parlamentul European susține necesitatea unei arhitecturi extinse și 
complexe, care să includă un plen al conferinței, agore ale cetățenilor (alcătuite din 
cel mult 200-300 de cetățeni, cu un număr minim de trei cetățeni pe stat membru), 
agore ale tinerilor (una la începutul conferinței și una spre final, deoarece  „tinerii 
merită propriul forum, căci generațiile tinere sunt viitorul Europei”), un Steering 
Committee și un Executive Board.6 Toate aceste structuri sunt prezentate în detaliu. 
Spre exemplu, din componența plenului conferinței ar face parte aproximativ 227 
de membri (n.n. prin comparație, Convenția privind viitorul Europei din 2002 a 
contat doar pe 105 membri7):

„- Parlamentul European, care îi reprezintă pe cetățenii Uniunii, cu maximum 
135 de membri;

- Consiliul, care reprezintă statele membre, cu 27 de membri; 
- parlamentele naționale, cu un număr de doi până la patru membri pentru 

fiecare parlament al unui stat membru;
- Comisia Europeană, reprezentată de cei trei comisari de resort (n.n. 

vicepreședinții Comisiei Europene Dubravka Šuica - are în gestiune portofoliul 
Democrație și demografie, Věra Jourová - Valori și transparență și Maroš Šefčovič 
- Relații interinstituționale și foresight); 

- Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, fiecare cu 
câte patru membri;

- partenerii sociali de la nivelul UE, cu câte doi membri reprezentând fiecare
parte. ”8 
5  European Parliament, “European Parliament’s Position on the Conference on the Future of Europe,” January 15, 
2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.pdf.
6  Ibid.
7  Silvia Kotanidis, “Conference on the Future of Europe,” EP Research Service, June 2020, https://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651959/EPRS_ATA(2020)651959_EN.pdf
8  European Parliament, “European Parliament’s Position on the Conference on the Future of Europe,” January 15, 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020212

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE
Prin comparație, Consiliul propune o guvernanță minimală și anume un 

singur președinte („o eminentă personalitate europeană” agreată de toate cele 
trei instituții); un steering group și un secretariat comun. Comisia nu intră în astfel de 
detalii (susține sec implicarea tuturor stakeholderilor, nominalizând toate instituțiile 
UE, dart și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor; 
ca și Parlamentul, evidențiază importanța participării cetățenilor europeni la 
proces). 

Deși Parlamentul European are o abordare tematică echilibrată (focus atât pe 
politici – ex. valori europene, schimbări climatice, chestiuni economice, rolul global 
al UE – și aspecte care țin de organizarea UE), din „mandatul” de negocieri reiese clar 
interesul pentru clarificarea unor „aspecte democratice și instituționale ale UE” 
(ex. sistemul capilor de listă/Spitzenkandidat și listele transnaționale, în perspectiva 
alegerilor europarlamentare din 2024). Comisia și Consiliul UE pun, însă, accentul 
mai degrabă pe prioritățile de politici europene (ex. valori fundamentale ale UE, 
protecția mediului și neutralitate climatică, inovare, concurență, creștere economică, 
rolul internațional al UE), în esență acestea fiind aceleași teme promovate și de 
Parlament. În timp ce executivul comunitar promovează programul de lucru al 
Comisiei Von der Leyen, Consiliul UE își menționează explicit preferința pentru 
o abordare „policy first”, aceasta urmând să constituie o sursă de inspirație 
pentru „dezvoltarea politicilor și instrumentelor noastre pe termen mediu și 
lung” (o viziune a Europei pentru următorii 10-20 ani). Un posibil motiv pentru 
punerea în plan secund a aspectelor instituționale de către Comisie și, mai ales, 
de către Consiliul UE, poate fi lipsa unui consens în rândul statelor membre față 
de unele măsuri vehiculate (ex. trecerea de la unanimitate la majoritate calificată 
în anumite domenii de politică externă este susținută doar de unele state precum 
Germania și Franța, iar o decizie în acest sens poate fi luată doar cu unanimitate de 
voturi). Pe de altă parte, poate reflecta preocuparea Comisiei și Consiliului față 
de avântul Parlamentului European de a-și consolida rolul, și, implicit, puterea 
în arhitectura decizională a UE. De altfel, „mandatul” Consiliului UE pare mai 
mult elaborat ca o reacție la revendicarea leadership-ului Conferinței de către 
Parlament. În consecință, Consiliul UE subliniază că echilibrul instituțional 
trebuie menținut:

„Organizarea conferinței ar trebui să se bazeze pe mai multe principii cheie: 
1)egalitate între instituții la toate nivelurile, 2) respect pentru prerogativele fiecărei 
instituții, 3) evitarea birocrației inutile, 4) implicarea eficientă a cetățenilor.

(…) Consiliul, Comisia și Parlamentul European ar trebui să participe pe 
picior egal în structurile Conferinței (…).”9 

2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.pdf. 
9  Presidency of EU Council, “Conference on the Future of Europe - Council Agrees Its Position,” Council of the 
European Union, June 24, 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/44679/st09102-en20.pdf. 
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În același timp, Consiliul UE nu dorește nici revizuirea Tratelor UE, 

subliniind explicit faptul că lucrările Conferinței „nu cad sub incidența art. 48 al 
Tratatului UE/TUE”. În rândul statelor membre, nu există un apetit crescut 
pentru un astfel de demers, având în vedere că tratatele modificate trebuie ratificate 
de toate statele membre „în conformitate cu normele lor constituţionale” (ceea ce 
pentru unele state europene presupune organizarea de referendumuri). De altfel, 
Convenția privind viitorul Europei din 2002, care a avut ca task elaborarea unei 
Constituții europene, s-a soldat cu un eșec în 2005, când proiectul Constituției a fost 
respins de cetățenii francezi și olandezi.

Pe de altă parte, nu este exclus ca rezultatul dezbaterilor sub umbrela 
Conferinței (care, potrivit poziției Consiliului, ar trebui incluse într-un raport 
către Consiliul European în anul 2022) să declanșeze o procedură de revizuire a 
tratatelor UE. Pe baza raportului privind rezultatele Conferinței, Consiliul European 
ar putea decide (cu majoritate simplă) convocarea (sau nu) a unei Convenții privind 
viitorul UE (ultima astfel de convenție a avut loc în 2002).  De asemenea, nu trebuie 
minimizat nici aportul Parlamentului European, care este un susținător vocal atât 
al folosirii „la maxim” al potențialului actualelor tratate, cât și al revizuirii acestora, 
având în acest domeniu mai multe competențe specifice, și anume: dreptul de a 
propune modificări ale tratatelor (art. 48 alin. 2 din TUE), dreptul de a fi consultat 
de Consiliul European la modificarea tratatelor (art. 48 alin. 3 din TUE), dreptul 
de a solicita convocarea unei convenții împotriva voinței Consiliului European 
(art. 48 alin. 3 din TUE), dreptul de a fi consultat cu privire la decizia Consiliului 
European de modificare, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a treia din 
Tratatul de Funcționare al UE (art. 48 alin. 6 din TUE). Totodată, în cadrul procesului 
de reflecție demarat la nivel european ulterior deciziei Marii Britanii de a ieși din 
UE, Parlamentul European a fost instituția cea mai conștiincioasă10 privind 
decelarea posibilelor direcții de dezvoltare a proiectului european, publicând în 
februarie 2017 trei rapoarte detaliate în acest sens:

- raportul europarlamentarilor Reimer Böge (PPE, Germania) și Pervenche 
Berès (S&D, Franța), care se axează pe consolidarea Zonei Euro; 

- raportul întocmit de europarlamentarii Mercedes Bresso (S&D, Italia) și 
Elmar Brok (PPE, Germania), care analizează „ce se poate face” în cadrul actualelor 
tratate;

- raportul elaborat de Guy Verhofstadt (la acel moment era liderul ALDE; 
în prezent este europarlamentar), care se axează asupra eventualelor schimbări ale 
tratatelor UE. În context, este relevant de menționat că Verhofstadt este vehiculat 
a fi președintele Conferinței privind viitorul Europei11 sau, cel puțin, opțiunea 
10  În 2017 Comisia Europeană a publicat Cartea albă privind viitorul Europei, precum și alte cinci documente 
de reflecție (privind dimensiunea socială a Europei, globalizarea, Uniunea Economică și Monetară, apărarea și 
finanțele), însă, spre deosebire de rapoartele Parlamentului European, documentele Comisiei nu conțin propuneri 
specifice, ci doar idei și scenarii despre cum ar putea arăta Europa în 2025.
11  Martin Banks, “Guy Verhofstadt Emerges as Frontrunner to Chair Conference on the Future of Europe,” The Par- Martin Banks, “Guy Verhofstadt Emerges as Frontrunner to Chair Conference on the Future of Europe,” The Par-
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Parlamentului European pentru această poziție12 (prin prisma expertizei extinse în 
domeniul afacerilor comunitare, dar și ca o compensație pentru cedarea rolului de 
lider al grupului politic ALDE - actualul Renew Europe). Verhofstadt, însă, nu ar fi 
agreat în rândul statelor UE (din cauza viziunilor federaliste)13, motiv pentru care 
Consiliul insistă ca o „personalitate europeană eminentă” să prezideze Conferința 
(ceea ce însemnă în limbajul comunitar un fost oficial european). 

De ce președinția Consiliului UE ar putea să fie o „țintă”

Sub umbrela eficientizării procesului european, este aproape cert că una 
dintre principale instituții vizate va fi Consiliul UE, pe fondul preocupărilor 
că procedurile de lucru actuale și-au atins sau, cu siguranță, își vor atinge limitele 
ulterior extinderii Uniunii. Există tot mai multe semnale privind necesitatea 
îmbunătățirii funcționării Consiliului (care nu de multe ori au fost alimentate de 
conduita obstrucționistă a unor state – ex. Ungaria, Polonia – care nu au permis 
adoptarea unei decizii comune din cauza poverii unanimității). Dezbaterile privind 
îmbunățirea funcționării Consiliului (de la modificarea sistemului de vot la 
renunțarea la președinția rotativă) pot părea noi, însă acestea au deja o istorie lungă. 
În mod particular, o perspectivă istorică asupra evoluției președinției Consiliului 
UE plasează discuțiile actuale într-un context mai larg, care poate oferi indicii utile 
privind direcția viitoare. 

Începuturile președinției Consiliului sunt modeste, miza celor șase state 
fondatoare (Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda) fiind de „a 
pasa” de la unul la celălalt, temporar, rolul de „administrator” pasiv al reuniunilor. 
De altfel, în tratatul fondator al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului 
(Tratatul de la Paris - semnat la 18 Aprilie 1951 și intrat în vigoare la 23 iulie 
1952) este menționat doar că fiecare stat trebuia să prezideze Consiliul pentru trei 
luni, prin rotație (în ordine alfabetică), având o singură responsabilitate: să convoace 
reuniuni. Prin această alegere, statele subliniau două aspecte – faptul că membri sunt 
egali și că statele (și nu un funcționar comunitar) sunt în centrul luării deciziilor. 
Odată cu tratatele fondatoare de instituire a Comunității Economice Europene și a 
Comunității Europene a Energiei Atomice – cunoscute sub denumirea de Tratatele 
de la Roma (semnate la 25 martie 1957, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1958), 
mandatul președinției a fost extins la șase luni. Tratatul de la Maastricht (semnat 
la 7 februarie 1992, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993) a formalizat practica prin 

liament Magazine, March 10, 2020, https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/guy-verhofstadt-emerges-as-
frontrunner-to-chair-conference-on-the-future-of-europe.
12  Maïa de La Baume, “Parliament Picks Verhofstadt for New President Role,” POLITICO, January 16, 2020, 
https://www.politico.eu/article/parliament-picks-guy-verhofstadt-for-new-president-role/.
13  Maïa de La Baume, “Conference on EU Future Edges Closer � but with Clear Limits,” POLITICO, June 24, 
2020, https://www.politico.eu/article/eu-diplomats-set-to-greenlight-the-conference-on-the-future-of-europe-but-
without-treaty-change/.
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care Consiliul European era prezidat de șeful de stat și/sau de guvern din țara care 
exercita președinția Consiliului.14 

Ca simplu organizator al reuniunilor, președinția Consiliului a fost acceptată 
fără controverse și nu a fost vizată de revizuirile ulterioare ale Tratatelor UE. 
Rundele succesive de extindere ale Uniunii au crescut, însă, importanța președinției, 
consolidând vizibilitatea și prestigiul funcției ca inițiator și promotor de 
inițiative, mediator în rândul statelor, manager al agendei UE, precum și „voce” 
a statelor membre vis-a-vis de Comisia Europeană și Parlamentul European. Această 
evoluție a președinției – de la un administrator pasiv la un lider important în procesul 
decizional european, contrar viziunii statelor fondatoare – a „deranjat” echilibrul 
european, statele mari dorind desființarea președinției, iar statele mici apărând-o 
aprig. De altfel, tocmai această determinare a statelor de a susține (sau nu) practica 
președinției rotative reflectă că această funcție nu este doar o sarcină administrativă, 
ci și o oportunitate de a influența procesul decizional european. 

De departe cele mai importante modificări le-a adus Tratatul de la Lisabona15 
(semnat la 13 decembrie 2007, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009), prin crearea 
unei președinții stabile/fixe pentru Consiliul European, incluzând un președinte 
ales de membrii acestuia pentru doi ani și jumătate, al cărui mandat poate fi reînnoit 
o singură dată.  Ultimul Consiliu European prezidat de șeful statului sau guvernului 
țării care deținea președinția a fost cel din 10-11 decembrie 2009, lucrările acestuia 
fiind gestionate de premierul suedez de la acea vreme, Fredrik Reinfeldt. Dintre noile 
state (care au aderat în 2004 și 2007), doar Slovenia și Cehia au deținut președinția 
Consiliului European. 

În plus, Tratatul de la Lisabona a creat un Înalt Reprezentant al UE pentru 
afaceri externe și politica de securitate numit pentru un mandat de cinci ani și 
care prezidează și reuniunile Consiliului Afaceri Externe, fiind, în același timp, 
vicepreședinte al Comisiei Europene. Totodată, Tratatul a introdus principiul 
rotației președinției Consiliului UE în baza unor grupuri alcătuite din trei state 
(trio) care colaborează pentru perioade de 18 luni pentru îndeplinirea unei agende 
comune Această inovare a fost atractivă din mai multe motive: asigură coerența și 
continuitatea agendei UE, iar noii membri UE beneficiază considerabil de cooperarea 
strânsă cu ceilalți membri (cu experiență) ai trio-ului. Primul astfel de trio post-
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona a fost alcătuit din Spania, Belgia și 
Ungaria (1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2011).

În mod cert, inovațiile Tratatului de Lisabona au revitalizat dezbaterea 
privind constrângerile președinției, dar și capacitatea sa de a influenţa lucrările 
Consiliului. Până la acel moment, literatura din domeniul relaţiilor internaţionale 
trata insuficient și, cu câteva excepții, tangențial subiectul președinției Consiliului 
14  General Secretariat of the Council, The European Council and the Council of the EU through Time : Decision-and 
Law-Making in European Integration (Luxembourg Publications Office Of The European Union, 2016), https://
www.consilium.europa.eu/media/33261/qc0418220enn.pdf.  P. 31.
15  General Secretariat of the Council, The European Council and the Council of the EU through Time, P. 31.
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UE. În general tema nu era abordată de sine-stător, ci constituia - maximal - un 
capitol în studii circumscrise problematicii UE (ex.: procesul decizional european, 
negocieri în cadrul Consiliului) sau era analizată, de cele mai multe ori subiectiv, din 
perspectiva rezultatelor unei anumite președinții a Consiliului UE (sub forma unor 
studii de caz). 

Conferința privind Viitorul Europei poate declanșa 
reașezarea președinției Consiliului UE în arhitectura 
comunitară

Procesul de reflecție privind viitorul UE demarat în contextul Conferinței (mai 
ales impulsionat de lideri hiperactivi ca președintele Macron sau instituții ambițioase, 
precum Parlamentul European) riscă să pună pe masa discuțiilor aspecte sensibile 
privind dinamica decizională a UE, mai ales în ce privește: 

i. echilibrul inter-instituțional. Parlamentul European încearcă constant 
să-și consolideze rolul în arhitectura UE, în detrimentul celorlalte instituții (ex. cel 
mai recent prin procesul Spitzenkandidat sau ulterior promisiunii Comisiei Von der 
Leyen de a acorda un drept de inițiativă legislativă Parlamentului European, ca voce a 
cetățenilor).16 Pe de altă parte, acuză Consiliul European că și-a extins competențele 
prin adoptarea unor instrumente interguvernamentale în afara cadrului UE (ex. 
Mecanismul european de stabilitate), în contextul în care rolul său nu este legislativ ci 
de îndrumare strategică. La rândul său, în contextul pandemiei COVID-19, Comisia 
Europeană a promovat necesitatea ca Uniunii (în speță executivului comunitar) să-i 
fie acordate prerogative în domeniul sănătății. Totodată, există șanse ca, în contextul 
simplificării reprezentării externe a Uniunii, să se marșeze și pe ideea unui președinte 
cu mandat dublu care să ocupe simultan funcțiile de șef al Consiliului European și 
de șef al Comisiei Europene (pe precedentul constituit de mandatul dublu de Înalt 
Reprezentant al Uniunii și vicepreședinte al Comisiei); 

dar și
ii. echilibrul intra-instituțional. Brexit-ul va afecta tot mai vizibil balanța 

de putere din Consiliul UE, ducând la consolidarea influenței (și a puterii de vot) a 
statelor mari (ex. Polonia, Spania, Franța, Italia, Germania, România), în detrimentul 
statelor membre mai mici (ex. Malta, Luxemburg, Cipru, Estonia)17. Astfel, statele 
mari (îndeosebi Franța și Germania, care au și promovat în noiembrie 2019 un non-
16   Ursula Von Der Leyen, “O Uniune Mai Ambițioasă. Programul Meu Pentru Europa.,” European Commission, 
2019, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf, P 22. 
Potrivit documentului, acest lucru presupune că, „atunci când Parlamentul, hotărând cu majoritatea membrilor săi, 
adoptă rezoluții prin care solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative”, președintele Von der Leyen „se an-
gajează să răspundă printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității 
și unei mai bune legiferări.”
17  SIEPS, “Brexit. Implications for the EU and Sweden,” June 21, 2017, https://www.sieps.se/contentassets/3f0831
dcf51f47289872e1eff06201e5/brexit_english.pdf. 
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paper cu privire la conceptul Conferinței privind viitorul Europei18) ar putea profita 
de aceste discuții pentru a-și avansa propriile inițiative în schimbarea „regulilor de 
joc” (ex. renunțarea la unanimitate în decizii de politică internă în favoarea majorității 
calificate), conștientizând faptul că ponderea demografică ridicată le asigură un 
cuvânt decisiv în negocieri. De asemenea, ideea reducerii dimensiunii Colegiului 
Comisarilor apare recurent în orice discuție privind reforma Uniunii (Tratatul de la 
Lisabona a deschis calea reducerii numărului de comisari la două treimi din numărul 
statelor membre, luând în calcul viitoarele extinderi ale UE), însă statele mai puțin 
influente la nivel european consideră esențială păstrarea abordării un comisar per 
stat.  

Pe acest fundal, odată deschisă „cutia Pandorei” vor fi declanșate inevitabil 
și discuții cu privire la neajunsurile tradiționale ale președinției Consiliului UE 
(dintre care unele chiar contradictorii):

- lipsa de continuitate. Cele mai comune argumente vizează, printre altele, 
durata mandatului (șase luni), care permite fiecărei președinții să-și introducă 
propriile priorități pe agenda UE, „dând peste cap” procesul european. Această 
abordare simplistă nu ține cont de ritmul lent al negocierilor comunitare (timpul 
mediu al procedurii de co-decizie de la inițiere până la adoptarea actului legislativ 
este de circa 18 luni) sau de faptul că agenda este în mare parte „moștenită” de 
la predecesori, iar, pentru a asigura funcționarea procesului decizional european 
în parametrii optimi, este imposibil ca o președinție a Consiliului UE să ignore 
toate dosarele președințiilor anterioare. Totodată, se consideră că mandatul scurt și 
abordarea Consiliului bazată pe consens previne un abuz de putere al președinției în 
curs; 

- intervalul tot mai mare până la preluarea președinției rotative a 
Consiliului UE de către un anumit stat ca urmare a viitoarelor extinderi ale UE. 
În formula actuală a Uniunii, unui stat îi revine rândul odată la 13 ani (ex. după 
mandatul din sem. I 2019, România ar urma să mai fie președinție a Consiliului 
UE abia în sem. II 2032). În situația extinderii UE, acest interval s-ar mări gradual, 
spre nemulțumirea statelor (îndeosebi a celor fondatoare, care s-ar vedea private de 
un prilej de a influența explicit procesul legislativ european);

- inovațiile aduse de Tratatul de la Lisabona (crearea funcțiilor Înaltului 
Reprezentant al UE și a președintelui Consiliului European) au limitat semnificativ 
puterea președințiilor UE, mai ales în domeniul relațiilor externe. Pe fond, se 
postulează că președinția este, post-Lisabona, „doar o corvoadă administrativă” 
și, in extenso, că este relativ caducă, agenda europeană „guvernându-se singură, 
prin propria dinamică, disociindu-se de preferințele președinției, solicitările sau 
prioritățile acesteia.”19 Pe fond, această abordare se concentrează pe constrângerile 
18  France and Germany, “Conference on the Future of Europe, Franco-German Non-Paper on Key Questions and Gui- France and Germany, “Conference on the Future of Europe, Franco-German Non-Paper on Key Questions and Gui-
delines,” November 2019, 
https://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do?docId=6339540&cardId=6339539. 
19  Hendrik Vos and Emilie Baillieul, The Belgian Presidency and the Post-Nice Process after Laeken (Bonn Zei, 
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asupra președinției care derivă din rolurile sale formale și exclude resursele informale 
ale președinției și, implicit, modalitățile în care acestea pot fi valorificate de statul 
care deține președinția Consiliului UE;

- abuzul de funcția de președinte al Consiliului UE. Deși în literatura de 
specialitate predomină evaluarea că „președinția Consiliului UE = responsabilitate 
fără putere”,  există și studii20 care dovedesc empiric că președinția UE a fost (și 
este) folosită de unele state UE ca platformă de promovare a intereselor naționale, 
funcția de președinte potențând comportamentul asertiv al acestora.  Altfel spus, 
statul care deține președinția Consiliului UE poate, ca broker (fără partea de 
onest), să valorifice sursele de putere instituționale, astfel încât – „împrumutând” 
terminologia lui Börzel privind modul diferit în care statele membre au răspuns 
europenizării21 - „să împingă înainte” anumite politici la nivel european (pace 
setting) sau să întârzie anumite procese (foot dragging). Președinția Consiliului UE 
poate decide ce chestiuni sunt incluse sau nu pe agendă, când acestea sunt discutate, 
în ce format, în ce ordine sunt abordate și cât timp le este acestora alocat, precum 
și când sunt votate. 22 Pe fond, unul dintre punctele forte ale sistemului actual 
(mandatul de șase luni) este în același timp și slăbiciunea sa. Deși este apreciată 
posibilitatea ca fiecare stat să exercite periodic acest rol, acest lucru înseamnă și că 
procesul decizional este vulnerabil, întrucât performanța unei președinții depinde de 
angajamentul statelor membre de a-și îndeplini obligațiile și de respectarea de către 
acestea a (percepției) cutumei neutralității;

- organizarea haotică a unor reuniuni ale Consiliului, pe fondul volumului 
în creștere de muncă în formatele comunitare și a ineficienței unor președinții. 
Organizarea reuniunilor (ex. planificarea acestora, alocarea de spațiu și interpretariat), 
precum și gestionarea acestora (ex. propunerea de soluții, avansarea negocierilor) 
solicită într-adevăr deosebit de mult o președinție (mai ales atunci când este pentru 
prima dată în acest rol), îndeosebi atunci când sunt convocate reuniuni de urgență sau 
întâlnirile sunt organizate pe teritoriul național, fără sprijinul Secretariatului General 
al Consiliului. Aceste abilități administrative determină, cel puțin la nivel comunitar, 
succesul sau eșecul unei președinții. Spre exemplu, în 2018 ambele președinții ale 
Consiliului au fost criticate prin prisma organizării deficitare:

- Bulgaria, mai ales din cauza hotelului ales pentru cazarea oficialilor UE. Au 
existat mai multe relatări potrivit cărora Hotelul Marinela a șocat pe mulți dintre 
oaspeții săi europeni, prin prezența unor decorațiuni „inadecvate” (ex. semne prin 
2002). P.7 . 
20  Rikard Bengtsson, Ole Elgstrom, and Jonas Tallberg, “Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and 
the Nordic Countries,” Scandinavian Political Studies 27, no. 3 (September 2004): 311–34, https://doi.org/10.1111/
j.1467-9477.2004.00108.x. 
21  Tanja A. Börzel, “Member State Responses to Europeanization,” JCMS: Journal of Common Market Studies 40, 
no. 2 (June 2002): 193–214, https://doi.org/10.1111/1468-5965.00351.
22  Simone Bunse, Small States and EU Governance : Leadership through the Council Presidency (Basingstoke 
England ; New York: Palgrave Macmillan ; Oxford, 2009). P. 35; Jonas Tallberg, “The Agenda-Shaping Powers of 
the EU Council Presidency,” Journal of European Public Policy 10, no. 1 (January 2003): 1–19, https://doi.org/10.
1080/1350176032000046903.
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care erau interzise armele de foc) și unor femei „sumar îmbrăcate” (un website 
bulgar a semnalat inclusiv că soția unui oficial UE a fost atât de tulburată de vederea 
acestor femei din Sofia, încât cuplul s-a cazat la hotelul Hilton)23, iar, ulterior, prin 
informațiile cu privire la interceptările oficialilor europeni cazați la hotel pe mandatul 
bulgar la UE („hotelul era ascultat din subsol și până la acoperiș”);24

- Austria, îndeosebi din cauza Summitului de la Salzburg (ex. au fost cozi 
la verificările de securitate întrucât jurnaliștii s-au certat cu paznicii care doreau să 
confiște bunuri precum creme, machiaj și kituri de bărbierit; wifi-ul a căzut; centrul 
media s-a dovedit mult prea mic pentru cei 1000 de jurnaliști și, din cauza unui 
acoperiș de sticlă și a vremii calde, încăperea a fost ca o saună; au fost probleme cu 
sunetul, inclusiv în timpul conferinței de presă a cancelarului german);25  

- apariția unor factori neașteptați care necesită atenția președinției UE. 
Președinția Consiliului UE se confruntă cu factori (ne)anticipați - interni, proprii 
(ex. schimbări guvernamentale; alegeri care pot influența conduita statelor în 
negocieri; funcționari insuficient pregătiți) sau externi, legați de contextul comunitar/
internațional (ex. conflicte; atacuri teroriste; alegeri europarlamentare; pandemii), 
care pot acapara resursele UE și încetini procesul decizional european. Leadership-
ul statelor respective în situații deosebite influențează – pozitiv sau negativ – 
vizibilitatea și succesul mandatului la conducerea Consiliului UE. Acest aspect este 
relevant îndeosebi pentru statele care au asumat președinția Consiliului UE anterior 
implementării inovațiilor aduse de Tratatul de la Lisabona și care au avut de gestionat 
situații neanticipate în domeniul politicii externe a UE.   

Atunci când se discută despre viitorul președinției Consiliului UE, este 
important să se țină seama de faptul că unele dintre aceste probleme sunt mai 
puțin legate de caracteristicile sistemului în sine și țin mai degrabă de modul în 
care statele membre performează pe perioada mandatului la UE. Pornind însă de 
la criticile enunțate mai sus, există riscul ca statutul președinției Consiliului UE 
să fie pus în pericol, fie prin dispariția acestui sistem rotativ de „burden sharing” 
al responsabilităților administrative în pregătirea reuniunilor Consilului, fie prin 
diluarea și mai mult a prerogativelor acestei funcții la nivel comunitar. Deja există 
semnale puternice în acest sens. 

Parlamentul European, prin rezoluția bazată pe raportul lui Guy Verhofstadt,
„- (…) propune ca toate configurațiile Consiliului și Consiliul European să fie 

transformate într-un Consiliu al Statelor, în cadrul căruia principala responsabilitate 
a Consiliului European ar fi să confere orientare și coerență celorlalte formațiuni;
23  Georgi Gotev, “Bulgaria Police Raids EU Presidency Hotel in Sofia,” Euractiv, September 3, 2018, https://www.
euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/bulgaria-police-raids-uncover-mafia-empire/1267082/.
24  “Scandal Uriaș. Serviciile Secrete Ruse Au Spionat Lideri Din UE Cazați La Sofia,” Digi24, September 14, 2018, 
https://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/scandal-urias-serviciile-secrete-ruse-au-spionat-lideri-din-ue-cazati-la-so-
fia-996574. 
25  Florian Eder, “POLITICO Brussels Playbook: Migration Climbdown � Real Salzburg Drama � Battle for Brus- Florian Eder, “POLITICO Brussels Playbook: Migration Climbdown � Real Salzburg Drama � Battle for Brus-
sels,” POLITICO, September 21, 2018, https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-
playbook-presented-by-google-migration-climbdown-real-salzburg-drama-battle-for-brussels/.
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- consideră că, în calitate de a doua cameră a autorității legislative a UE, 
Consiliul și formațiunile sale specializate ar trebui, în interesul specializării, 
profesionalismului și continuității, să înlocuiască practica Președinției prin rotație 
timp de șase luni cu un sistem de președinți permanenți, aleși din cadrul său; 
sugerează că deciziile Consiliului ar trebui luate de către un Consiliu legislativ unic, 
iar actualele formațiuni legislative specializate ale Consiliului ar trebui transformate 
în organisme pregătitoare, similare cu comisiile din PE;

-  sugerează ca statele membre să aibă posibilitatea de a stabili cine să le 
reprezinte în formațiunile specializate ale Consiliului, indiferent că este vorba de 
reprezentanți ai parlamentelor naționale, ai guvernelor lor sau de reprezentanți ai 
ambelor instituții;

- (…) solicită să se reducă și mai mult procedurile de vot în cadrul Consiliului, 
pentru a se trece de la unanimitate, în toate cazurile în care este aplicată încă, de 
exemplu, în materie de afaceri externe și de apărare, chestiuni fiscale și politică 
socială, la majoritatea calificată, să se transforme procedurile legislative speciale 
existente în proceduri legislative ordinare și să se înlocuiască integral procedura de 
consultare prin codecizie între Parlament și Consiliu (…).”26

Deși cele mai multe dintre aceste idei sunt puțin probabil a se concretiza 
(ar crea divergențe puternice în rândul statelor UE într-un context în care 
liderii europeni sunt preocupați cu redresarea economică post-COVID-19 și, 
în general, cu consolidarea Uniunii), nu poate fi exclus riscul ca președinția 
Consiliului UE – și așa slăbită de Tratatul de la Lisabona – să fie 
„sacrificată” într-o eventuală nouă Convenție de modificare a tratelor UE, 
declanșată de concluziile Conferinței privind viitorul Europei.  O astfel de 
evoluție nu va fi, însă, acceptată de statele mici fără o luptă aprigă, așa cum 
au demonstrat toate discuțiile de până acum care au alimentat procesele de 
revizuire a Tratatelor UE. 

________________

CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE - A 
POTENTIAL TRIGGER FOR THE READJUSTMENT OF 
THE EU COUNCIL PRESIDENCY IN THE EUROPEAN 
ARCHITECTURE

The Conference on the Future of Europe - initially promoted by French 
President Emmanuel Macron in 201927 and later taken up by the EU 

26  Parlamentul European, “Rezoluția referitoare la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a 
Uniunii Europene,” www.europarl.europa.eu, February 16, 2017, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-8-2017-0048_RO.html.
27  Emmanuel Macron, “«Pour Une Renaissance Européenne» : La Lettre d’Emmanuel Macron Aux Européens,” Le 
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institutions more or less enthusiastically - is meant to provide an opportunity for a 
taboo-free reflection process on the future of the EU. Work was scheduled to begin 
on Europe Day on 9 May 2020 (the 70th anniversary of the Schuman Declaration) 
and last for two years, ie to be completed during the term of the French Presidency 
of the EU Council (first semester of 2022). However, the COVID-19 pandemic froze 
the preparations and the whole process was postponed sine die, despite the European 
Parliament’s (failed) attempts to “resurrect” it (by adopting the resolutions of 17 
April and 18 June 2020) which called for work to start as soon as possible, preferably 
in the autumn of 2020. The only notable progress has been the fact that the three 
institutions have presented their position on the organization, governance and theme 
of the Conference (the European Parliament on 15 January 202028, the European 
Commission on 22 January 202029, and the EU Council on 24 June 202030, after 
several rounds of negotiations in January, February and May 2020). The next step is 
to launch the inter-institutional negotiations meant to reach a common Commission-
Parliament-Council position, but the discussions - which will be launched as soon 
as the epidemiological situation will allow it - are anticipated as difficult, given the 
EU institutions’ different views (regarding both the Conference’s substance and the 
level of ambition).

The vision of the EU institutions on the concept of the 
Conference

The European Parliament has been by far the most proactive and visionary of 
the three EU decision-making institutions (the Parliament, Commission and Council), 
with the EU legislature wanting a leading role in the process (with the argument that 
„the European Parliament is the only EU institution directly elected by citizens” 31). 
Its proposals - concrete and extremely detailed - formulate an ambitious vision of the 
Conference, both from a logistical / organizational and thematic perspective. Firstly, 
the European Parliament claims the need for an extensive and complex architecture, 
which would include a plenary of the conference, citizens’ agoras (made up of a 
maximum of 200-300 citizens, with a minimum of three citizens per Member State), 
young people agoras (one at the beginning of the conference and one towards the 

Parisien, March 4, 2019, https://www.leparisien.fr/politique/pour-une-renaissance-europeenne-la-lettre-d-emmanu-
el-macron-aux-europeens-04-03-2019-8024766.php#xtor=AD-1481423553. 
28  European Parliament, “European Parliament’s Position on the Conference on the Future of Europe,” January 15, 
2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.pdf.
29  European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Shap- European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Shap-European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Shap-
ing the Conference on the Future of Europe,” European Commission, January 22, 2020, https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/communication-conference-future-of-europe-january-2020_en.pdf.
30  Presidency of EU Council, “Conference on the Future of Europe - Council Agrees Its Position,” Council of the Euro- Presidency of EU Council, “Conference on the Future of Europe - Council Agrees Its Position,” Council of the Euro-
pean Union, June 24, 2020, https://www.consilium.europa.eu/media/44679/st09102-en20.pdf. 
31  European Parliament, “European Parliament’s Position on the Conference on the Future of Europe,” January 15, 
2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.pdf.
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end, because “young people deserve their own forum, as the younger generations are 
the future of Europe”), a Steering Committee and an Executive Board.32 All these 
structures are presented in great detail. For example, the plenary of the conference 
would have about 227 members (by comparison, the 2002 Convention on the Future 
of Europe had only 105 members33):

„- the European Parliament representing the Union’s citizens with a maximum 
of 135 members,

- the Council representing the Member States with 27 members,
- the national parliaments with between two and four members per Member 

State parliament,
- the European Commission, represented by the three corresponding 

Commissioners (ie Vice-Presidents of the European Commission Dubravka Šuica 
– who manages the Democracy and Demography portfolio, Věra Jourová - Values 
and Transparency and Maroš Šefčovič - Interinstitutional Relations and Foresight),

- the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions with four members each,

- the EU-level social partners with two members per side.”34 
By comparison, the Council proposes minimal governance, namely a single 

President („an eminent European figure” agreed by all three institutions); a steering 
group and a joint secretariat. The Commission does not go into such details (it drily 
advocates for the involvement of all stakeholders, nominating all EU institutions, 
as well as the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions; like the Parliament, it emphasizes the importance of European citizens’ 
participation in the process).

Although the European Parliament has a balanced thematic approach (focus 
on policies - eg European values, climate change, economic issues, the global role of 
the EU - and issues related to the organization of the EU), its negotiations „mandate” 
clearly shows its objective in clarifying „democratic and institutional aspects of the 
EU” (eg the Spitzenkandidat system and transnational lists, in the run-up to the 2024 
European elections). However, the Commission and the EU Council prioritize the 
EU policies (eg EU core values, environmental protection and climate neutrality, 
innovation, competition, growth, the EU’s international role), essentially the same 
topics promoted by the Parliament. While the EU executive promotes the work 
program of the Von der Leyen Commission, the EU Council explicitly mentions its 
preference for a „policy first” approach, which will be a source of inspiration for 
„developing our policies and instruments in the medium and long term” (a vision of 
Europe for the next 10-20 years). A possible reason for why the Commission, and, 
32  Ibidem
33  Silvia Kotanidis, “Conference on the Future of Europe,” EP Research Service, June 2020, https://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651959/EPRS_ATA(2020)651959_EN.pdf
34  European Parliament, “European Parliament’s Position on the Conference on the Future of Europe,” January 15, 
2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.pdf. 
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in particular, the EU Council might be putting in the background the institutional 
issues may be the lack of consensus among Member States on some of the proposed 
measures (eg giving up unanimity in favour of qualified majority in certain areas of 
foreign policy – such a measure is supported only by some states such as Germany 
and France, but a decision in this regard can only be taken by a unanimous vote). 
On the other hand, it may reflect the Commission’s and the Council’s concern about 
the European Parliament’s drive to strengthen its role, and thus its power, in the 
EU’s decision-making architecture. In fact, the „mandate” of the EU Council seems 
to be elaborated more as a reaction to Parliament’s claim of the leadership of the 
Conference. Accordingly, the EU Council emphasizes that the institutional balance 
must be maintained:

 „The organisation of the Conference should be based on several key principles: 
1) equality between the institutions at all levels, 2) respect for each institution’s 
prerogatives, 3) effectiveness and avoidance of unnecessary bureaucracy; 4) effective 
involvement of citizens.

(…)The Council, the Commission and the EP should participate on an equal 
footing in the structures of the Conference.”35 

At the same time, the EU Council does not want to revise the EU Treaties 
either, explicitly emphasizing that the work of the Conference “does not fall under 
art. 48 of the EU Treaty/TEU”. There is not an increased appetite among Member 
States for such an approach, given that amended treaties must be ratified by all 
Member States “in accordance with their constitutional rules” (which for some 
European countries this means referendums). In fact, the 2002 Convention on the 
Future of Europe, which was tasked with drafting a European Constitution, failed 
in 2005 when the draft Constitution was rejected by French and Dutch citizens. On 
the other hand, it is possible that the outcome of the debates under the umbrella of 
the Conference (which, according to the Council’s position, should be included in a 
report to the European Council in 2022) will trigger a procedure for revising the EU 
treaties. Based on the report on the outcome of the Conference, the European Council 
could decide (by a simple majority) to convene (or not) a Convention on the future 
of the EU (the last such convention took place in 2002). Also the contribution of the 
European Parliament should not be minimized, as it is a vocal supporter of both the 
full use of the potential of current treaties and their revision, having several specific 
competences in this field, namely: the right to propose amendments to the Treaties 
(Article 48 (2) TEU), the right to be consulted by the European Council when 
amending the Treaties (Article 48 (3) TEU), the right to request the convening of a 
convention against the will of the European Council (Art. Article 48 (3) TEU), the 
right to be consulted on the decision of the European Council to amend, in whole or in 
part, the provisions of Part Three of the Treaty on the Functioning of the EU (Article 
35  Presidency of EU Council, “Conference on the Future of Europe - Council Agrees Its Position,” Council of the 
European Union, June 24, 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/44679/st09102-en20.pdf. 
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48 (6) TEU). At the same time, in the reflection process started at the European level 
following the UK’s decision to leave the EU, the European Parliament was the most 
diligent36 institution on coming up with possible directions for the development of 
the European project. In February 2017 it published three detailed reports:

- the report by MEPs Reimer Böge (EPP, Germany) and Pervenche Berès 
(S&D, France), focusing on strengthening the Eurozone;

- the report by MEPs Mercedes Bresso (S&D, Italy) and Elmar Brok (EPP, 
Germany), which examines „what can be done” under the current treaties;

- the report by Guy Verhofstadt (then the ALDE leader; now a MEP), which 
focuses on possible changes to the EU treaties. In this context, it is relevant to mention 
that Verhofstadt is considered to be a front runner to chair the Conference on the 
Future of Europe37 or, at least, the European Parliament’s choice for this position38 
(because of his extensive expertise in EU affairs, but also as a compensation for ceding 
the leadership of ALDE political group - the current Renew Europe). Verhofstadt, 
however, is not agreed by all EU states (because of its very federalist views) 39, 
which is why the Council insists that an „eminent European figure” preside over 
the Conference (which means a former European official in the informal Brussels 
language).

Why the EU Council presidency could be a “target”

Under the umbrella of streamlining the European process, it is almost certain 
that one of the main institutions targeted will be the EU Council, amid concerns 
that current working procedures have reached or will certainly reach their limits 
after the enlargement of the Union. There are more and more signals about the need 
to improve the functioning of the Council (which have often been fueled by the 
obstructive conduct of some states - eg Hungary, Poland - which have not allowed 
a EU joint decision to be taken due to the burden of unanimity). The debates on 
improving the functioning of the Council (from changing the voting system to 
relinquishing the rotating presidency) may seem new, but they already have a long 
history. In particular, a historical perspective on the evolution of the EU Council 
Presidency places the current discussions in a broader context, which can provide 
36  In 2017 the European Commission published the White Paper on the future of Europe, as well as fi ve other refl ec- In 2017 the European Commission published the White Paper on the future of Europe, as well as five other reflec-
tion papers (on the social dimension of Europe, globalization, Economic and Monetary Union, defense and finance), 
but unlike the European Parliament reports, the Commission documents do not contain specific proposals, but only 
ideas and scenarios on what Europe might look like in 2025.
37  Martin Banks, “Guy Verhofstadt Emerges as Frontrunner to Chair Conference on the Future of Europe,” The Par- Martin Banks, “Guy Verhofstadt Emerges as Frontrunner to Chair Conference on the Future of Europe,” The Par-
liament Magazine, March 10, 2020, https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/guy-verhofstadt-emerges-as-
frontrunner-to-chair-conference-on-the-future-of-europe.
38  Maïa de La Baume, “Parliament Picks Verhofstadt for New President Role,” POLITICO, January 16, 2020, 
https://www.politico.eu/article/parliament-picks-guy-verhofstadt-for-new-president-role/.
39  Maïa de La Baume, “Conference on EU Future Edges Closer � but with Clear Limits,” POLITICO, June 24, 
2020, https://www.politico.eu/article/eu-diplomats-set-to-greenlight-the-conference-on-the-future-of-europe-but-
without-treaty-change/.
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useful clues as to the future direction.
The beginnings of the presidency of the Council are modest, the stake of 

the six founding states (Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the 
Netherlands) being to “pass” from one to the other, temporarily, the role of passive 
“administrator” of the meetings. Moreover, the Treaty establishing the European 
Coal and Steel Community (Treaty of Paris - signed on 18 April 1951 and entered 
into force on 23 July 1952) states only that each Member was to preside over the 
Council for three months on a rotating basis (in alphabetical order), having only one 
responsibility: to convene meetings. In this choice, states emphasized two issues - 
the fact that all members are equal and that states (and not a Community official) are 
at the heart of the decision-making process. 

Starting with the founding treaties establishing the European Economic 
Community and the European Atomic Energy Community - known as the Treaties of 
Rome (signed on 25 March 1957, entered into force on 1 January 1958), the term of 
office of the Presidency was extended to six months. The Maastricht Treaty (signed 
on 7 February 1992, entered into force on 1 November 1993) formalized the practice 
of the European Council being chaired by the Head of State and / or Government of 
the country holding the Presidency of the Council.40 

As a simple organizer of meetings, the Presidency of the Council was accepted 
without controversy and was not covered by subsequent revisions of the EU Treaties. 
Successive rounds of enlargement of the Union, however, have increased the 
importance of the presidency, strengthening the visibility and prestige of this position 
as initiator and promoter of initiatives, mediator among states, manager of the EU 
agenda, and „voice” of Member States vis-à-vis European Commission and European 
Parliament. This evolution of the presidency - from a passive administrator to an 
important leader in European decision-making, contrary to the vision of the founding 
states - has „disturbed” the European balance, with large states wanting to remove 
the presidency and small states fiercely defending it. In fact, this very determination 
of states to support (or not) the practice of the rotating presidency reflects that this 
function is not only an administrative task, but also a real opportunity to influence 
European decision-making.

By far the most important changes were made by the Lisbon Treaty41 (signed 
on 13 December 2007, entered into force on 1 December 2009), by creating a stable 
/ fixed presidency for the European Council, including a president elected by its 
members for two year and a half, whose term of office may be renewed once. The 
last European Council chaired by the head of state or government of the country 
holding the presidency was on 10-11 December 2009, its work being managed by 
the then Swedish Prime Minister, Fredrik Reinfeldt. Of the new states (which joined 
40  General Secretariat of the Council, The European Council and the Council of the EU through Time : Decision-and 
Law-Making in European Integration (Luxembourg Publications Office Of The European Union, 2016), https://
www.consilium.europa.eu/media/33261/qc0418220enn.pdf.  P. 31.
41  General Secretariat of the Council, The European Council and the Council of the EU through Time, P. 31.
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in 2004 and 2007), only Slovenia and the Czech Republic held the presidency of the 
European Council.

In addition, the Lisbon Treaty has created a High Representative of the Union 
for Foreign Affairs and Security Policy appointed for a five-year term, which also 
chairs Foreign Affairs Council meetings and is also Vice-President of the European 
Commission. At the same time, the Treaty introduced the principle of rotating the 
EU Council Presidency on the basis of groups of three states (trio) working together 
for 18 months to pursue a common agenda. This innovation has been attractive 
for several reasons: it ensures coherence and continuity of the EU agenda, and the 
new EU members benefit considerably from the close cooperation with the other 
(experienced) members of the trio. The first such trio after the entry into force of the 
Lisbon Treaty was made up of Spain, Belgium and Hungary (1 January 2010 - 30 
June 2011).

Certainly, the innovations of the Lisbon Treaty have revitalized the debate on 
the constraints of the presidency, but also on its ability to influence the work of the 
Council. Until then, the literature on international relations had dealt insufficiently 
and, with a few exceptions, tangential with the subject of the presidency of the EU 
Council. In general, the topic was not approached on its own, but was - at most - 
a chapter limited to EU issues (eg European decision-making, negotiations in the 
Council) or was analyzed, often subjectively, from the perspective of the results of a 
certain presidency of the EU Council (in the form of case studies). 

The Conference on the future of Europe could trigger a 
readjustment of the EU Council Presidency in the European 
architecture

The process of reflection on the future of the EU launched in the context of 
the Conference (especially driven by hyperactive leaders such as President Macron 
or ambitious institutions such as the European Parliament) risks bringing to the 
foreground sensitive issues on EU decision-making dynamics, especially regarding:

i. the inter-institutional balance. The European Parliament is constantly trying 
to strengthen its role in the architecture of the EU, to the detriment of other institutions 
(eg most recently through the Spitzenkandidat process or following the Von der 
Leyen Commission’s promise to give the European Parliament a right of legislative 
initiative as a voice of citizens42). On the other hand, it accuses the European Council 
42   Ursula Von Der Leyen, “O Uniune Mai Ambițioasă. Programul Meu Pentru Europa.,” European Commission, 
2019, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf, P 22. 
According to the document, this presupposes that, „when Parliament, acting by a majority of its component mem-
bers, adopts resolutions calling on the Commission to submit legislative proposals”, President Von der Leyen under-
takes to respond by means of a legislative act, in full compliance with the principles of proportionality, subsidiarity 
and better regulation.”
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of extending its powers by adopting intergovernmental instruments outside the EU 
framework (eg the European Stability Mechanism), disregarding the fact that its role 
is not legislative but of strategic guidance. For its part, in the context of the COVID-19 
pandemic, the European Commission has promoted the need for the Union (in this 
case meaning itself) to be given health prerogatives. At the same time, there is a 
chance that, in the context of simplifying the Union’s external representation, the idea 
of   a dual-term President who will simultaneously hold the positions of Head of the 
European Council and Head of the European Commission (based on the precedent 
set by the dual mandate of High Union Representative and Vice-President of the 
Commission) will gain ground;

but also 
ii. the intra-institutional balance. Brexit will increasingly and visibly affect 

the balance of power in the EU Council, leading to a strengthening of the influence 
(and voting power) of large states (eg Poland, Spain, France, Italy, Germany, 
Romania), to the detriment of more small member state (eg Malta, Luxembourg, 
Cyprus, Estonia).43 Thus, large states (especially France and Germany, which also 
promoted a non-paper on the concept of the Conference on the Future of Europe in 
November 201944) could take advantage of these discussions to advance their own 
initiatives in changing the “rules of the game” (eg giving up unanimity in external 
policy decisions in favor of qualified majority), realizing that their high demographic 
weight gives them a decisive say in the negotiations. Moreover, the idea of   reducing 
the size of the College of Commissioners is also recurrent in any discussion on the 
reform of the European Union (the Lisbon Treaty paved the way for reducing the 
number of Commissioners to two-thirds of Member States, taking into account future 
EU enlargements), but less influential European states consider it essential to keep 
the one commissioner per state approach.

Against this background, once the “Pandora’s box” is opened, discussions 
will inevitably start focusing on the traditional shortcomings of the EU Council 
presidency (some of which are even contradictory):

æ  lack of continuity. The most common arguments concern, among other 
things, the term of office (six months), which allows each presidency to put its own 
priorities on the EU agenda, "overturning" the European process. This simplistic 
approach does not take into account the slow pace of the EU Council negotiations 
(the average time of the co-decision procedure from initiation to the adoption of the 
legislative act is about 18 months) or the fact that the agenda is largely "inherited" 
from its predecessors and, the fact that, in order to ensure the smooth running of 
the European decision-making process, it would be impossible for an EU Council 
43  SIEPS, “Brexit. Implications for the EU and Sweden,” June 21, 2017, https://www.sieps.se/contentassets/3f0831
dcf51f47289872e1eff06201e5/brexit_english.pdf. 
44  France and Germany, “Conference on the Future of Europe, Franco-German Non-Paper on Key Questions and Gui- France and Germany, “Conference on the Future of Europe, Franco-German Non-Paper on Key Questions and Gui-
delines,” November 2019, 
https://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do?docId=6339540&cardId=6339539. 
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Presidency to ignore all files from the previous Presidencies. At the same time, the 
short term and the Council's consensus-based approach are considered useful in 
preventing an abuse of power by the current presidency;

æ  the growing gap until the next takeover of the rotating presidency of the 
EU Council by a certain state, as a result of future EU enlargements. In the current 
membership of the Union, a state has its turn to the EU Council once every 13 years 
(eg after the mandate in the first half of 2019, Romania would be the presidency 
of the EU Council in the second half of 2032). In the event of EU enlargement, 
this interval would gradually increase, to the displeasure of the states (especially the 
founding ones, which would be deprived of an opportunity to explicitly influence the 
European legislative process);

æ the innovations brought about by the Lisbon Treaty (creation of the functions 
of the High Representative of the EU and the President of the European Council) 
have significantly limited the power of the EU Presidencies, especially in the field 
of external relations. In essence, it is postulated that the presidency is, post-Lisbon, 
"just an administrative chore" and, in extenso, that it is relatively obsolete, because 
the European agenda is "governed by itself, by its own dynamics, dissociating itself 
from the presidency's preferences, demands or priorities."45 This approach focuses on 
the presidency’s constraints arising from its formal roles and excludes the informal 
resources of the presidency and, implicitly, the ways in which they can be harnessed 
by the state holding the presidency of the EU Council;

æ  abuse of office as President of the EU Council. Although in the specialized 
literature the assessment that “EU Council presidency = powerless responsibility” 
predominates, there are also studies46 that empirically prove that the EU presidency 
has been (and is) used by some EU states as a platform to promote national interests, 
the prerogatives as the president maximizing their assertive behavior. In other words, 
the state holding the presidency of the EU Council can, as a broker (without the honest 
side), capitalize on the sources of institutional power, so that - “borrowing” Börzel’s 
terminology on how differently Member States have responded to Europeanization47 
- they can either push ahead certain policies at European level (pace setting) or delay 
certain processes (foot dragging). The Presidency of the EU Council can decide 
which issues are or not on the agenda, when they are discussed, in what format, in 
what order they are addressed and how much time is allocated to them, and when 
they are voted on48. In fact, one of the strengths of the current system (the six-month 
45  Hendrik Vos and Emilie Baillieul, The Belgian Presidency and the Post-Nice Process after Laeken (Bonn Zei, 
2002). P.7 .
46  Rikard Bengtsson, Ole Elgstrom, and Jonas Tallberg, “Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and 
the Nordic Countries,” Scandinavian Political Studies 27, no. 3 (September 2004): 311–34, https://doi.org/10.1111/
j.1467-9477.2004.00108.x.
47  Tanja A. Börzel, “Member State Responses to Europeanization,” JCMS: Journal of Common Market Studies 40, 
no. 2 (June 2002): 193–214, https://doi.org/10.1111/1468-5965.00351.
48  Simone Bunse, Small States and EU Governance : Leadership through the Council Presidency (Basingstoke 
England ; New York: Palgrave Macmillan ; Oxford, 2009). P. 35; Jonas Tallberg, “The Agenda-Shaping Powers of 
the EU Council Presidency,” Journal of European Public Policy 10, no. 1 (January 2003): 1–19, https://doi.org/10.
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term) is at the same time its own weakness. Although the possibility for each state to 
exercise this role on a regular basis is believed to be positive, this also means that the 
decision-making process is vulnerable, as the performance of a presidency depends 
on Member States’ commitment to fulfill their obligations and respect the (perception 
of) custom of neutrality;

æ  the chaotic organization of Council meetings, amid increasing workload 
in EU meeting formats and the inefficiency of some Presidencies. Organizing 
meetings (eg planning, allocating space and interpreting), as well as managing them 
(eg proposing solutions, advancing negotiations) does require a great deal of the 
presidency (especially when it is for its first time in this role), in particular in the 
case of emergency meetings or meetings which are convened in the national territory 
because they are organized without the support of the General Secretariat of the 
Council. These administrative skills determine, at least in Brussels, the success 
or failure of a presidency. For example, in 2018 both Council Presidencies were 
criticized for their poor organization skills:

 - Bulgaria, especially because of the hotel chosen for the accommodation of 
high ranking EU officials. There have been several reports that the Marinela Hotel 
shocked many of its European guests by the presence of its "inadequate" decorations 
(eg signs prohibiting firearms) and "scarcely dressed young women" (a Bulgarian 
website reported that the wife of an EU official was so disturbed by the sight of 
these women in Sofia that the couple stayed at the Hilton Hotel)49 and later by the 
information about the interceptions of European officials staying at the hotel during 
the Bulgarian EU mandate (“the hotel was bugged from the basement to the roof ”)50;

- Austria, especially because of the Salzburg Summit (eg queues at security 
checks as journalists quarreled with guards who wanted to confiscate goods such 
as creams, make-up and shaving kits; the wifi crashed; the media center turned out 
to be too small for the 1000 journalists and, due to a glass roof and hot weather, the 
room was like a sauna, there were sound problems, including during the German 
chancellor’s press conference) 51 ;

æ the emergence of unexpected factors that require the attention of the EU 
Presidency. The EU Council Presidency faces (un)anticipated factors - internal, 
including its own (eg government changes; elections that may influence the conduct 
of the states in negotiations; insufficiently trained officials) or external, related to 
the EU community / international context (eg conflicts; terrorist attacks; European 

1080/1350176032000046903. 
49  Georgi Gotev, “Bulgaria Police Raids EU Presidency Hotel in Sofia,” Euractiv, September 3, 2018, https://www.
euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/bulgaria-police-raids-uncover-mafia-empire/1267082/.
50  “Scandal Uriaș. Serviciile Secrete Ruse Au Spionat Lideri Din UE Cazați La Sofia,” Digi24, September 14, 2018, 
https://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/scandal-urias-serviciile-secrete-ruse-au-spionat-lideri-din-ue-cazati-la-so-
fia-996574.
51  Florian Eder, “POLITICO Brussels Playbook: Migration Climbdown � Real Salzburg Drama � Battle for Brus- Florian Eder, “POLITICO Brussels Playbook: Migration Climbdown � Real Salzburg Drama � Battle for Brus-
sels,” POLITICO, September 21, 2018, https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-
playbook-presented-by-google-migration-climbdown-real-salzburg-drama-battle-for-brussels/.
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elections, pandemics), which can take over the EU resources and slow down the 
European decision-making process. The leadership of those states in those special 
situations influences - positively or negatively - the visibility and success of the EU 
Council. This is particularly relevant for countries that assumed the presidency of the 
EU Council prior to the implementation of the innovations brought by the Lisbon 
Treaty and that had to deal with unforeseen situations in the field of EU foreign 
policy.

When discussing the future of the EU Council Presidency, it is important to 
keep in mind that some of these issues are less related to the characteristics of the 
system itself and rather to how the Member States are performing during their term of 
office in the EU. However, based on the above criticisms, there is a risk that the statute 
of the Presidency of the EU Council will be jeopardized, either by the disappearance 
of this rotating system of "burden sharing" of administrative responsibilities in 
preparation for Council meetings, or by further dilution of its prerogatives of this 
role in the EU.  There are already strong signals in this regard.

The European Parliament, according to the resolution based on the report by 
Guy Verhofstadt,

“(...) proposes that all Council configurations and the European Council 
be transformed into a Council of States whereby the European Council’s principal 
responsibility would be to provide direction and coherence to the other configurations;

- considers that the Council and its specialised configurations, as the second 
chamber of the EU legislature, should, in the interest of specialism, professionalism 
and continuity, replace the practice of the rotating six-month presidency with a 
system of permanent chairs chosen from their midst; suggests that Council decisions 
should be taken by one single legislative Council, while the existing specialised 
legislative Council configurations should be turned into preparatory bodies, similar 
to committees in the Parliament;

- suggests that Member States should be able to determine the composition 
of their national representation in the specialised Council configurations, whether 
consisting of representatives of their respective national parliaments, governments 
or a combination of both; 

- (...) calls for a further reduction of the voting procedures in the Council 
from unanimity, wherever it is still applied, for example in foreign and defence 
matters, fiscal affairs and social policy, to qualified majority, for the existing special 
legislative procedures to be converted into ordinary legislative procedures, and for 
the full replacement of the consultation procedure by codecision between Parliament 
and Council”.52

Although most of these ideas are unlikely to materialize (it would create strong 
divergences among EU states in a context where European leaders are concerned 
52  Parlamentul European, “Rezoluția referitoare la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a 
Uniunii Europene,” www.europarl.europa.eu, February 16, 2017, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-8-2017-0048_RO.html.

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 231

with the post-COVID-19 economic recovery and the strengthening of the Union in 
general), we cannot exclude the risk that the presidency of the EU Council – already 
weakened by the Treaty of Lisbon – will be “sacrificed” in a possible new Convention 
meant for amending the EU Treaties, which would be triggered by the conclusions 
of the Conference on the Future of Europe. However, such a development will not 
be accepted by small states without a fierce struggle, as demonstrated by all the 
discussions so far that have fueled the processes of revising the EU Treaties.

____________

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020232

SECURITATE ȘI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Oana HORHOGEA1

Rezumat

La ora actuală, traficul de persoane, alături de traficul de droguri 
și de arme, reprezintă principalele activități desfășurate de grupurile 
infracționale organizate, fiind în același timp și cele mai profitabile.

Odată cu deschiderea granițelor, dobândirea  dreptului libertății 
de mișcare, a liberului schimb al mărfurilor și  a serviciilor, grupurile 
infracționale și-au extins sferele de acțiune.

România reprezintă una dintre principalele surse de proveniență a 
victimelor traficului de persoane din cauza situației actuale socio-economice.

Prevenirea, combaterea și investigarea criminalității organizate 
la nivel național cât și internațional este în asentimentul tuturor statelor. 
Procedurile comune de lucru între autorități și  actele normative elaborate 
la nivel internațional, constituie un prim pas în combaterea acestui fenomen 
care a  luat amploare în ultimul timp. 

Cuvinte cheie: trafic; persoane; criminalitate; frontieră; exploatare;

Abstract

Currently, human along with drugs and guns trafficking represents 
the main activities conducted by criminal organizations, being at the same 
time the most profitable ones.

<?>  Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie, Departamentul pentru Pregătirea Per- Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie, Departamentul pentru Pregătirea Per-
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Teaching Training Department, oana.horhogea@yahoo.com.
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Along with border openings, the criminal organization acquired the 
right of free movement and transiting goods and ought to this situation they 
have expanded their monopoly.

Considering the poor actual social-economic situation, Romania might 
be weighted as one of the main sources of victims who fall prey to human 
trafficking.

Preventing, combating and investigating criminal organizations at both 
national and international level is in the assent of all states. The common 
working procedures between authorities and international regulatory acts at 
an international level, constitutes the first step in combating this phenomenon 
who unfortunately has grown in the last decade.

Keywords: traffic; individuals; criminality; border; exploit;

Introducere

Traficul de ființe umane (în special de femei și tinere fete, chiar dacă 
bărbații se numără în mod egal printre victime) se dezvoltă în întreaga 

lume. Atunci când dorința de emigrare către vest nu poate fi satisfăcută legal, 
candidatele la migrații au recurs la intermediari care s-au dovedit, adesea, că făceau 
parte din rețele criminale organizate și că erau împuterniciți să recruteze persoane 
destinate prostituției. În special situația în anumite regiuni ale Europei Centrale și 
Orientale (odată cu deschiderea granițelor, creșterea șomajului și sărăciei, bulversarea 
structurilor statale și diminuarea controlului) tind să favorizeze dezvoltarea tuturor 
formelor de trafic și, în special, al traficului de ființe umane în scopul exploatării 
sexuale2.

Fenomenul privind criminalitatea organizată transfrontalieră a luat amploare 
datorită lipsei locurilor de muncă sau a locurilor de muncă cu o remunerație 
nesatisfăcătoare, membrii familiilor fiind determinați să plece din țară pentru un 
câștig mai ridicat și o viață mai bună. În toate aceste situații traficanții de persoane 
profită de lipsurile materiale ale persoanei transformând-o într-o victimă.

Pentru evitarea traficului de persoane, cei care pleacă în străinătate ar trebui să-
și înregistreze prezența la cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular 
român. Acestea ar trebui să lase rudelor sau cunoștințelor ramase în țară copii ale 
actului de identitate, programul călătoriei și modalitățile în care pot fi contactate 
(telefonic, e-mail, Facebook, whatsapp etc.)3.

Cu toate că studiile și rapoartele efectuate prezintă traficul de persoane ca 
2  Mantale, M.; Ungureanu, Ș.G.; Popescu, A.M. (coord.) – Traficul de persoane. Aspecte procesual penale, Editura 
Pro Universitaria, București, 2009, p. 8.
3  N.E Buzatu, The Trafficking in Human Beings Crime in Romania, în Proceedings of the 9th International RAIS 
Conference on Social Sciences and Humanities, Princeton, NJ, SUA, 2018, pp. 225-226.
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o realitate îngrijorătoare prin gradul de cuprindere și accentuarea factorilor de 
risc, estimările acestora nu ne pot oferi încă suficiente indicii asupra dimensiunii 
fenomenului. Spre exemplu, cu privire la numărul victimelor înregistrate, cifrele 
diferă de la o instituție la alta, în funcție de interpretarea definiției de trafic sau a 
victimei traficului. Explicația este dată de rolul instituțiilor implicate în prevenirea 
și combaterea acestui fenomen, dar și de modul în care sunt utilizate instrumentele 
legislative4.

Traficul de persoane mai poartă denumirea de “sclavism al secolului XXI”5 și 
reprezintă o problemă ce se desfășoară la scară largă, atât la nivel național, cât și la 
nivel internațional. Prin intermediul traficului de persoane victimele sunt tratate drept 
bunuri și sunt vândute în schimbul obținerii unor profituri considerabile. Săvârșirea 
acestei infracțiuni implică încălcarea drepturilor fundamentale al omului, amenințând 
libertatea, integritatea fizică, psihică și viața celor care au căzut în capcana acestui 
fenomen.6

Conform Legii nr. 39/2003, art. 2, lit. a, privind prevenirea și combaterea 
criminalității organizate, grupul infracțional organizat este definit la art. 367 alin. 6 
din Codul penal ca fiind un “grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, 
constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în 
scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni”7.

Criminalitatea organizată transfrontalieră. Traficul de 
persoane

Criminalitatea organizată își are originile în carteluri și bande criminale având 
ca principal scop obținerea de profituri de pe urma activităților ilicite. Printre cele 
mai cunoscute astfel de grupări la nivel internațional se numără: 

- Cosa Nostra Americană, care era implicată în totalitatea activităților specific 
criminalității organizate, de la prostituție la jocuri de noroc, până la trafic de droguri 
și spălare de bani8

- Triadele chinezești, sunt structuri închise, având o ceremonie de inițiere ce 
presupune 36 de jurăminte, principalele lor activități constând în importul femeilor 
din alte țări  asiatice, gestionarea centrelor de masaj și apartamentelor unde se prestau 
activități sexuale, jocuri de noroc, trafic de stupefiante și spălare de bani9.

- Yakuza japoneză ale cărei profituri proveneau în special din traficul de 

4  N.E Buzatu, op. cit., p. 226.
5  A.E. Bălășoiu, Aspecte privind criminalitatea feminină. Femeia ca autor și victimă a infracțiunii de trafic de per-
soane, Revista de investigare a criminalității, nr. 1, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 218.
6  E. Stancu, Tratat de criminalistică, Ediția a VI-a, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 741.
7  Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 
50/2003, actualizată.
8  C. Olaru, Particularitățile criminalității organizate în România, Editura Hamangiu, 2014, p. 94.
9  Ibidem, pp. 96-97.
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droguri, jocuri și pariuri clandestine, acțiuni de tip racket și spălare de bani10.

- Cartelurile columbiene care sunt cunoscute pentru activitățile ilicite de trafic 
de droguri, ele controlând 80% din producția de cocaină la nivel mondial11.

Legătura dintre criminalitatea organizată și traficul de persoane este una 
evidentă. Având în vedere dimensiunea acestui fenomen, este necesar ca mai multe 
persoane să colaboreze pentru a putea ajunge  la rezultatul dorit. Astfel, fiecare 
membru  are atribuții bine stabilite, fiind necesar să existe o persoană care să racoleze 
victimele, o altă persoană care să se ocupe de obținerea documentelor necesare ori de 
falsificarea acestora în vedere trecerii ilegale a frontierelor, o altă persoană se ocupă 
de transportul victimelor la locul de destinație, unde sunt așteptate de alte persoane 
care ulterior se vor ocupa de exploatarea acestora.

Caracterul transnațional este determinat de trei factori. În primul rând, se 
datorează mobilității persoanelor și bunurilor ce fac obiectul traficului ilicit. Un al 
doilea factor este determinat de diminuarea frontierelor în anumite spații, un exemplu 
în acest sens fiind Uniunea Europeană prin libera circulație a bunurilor, persoanelor, 
mărfurilor și a capitalurilor. Al treilea factor favorizant al caracterului transfrontalier 
este determinat de evoluția tehnologiei, care permite efectuarea de tranzacții rapide 
având ca obiect veniturile din activitățile ilicite12.

Traficul de ființe umane are drept scop racolarea persoanelor în vederea 
exploatării sexuale, cerșetoriei ori muncii forțate, prevalării de organe, țesuturi sau 
celule de origine umană, exploatarea sexuală fiind cel mai des întâlnită și reprezentând 
principala sursă de profit a traficanților. Traficul de copii s-a dezvoltat, de asemenea, 
fiind implicate persoane care lucrează în diverse instituții de protecție a copiilor. 
Astfel, activitatea acestor persoane se realizează prin efectuarea de adopții ilegale 
care, în plan secundar se materializează în pornografia infantilă ori prelevare ilegală 
de organe13.

Victimele traficului de persoane se încadrează, de regulă, în următoarele 
criterii: sunt persoane care nu au o situație financiară bună, pot proveni atât din mediul 
urban cât și din cel rural, fac parte din familii dezorganizate, nivelul de educație și 
experiența de viață sunt reduse și sunt determinate de dorința de a fi independente 
financiar14.

Recrutarea presupune realizarea contactului inițiala cu viitoare victimă, de 
către prima verigă a traficului de persoane, recrutorul. Această etapă incipientă este 
menită a obține consimțământul unei persoane prin promisiunea unor beneficii, 
prin profitarea de o situație de vulnerabilitate, prin înșelăciune ori chiar prin răpire. 
Recrutarea poate avea loc oriunde, fie în țara de origine a victimei, fie în țările de 
tranzit pe care le parcurge victima, fie în țara de destinație a victimei. Traficantul 
10  Ibidem, p.101.
11  Ibidem, p. 104.
12  Consiliul Europei, Carta albă a Criminalității Organizate Transnaționale, Paris, 2014, p. 15.
13  E. Stancu, op. cit., p. 741.
14  I.V. Marin, I.I. Marin, Aspecte privind traficul de ființe umane, Editura IRCO Script, 2008, pp. 50-51.
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preferă să aibă un contact direct cu victima, caz în care de cele mai multe ori recrutarea 
are loc în baruri, discoteci, dar și prin publicarea de anunțuri în ziare sau pe internet15.

Traficanții de persoane pentru a deține controlul asupra victimelor folosesc: 
mijloace de constrângere fizică sau morală, în scopul de a induce o stare de frică 
victimei; răpirea victimei; inducerea în eroare a victimei prin prezentarea unor fapte 
ireale sau deformate;  abuzul de autoritate prin folosirea influenței ce o au asupra 
victimei; lipsa de apărare a victimei datorată unei stări fizice sau psihice a victimei; 
oferirea și primirea de către victimă a unor sume de bani.

Din categoria victimelor fac parte, în principal, femeile care sunt exploatate 
sexual, dar și copiii, bărbații sau persoanele cu dizabilități care reprezintă un interes 
ridicat pentru exploatare prin cerșetorie și supunere la muncă forțată.

Aceste persoane de obicei au un nivel de pregătire scăzut ceea ce face să-și 
găsească foarte greu un loc de muncă sau cel pe care în găsesc îl consideră nepotrivit.

Victimele provin atât din mediul rural cât și din cel urban, din familii 
biparentale, în care se identifică acțiuni de violența domestică, consum de alcool și 
droguri iar vârsta victimelor este cuprinsă între 18 și 25 ani.

Dacă urmărim evoluția multianuală a mărimii populației de victime identificate, 
în ultimii 10 ani, vedem că tendința generală este una descendentă, cu două vârfuri, 
înregistrate între anii 2009 și 2014, unde curba descendentă a fost vizibil accentuată16.

În anul 2017, din cele 1.766 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni 
de trafic de persoane, din care 738 cauze nou înregistrate în perioada de referință, au 
fost soluționate un număr de 532 cauze față de 552 cauze în 2016, ceea ce reprezintă 
o scădere cu 3.62%. (…).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2017 a fost de 609 față 
15  I. Dascălu, M.C. Țupulan, C.E. Ștefan, A. Angheluș, Traficul de minori și crima organizată, Editura Sitech, Cra-
iova, 2008, p. 43.
16 http://anitp.mai.gov.ro/storage/2019/08/Raport-national-2017final.pdf, Raportul anual privind situația traficului de 
persoane 2017, A.N.I.T.P., 2018,  București, p. 8, consultată la data de 13.10.2019.
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de 483 în 2016 (creștere cu 26,08%), dintre care 225 minori, față de anul 2016 când 
au fost identificate 245 victime minori (scădere cu 8,16%)17.

Exploatarea sexuală ocupă primul loc, fiind urmată de exploatarea prin muncă 
forțată și de obligarea victimei la comiterea de furturi și cerșetorie.

Forme de exploatare în rândul victimelor identificate în 201718

De obicei acestea sunt transportate în locuri îndepărtate față de țara de origine, 
pentru a fi mai dificilă  încercarea de a lua legătura cu familia, prietenii, persoane 
cunoscute.

În ce privește traficul de persoane, în cazurile în care exploatarea a avut loc 
în afara granițelor țării, graficul de mai jos (…) prezentă ierarhia primelor 10 țări de 
destinație, în cazul victimelor identificate în 2017, în ordinea frecvenței înregistrate. 
Putem constata, în acest caz, faptul că țările de destinație, unde au fost exploatate 
cele mai multe dintre victime, (…) sunt acele țări în care comunitățile de români sunt 
mai numeroase�.

17 http://www.diicot.ro/images/documents/rapoarte_activitate/raport.2017.pdf, Raport de activitate 2017, 
D.I.I.C.O.T., București, 2018, p. 17, consultată la data de 13.10.2019.
18  http://anitp.mai.gov.ro/storage/2019/08/Raport-national-2017final.pdf, Raportul anual privind situația traficului 
de persoane 2017, A.N.I.T.P., 2018,  București, p. 12, consultată la data de 13.10.2019.
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Trecerea frontierei spre țara de destinație poate fi legală sau ilegală, în funcție 
de deținerea de către victimă sau nu a actelor necesare. Transportul legal, atunci când 
victima deține toate documentele, se realizează de regulă cu autoturismul închiriat sau 
proprietate personală a transportatorului, fie prin intermediul unor agenții de turism. 
În cea de-a doua ipoteză, a transportului ilegal, victima nu posedă documentele 
necesare traversării frontierei, însă traficanții au găsit mai multe metode prin care se 
poate realiza acest lucru. Astfel, fie se folosesc de documente falsificate, fie documente 
reale dar care aparțin unor victime anterioare, a căror fotografie se potrivește cel mai 
bine cu victima actuală, fie se încredințează călăuzelor, ori se solicită ajutorul unor 
cetățeni care sunt pe punctual de a trece granița pentru a transporta  cu autoturismele 
lor victimele, în schimbul unor sume de bani�.

Pe parcursul transportului victima nu-și dă seama de pericolul în care se află 
deoarece comportamentul traficanților, cu excepția cazurilor de răpire,  este unul 
civilizat, astfel încât abia după ce trece granța sau ajunge la destinație victima 
realizează gravitatea situației.

Transportul extern poate fi direct spre țara de destinație sau prin tranzitarea 
mai multor state.

Concluzii

Traficul de persoane este un subiect foarte complex și de actualitate, România 
devenind o țară exportatoare cât și de tranzit.

Dimensiunea economică va menține această activitate infracțională printre 
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activităție preferate ale grupurilor infracționale organizate datorită profiturilor 
importante obținute de către traficanți. Traficanții conștientizează că aceste venituri 
nu pot fi obținute pe cale licită sau prin alte activități ilicite cu un grad mai redus de 
pericol.

Membrii acestor grupări sunt foarte bine organizați și instruți, fiecare dintre ei 
reprezentând o verigă importană a sistemului din care face parte, devenind astfel o 
infracțiune cu caracter transfrontalier.

Infracțiunea de trafic de personane este considerată un fenomen complex 
deoarece la săvârșirea ei concurează o serie de alte infracțiuni, falsificarea 
documentelor, trecerea granițelor statelor în mod fraudulos, amenințarea, lovirea, 
înșelăciunea, răpirea, fără de care  traficanții nu ar avea rezultat.

Cercetarea infracțiunii de trafic de persoane este de cele mai multe ori foarte 
dificilă, deoarece în cele mai multe cazuri sunt foarte puține persoane, victime a 
acestei infracțiuni, care reclamă fapta datorită stării de teamă asupra consecințelor 
pe care le pot suporta.

Tema abordată, “Criminalitatea organizată transfrontalieră. Traficul de 
persoane.” este o temă vastă ce necesită o cercetare amănunțită a acestui fenomen 
care a luat amploare în ultimul timp și care amenință societatea în ansamblul ei cât și 
individual în particularitatea sa.
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Studii de gen și impactul genului asupra organizării politice  
a societăților umane în istorie

Mădălina Virginia ANTONESCU1 

Abstract  

If we are looking at the folk culture but also at some “society games” 
from medieval age until now (cards games, tarot), within the European areal 
especially, we are encountering reminiscences of that image of woman endowed 
with supreme authority (the empress), that, in fact, are representing remote 
memories of an age where human civilizations were depicted by a feminine 
pattern of organization, by feminine values, by the cult of Great Mother, of 
the Goddess, of the Empress of Sky and also, of the woman embodying the 
planet Earth itself. These representations we are finding as encrypted within a 
series of imagines with the woman sitting on a throne, nearby various symbols 
signifying power, feminine creation and other associations of woman with the 
universe, nature and virtues (beauty, fertility, grace, love, courage, decision 

1  Expert independent
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authority etc.). These imagines called popular but also, sacred (as tarot) are in 
reality, shapes of resistance for ancient imagines of old and flourishing  feminine 
civilization of pre-history, consecrating image of the women as great priestess, 
as supreme political authority (queen, empress), as sacred being, divinized for 
her inner femininity, within a type of pre-patriarchalist civilizations that was 
removed from history for five millennia, once with expansion of nomad tribes 
of warriors and beginning of the martial civilizations age based on the cult 
of supreme man (seen as the great god). Recovering the initial image of the 
woman, as source of authority and identifying feminine values and symbols 
with the authority itself (woman sitting of the throne) represents a necessary 
effort to regain the dignity, the lost, erased, marginal image of the woman, 
under the impact of five millennia of patriachalist pattern.2

Key-words: woman; empress; matriarchal civilizations; Goddess’s 
civilizations; great feminine dynasties; supreme authority; feminine authority; 
gender studies; 

Rezumat 

Dacă privim în cultura populară sau la „jocurile de societate” din 
perioada medievală sau de azi (de ex., la cărțile de joc sau tarot), în zona 
europeană îndeosebi, întâlnim reminiscențe ale imaginii femeii cu autoritate 
supremă (împărăteasa), care sunt, de fapt, amintiri îndepărtate ale epocii când 
civilizațiile omenirii erau reprezentate de patternul feminin de organizare, de 
valorile feminine și de cultul Marii Mame, al Zeiței, al Împărătesei Cerurilor 
dar și al femeii reprezentând însăși planeta Pământ. Aceste reprezentări 
le găsim încriptate într-o serie de prezentări ale femeii pe tron însoțite de 
simboluri diverse, semnificând puterea, creația feminină și alte asocieri ale 
femeii cu universul, natura și cu virtuțile (frumusețea, fertilitatea, iubirea, 
grația, curajul, decizia, autoritatea etc.). Aceste reprezentări zis populare dar 
și inițiatice totodată (tarotul) sunt de fapt, forme de rezistență ale imaginii 
străvechilor și înfloritoarelor civilizații feminine pre-istorice care consacrau 
imaginea femeii ca mare preoteasă, ca autoritate politică supremă (regina, 
împărăteasa), ca ființă sacră, divinizată prin însăși feminitatea sa, într-un tip 
de civilizații pre-patriarhale ce au fost alungate din istorie acum cinci milenii, 
odată cu expansiunea triburilor nomade de  războinici și începerea epocii 
civilizațiilor belicoase, bazate pe cultul bărbatului suprem (marele zeu). 

2  Prezentul text reprezintă o perspectivă teoretică și nu angajează nicio persoană fizică sau juridică. Toate drepturile 
asupra prezentului material sunt rezervate. Orice citare se poate face cu menționarea sursei complete și a autorului. 
The present article represents only the personal opinion of the author and it does not involve in any form any other 
natural person or legal entity. All the rights over the present text are reserved. The quotations from the present text 
can be made by mentioning the author and the complete source.
 Expert independent
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Recuperarea imaginii inițiale a  femeii, ca sursă a autorității și a identificării 
valorilor și simbolurilor feminine cu însăși autoritatea (femeia șezând pe 
tron) reprezintă un efort necesar pentru recuperarea demnității, imaginii 
pierdute, șterse, marginalizate a femeii, sub impactul a cinci milenii de pattern 
patriarhalist.

Cuvinte-cheie: femeie; împărăteasă; civilizații matriarhale; civilizațiile 
Zeiței; marile dinastii feminine; autoritate supremă; autoritate feminină; studii 
de gen;  

Introducere

Folosim aici termenul de „civilizație”3 pentru a indica ansambluri 
spiritualo-tehnologice, culturale și religioase complexe, apărute, extinse 

și formate dinainte de epoca patriarhală (care, după unii autori, durează de 5000 de 
ani încoace)4.

Termenul de „civilizație” nu este un monopol al ansamblurilor tehnologico-
spirituale, informaționale și culturale create de ordini bazate pe dominația masculină 
(patternul patriarhalist)  în domeniile politic, religios, cultural, al scrierii, economic 
și militar5. 

Civilizația nu a început odată cu istoria omenirii definită în general, din 
perspectiva ideologiei de gen (patriarhaliste)6, confundându-se cu apariția primelor 
regate-stat conduse de regi bărbați7. Sumerul este privit, în ideologia patriarhalistă 
(confundată cu istoria omenirii)  ca fiind la „originea istoriei” (după două criterii: 
al scrierii și al urbanismului), civilizațiile de tip patriarhal se confundă cu apariția 
scrierii sumeriene și însăși civilizația se confundă cu apariția ordinii patriarhaliste8.

Peste perioada ante-patriarhală se trece în grabă, fiind descrisă (în sute sau 
zeci de mii de ani !) extrem de lacunar, simplist, fugitiv, fără a se detalia cu privire la 
civilizațiile matriarhale bazate pe Cultul Zeiței, referirile la perioade imense de timp 
(milioane de ani înaintea epocii patriarhaliste) fiind tratate ca „primitive, promiscue, 

3  A se vedea și Viorica Ramba, Ecologii culturale vechi și noi, Ed. All Educational, 1999, pp. 21-22. Sorin Baciu, 
Cultură și civilizație, instrumente de abordare, Ed. Cavallioti, București, 2010, pp. 39-44. 
4  David Korten, Marea Cotitură. De la Imperiu, la Comunitatea Terestră, trad. Mihnea Columbeanu, Ed. Antet, 
Antet XX Press, Prahova, 2007, pp. 81, 89. 
5  Korten, op. cit., pp. 89-94. Identificarea civilizației cu ordinea patriarhală.
6   David Miller, Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, trad. de Dragan Stoianovici, Humanitas, București, 
2006, pp. 561-562. Mihaela Miroiu, Gândul umbrei. Abordări feministe în filozofia contemporană, Ed. Alternative, 
București, 1995, pp. 105-106.
7  Dumitru Bălașa, Țara Soarelui sau Istoria Dacoromâniei, Bârda, Ed. Cuget Românesc, 2009, pp. 36-37, 32-35. 
8  National Geographic, 1000 de evenimente care au modelat lumea, trad. Gabriela Tănase, Elena Stan, ed. Litera, 
București, 2017, ed.Vidrașcu și fiii, pp.26-29.  Istoria lumii, hartă cu hartă, cuv. înainte de Peter Snow, trad. Gabriel 
Tudor și Graal Soft, Ed. Litera, București, 2019, ed. Vidrașcu și fiii, pp. 24-25, 26-27.  
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rudimentare, semi-animalice”9. În niciun caz, termenul de „civilizație” nu se aplică, 
de către autorii albumelor și „istoriilor omenirii” din epoca noastră,  unor asemenea 
perioade imense de timp, „civilizația” fiind considerată ca apărând odată cu zeul 
suprem, cu expansiunea războinicilor, cu ridicarea orașelor-stat sumeriene10. 

Conform ideologiei de gen (patriarhalisto-radicaliste), sintagma „istoria 
începe în Sumer”  implică următoarele premise ideologico-patriarhaliste: 

- anterior Sumerului, nu au existat „civilizații”, nici cultură/spiritualitate, ci 
pură perioadă de „comună primitivă”(organizare socială confundată cu conceptul 
de primitivitate, înapoiere sau plasare în afara civilizației, incapacitate de a făuri 
civilizația);

- anterior Sumerului nu au existat coduri de legi, tehnologie, arme, reguli 
sociale, economie coerentă, așezări urbane, organizare politică (proto-statală sau 
statală); 

- anterior Sumerului nu a existat scriere (cu reducerea strictă la scrierea 
cuneiformă sumeriană și  cu excluderea scrierilor de tip pictografic, geoglific, 
ideogramă, anterioare ei); 

- scrierea a fost inventată de o societate sumeriană (patriarhală, a orașelor-stat 
conduse de bărbați în regim de monopol absolut); 

- scrierea este expresia civilizației. Perioadele în care nu avem scriere nu există 
în calitate de civilizații și ca istorie. Ele nu sunt istorice, ele sunt semi-animalice, 
primitive, nerevendicate de nimeni; 

- până la apariția primelor orașe–stat (presupuse a fi cele sumeriene), nu a 
existat habitat uman organizat civilizațional (orașul este civilizația prin excelență, 
deoarece, în logica patriarhalistă, orașul este cetatea, fortăreața ce trebuie apărată); 

- armele definesc evoluția omenirii (epoca armelor de piatră, a armelor de 
bronz, de fier, a cyber-războaielor etc.) și nicidecum reperele evoluției omenirii nu 
sunt conform descoperirii uneltelor, meșteșugurilor,  tehnicilor pașnice.

Meta-epoca patriarhală care, după unii autori, durează de aproximativ cinci 
milenii, de la instituirea primelor regate sau orașe-cetăți războinice conduse de 
bărbați (care monopolizau toate funcțiile esențiale ale proto-statelor și regatelor)11, 
a lăsat până azi unele indicii despre măreția civilizațiilor pierdute, marginalizate 
sau chiar prohibite ale Marii Zeițe, a orânduirilor matriarhale sau războinice în care 
femeia avea rolul predominant.

Putem vorbi de o înfloritoare meta-epocă matriarhală, anterioară cu zeci 
de mii de ani celor 5000 de ani de pattern patriarhalist,  ale cărei origini se pierd în 
negura timpurilor, dincolo de gravettian, cu organizări social-politice și economice 

9  Idem.
10 https://www.europaindigena.com/2%C2%AA-el-neol%C3%ADtico/iv-the-origins-of-war-and-patriarchy/classi-
cal-mythology-as-a-system-of-patriarchal-indoctrination/
11  Mihaela Miroiu, Convenio. Despre natură, femei și morală, Ed. Alternative, București, 1996, pp. 23-26, 36-37. 
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diverse12, caracterizată prin așezări comunitare de tip orizontal (rețele de așezări)13 
sau regate ori imperii războinice (tipul orânduirilor pe verticală) sau de imperii de tip 
proto-medievale, cu mixturi de orânduiri politice, pe diferite niveluri de guvernare, cu 
autorități multiple și competențe suprapuse, având deasupra o conducătoare supremă, 
ulterior divinizată14. Datorită distrugerilor artefactelor și marilor monumente culturale 
ale acestor perioade, prin numeroasele raiduri de jefuire și campanii războinice prin 
care s-a instaurat în sens general, modul de organizare patriarhal (orașele-state, 
micile regate sau imperiile conduse de regi războinici)15, se cunosc până în zilele 
noastre puține aspecte legate de această perioadă de înflorire a civilizațiilor pre-
istorice (matriarhale).

Dintr-o perspectivă egalitaristă de gen (istoria, ca istorie a omenirii, a 
tuturor formelor de orânduiri politice, nu doar a celor patriarhale), putem considera 
12  David C. Korten, op. cit., pp. 86-90. Lucian Iosif Cueșdean, Istoria antică a neamului românesc, ed. Solif, pp. 36-
37, 23-25, 38-39. Agricultura este pusă în directă legătură cu civilizațiile matriarhale (pașnice) și cu urbanis-
mul, sedentarismul, meșteșugurile deci cu civilizația. În spațiul carpato-danubiano-pontic vorbim de o populație 
locuind neîntrerupt acest areal, de la glaciațiunea Würm până în ziua de azi, o civilizație care a descoperit agricultura  
și civilizația înainte cu sute de mii de ani de așa-zisa ”venire a grecilor civilizatori” în Peninsula Balcanică. Se 
cunosc unelte agricole vechi de peste 10.000 de ani, aparținând acestui areal civilizațional (Vasile Boroneanț) iar 
Marija Gimbutas confirmă practicarea agriculturii în România, de acum 8500 de ani, domesticirea calului între Jiu 
și Olt, acum aprox. 6000 de ani, în cultura Vădastra din România (A. Deac) însă și acestea sunt date recente față 
de vechimea atestată prin continuitate neîntreruptă, a culturilor din acest areal, de la glaciațiunea Würm la cultura 
Vădastra. Când au venit grecii în peninsula Balcanică, aici exista deja o înfloritoare cultură bazată pe con-
tinuitate neîntreruptă, civilizația-matcă a întregii Europe (atestată arheologic, științific, nu mitic și pe bază 
de legende). De la venirea grecilor în acest areal,  odată cu pretenția lor de a fi recunoscuți ca și civilizatorii 
Europei, a început practic, războiul cultural, un tip de război practicat de greci asupra civilizației-matcă timp de 
milenii. Cultura Vădastra exista în arealul carpato-danubiano-pontic de acum 5200 de ani,  ca și cultura Hamangia, 
Cucuteni, în timp ce grecii au apărut abia după 2500 de ani de la cultura Vădastra. Cultura urbana minoică din Creta 
datează abia din 2000 î.e.n. (!), fiind una recentă, și nefiind nicidecum ”prima civilizație urbană a lumii europene” 
(cum acreditează ideea National Geographic, 1000 de evenimente care au modelat lumea, trad. Gabriela Tănase, 
Elena Stan, ed. Litera, București, 2017, ed.Vidrașcu și fiii, p. 31), civilizații urbane fiind atestate pe teritoriul carpato-
danubiano-pontic (cultura Cucuteni fiind atestată de specialiști ca Marija Gimbutas ca fiind prima civilizație urbană 
a Europei, de acum 6000-7000  de ani) iar în cultura Schela Cladova, din Drobeta Turnu-Severin/Romania, au fost 
descoperite bucăți de oxid de cupru datând din 6000-5500 î.e.n. , în cultura Criș (dovada practicării metalurgiei de 
proto-geți, fiind și mai veche, de acum 8000 de ani, după cercetători ca Vasile Boroneanț. Cf. Iosif Cueșdean, op. 
cit., pp. 42-43. 

13  Civilizații pre-patriarhale, care cunoșteau la perfecție știința construcțiilor la mare adâncime, acoperind cu o 
rețea de legături o arie vastă, trans-maritimă și sub-terană (legând culturile danubiene-matcă ale Europei, cu ori-
gini care se pierd în a doua glaciațiune Würm, din zona României și a Bulgariei de azi, de zona Asia Mică, Turcia 
de azi, prin rețele de tuneluri pe sub Marea Neagră, folosite în perioada medievală pentru contrabandă cu turme de 
oi). Despre aceste minuni ale ingineriei pre-antice, într-o perioadă așa-zis ”înapoiată și non-urbană” (tunelurile fiind 
legate de existența metropolelor, conectate în rețele supra-terane sau sub-terane) nu se pomenește în atlasele și istoriile 
Europene sau privind istoria omenirii, ca efect al ideologiei de gen după care tot ce este anterior Sumerului nu există 
și nu poate fi considerat ”civilizație”.  Este vorba de tuneluri menționate într-o cronică de dinaintea WWI, privind 
trecerea de către țăranii români din Cadrilater  a acestor tuneluri, pentru a duce oile în Turcia, în vremea Imperiului 
Otoman. Complexitatea construcției de tuneluri pe sub o mare întreagă, legând  țările riverane între ele, nu se poate 
explica decât prin existența unei civilizații extrem de dezvoltate, având capacități și materiale, cunoștiințe și tehnici 
necesare pentru un asemenea proiect care, nici în zilele noastre nu se poate realiza la dimensiunile subterane ale 
construirii  unei conexiuni pe sub întreaga Mare Neagră (!). A se vedea revista Dacia, nr. 6/2020, articolul Misterul 
tunelurilor din Marea Neagră care leagă România de Turcia.
14  Dumitru Bălașa, op. cit., pp. 32-38. 
15  David Korten, op. cit., pp. 89-90.
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că și organizările matriarhale sunt înscrise în istorie, deci sunt organizări istorice, 
asemenea celor de tip patriarhal.

Dintr-o perspectivă discriminatorie de gen (practicată în mod eronat și 
majoritar de doctrina influențată de această mentalitate schizoidă de gen), doar 
organizările de tip patriarhal ar face parte din istorie, adică ar fi organizări cu care 
începe istoria16. Organizările de tip feminin matriarhal sau chiar războinico-feminin 
(regatele războinice ale amazoanelor) ar face parte „dintr-o epocă a legendelor și 
miturilor, adică din fabulos”, din vremea semizeilor, a proto-istoriei, fiind asociate de 

doctrina de azi (puternic influențată de mentalitatea 
discriminatorie de gen) unei perioade „incerte, 
primitive, inferioare” organizărilor de tip patriarhal, 
„fără valori demne să fie reținute” de istoria oficială, 
cea în cheie extremist-masculină (care și astăzi este 
prezentată în școli ca istorie oficială).

Dintr-o perspectivă discriminatorie pozitivă, 
putem considera că organizările matriarhale fac 
parte dintr-o perioadă înfloritoare, distinctă de cea 
patriarhală, care o precede și care este una cu un 
nivel de evoluție real, față de decadența patriarhală 
ulterioară17. Altfel spus, o parte a doctrinei  susține 
că nivelul de civilizație înfloritoare existent în 
perioada cultului Marii Zeițe era cu mult superior 
orânduirilor ulterioare patriarhale, care au distrus 
aproape complet aceste civilizații, înlocuindu-le cu  

cultul marilor zei războinici sau tirani. Deci, culturile 
zise pre-istorice (adică, asociate cu nivelurile primitive de civilizație) aparțin, de 
fapt, unor epoci de înflorire spirituală și civilizațională sofisticată, care nu au mai 
parvenit în totalitate și nu mai pot fi înțelese în profunzimile lor de omenirea de azi, 
ca efect al distrugerii lor aproape complete sub impactul orânduirilor patriarhale, 
vreme de cinci milenii18.  
16  Doctrina de gen remarcă faptul că una dintre originile patriarhalismului stă într-o interpretare iudaică veche, 
asupra mesajelor divine, anume asupra Facerii, în care iudaismul vechi a interpretat rolul femeii ca fiind unul 
minor, marginal, justificând sistemul patriarahal, dominația multi-milenară a  bărbaților din punct de vedere 
religios, asupra femeii, generând stăpânirea asupra femeilor și legitimându-o religios, cu raportare la legile lui 
Moise (ulterior, același tip de interpretare discriminatorie la adresa femeilor a fost preluată de la vechea tradiție 
iudaică,  și de Apostoli, aceasta regăsindu-se în epistolele lor – Pavel, Efeseni, 5/22, Corinteni, 11:13, Corinteni, 
14; Timotei, 2:12,15, Corinteni 11:3,7, 8; Efeseni, 5, 25. Corinteni 11:10- numeroase pasaje discriminatare la adresa 
femeii, care justifică patriarhalismul și în ziua de azi, ca interpretare a... Noului Testament).  A se vedea Mihaela 
Miroiu, Convenio, op.cit., pp. 37-39. 
17  https://www.ziarulnatiunea.ro/2018/05/08/cat-de-primitivi-erau-oamenii-acum-7000-8000-de-ani/, https://
www.ziarulnatiunea.ro/2018/04/12/o-cultura-infloritoare-de-acum-sapte-milenii-turdas-vinca/?relatedposts_
hit=1&relatedposts_origin=83586&relatedposts_position=1, https://www.ziarulnatiunea.ro/2018/03/31/soborul-
zeitelor-de-la-isaiia-iasi-are-7000-de-ani/
18  A se vedea Riane Eisler, The Chalice and the Blade, Our History, Our Future, 1987, Harper & Row, San Francis-
co. ISBN 0-06-250287-5, http://www.exopolitics.org.uk PDF 

{Fig 10 - «Madona» de la Cosauti}
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1. Madona de la Cosăuți (loc. de lângă  Nistru, Rep. Moldova, azi), datată cu 
C14 ca având o vechime de aprox. 15-16.000 î.e.n. .Civilizațiile paleolitice,  simbol 
al unor adevărate centre spirituale ale acelor timpuri, pentru civilizația străveche a 
Europei răsăritene (Borziac, 1996). Sursa:http://www.dacia.org/paleoinformatica/5_
Cosauti__16_000_BC/5_cosauti__16_000_bc.html

2.Marea Zeiță, Marea Mamă, stând pe un tron  flancată de două leoaice,  
statuetă din zona Anatolia, perioada neolitică (6500-5500 î.e.n.), Catal-Hoyuk. 
Muzeul Civilizațiilor Anatoliene, Ankara. Turcia. Sursa: https://ekmekvegul.net/
bellek/siddetin-izlerine-rastlanmayan-catalhoyuk
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3. Cultul Marii Mame, a Zeiței. Aici, ansamblu statuar, numit Soborul Zeițelor 
de la Isaia/ Tulcea, cultura străveche danubiano-pontică, vechime de 7000 de ani. 
Femeile (societate matriarhală colectivă, de exercitare colectivă a autorității supreme, 
o poliarhie, bazată pe cultul fertilității) au în spate tronuri/scaune ale puterii. Sursa 
https://www.rostirea.ro/news/scrierea-preistorica-sacra-de-pe-teritoriul-daci

4. Statuetă reprezentând o femeie 
întruchipand Terra, Pământul, șezând pe un tron 
și flancată de doi lei. Divina Mamă Pământ. 
Persistența a cultului neolitic al Terrei-feminine-
sacralizate, în civilizațiile antice.  Sursa:http://
www.ancient-wisdom.com/earthmother.htm
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5. Sigla Curții Internaționale de Justiție, Haga, organism judiciar internațional 
funcționând în prezent. Se remarcă femeia cu o ramură de finic (victoria), șezând pe 
un tron având mânerele în formă de capete de lei (reminiscență a cultului antic 
al Zeiței Supreme). Aici, femeia întruchipează ideea de justiție (ținând în mână și 
talgerul dreptății și având la picioare globul  pământesc cu toate continentele și cu 
un măslin, simbolul păcii, al reglementării pașnice a diferendelor între popoare- 
aluzie la pactul Briand–Kellog dar și la principiile Cartei ONU).

Sursa-https://www.icj-cij.org/

Reminiscențe din epoca pre-patriarhală, privind fie complementaritatea 
masculin-feminin în exercitarea funcției supreme, fie puterea feminină ca autoritate 
supremă au persistat peste timpuri, în cultura populară, de divertisment sau în cultura 
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magico-sacră. 

1. Patriarhalismul, ca extremism cultural-politico-
economic masculin

Putem încadra patriarhalismul în categoria modurilor sexiste, discriminatorii 
de gen, de organizare politică, economică, socială, religioasă, culturală, a unei 
comunități organice19 (mergând până la regiuni, continente întregi sau la un sistem 
internațional într-un anumit moment istoric), rezultând o interzicere a explorării 
modurilor feminine de a fi, a înțelege, a se relaționa, a interpreta, o prohibiție asupra 
culturii feminine, a operelor feminine specifice, o prohibiție a guvernărilor feminine 
după modele feminine și după o teorie politică de tip feminin, opusă/contestând/
diferită de cea patriarhală (o alternativă la pater/patriarhalism)20, întrucât:

- nu există în prezent o rezoluție ONU privind prohibirea expresă a 
extremismului de gen;

- nu există în prezent o rezoluție ONU care să introducă patriarhalismul în mod 
expres, în categoria extremismelor și a xenofobiei (ura față de celalalt, față de străin, 
femeia fiind considerată un străin, un perpetuu celălalt, diferit și periculos)21;

- nu există încă o prohibiție clară, expresă, privind patriarhalismul la nivel 
regional și internațional;

- nu există convenții regionale dedicate expres prohibirii patriarhalismului din 
practicile, politicile, mentalitățile, instituțiile de stat sau ale societăților umane din 
diferite regiuni ale globului;

- nu există convenții internaționale de prohibire și definire a patriarhalismului 
ca extremism de tip sexist, deși sunt interzise extremisme de tip ideologic sau rasial 
care au generat colonialismul;

- patriarhalismul însă a generat un colonialism de tip sexist întins pe perioada 
a 5 milenii, pe care nicio organizație internațională având competențe în domeniul 
drepturilor omului nu îl identifică și nu îl denunță ca atare. Dovadă că sec. XXI 
rămâne încă unul majoritar dominat de o concepție sexistă, patriarhalistă.

În ciuda interdicțiilor și a marginalizărilor de tot felul privind femeia, universul 
feminin, simbolistica referitoare la femei, rămân din cultura pre-istorică și antică 
indicii și reminiscențe privind trecutul glorios al femeii ca autoritate supremă a unor 
regate înfloritoare, specifice epocii matriarhale distruse de regatele războinice și de 
răspândirea modului războinico–masculin de a privi lumea (natura ca obiect, femeia 
ca obiect, ca proprietate), un adevărat extremism masculin22.
19  Mary Lyndon Shaneley, Uma Narayan, Reconstrucția teoriei politice. Eseuri feministe, trad. de Mihaela Barbă, 
ed. Polirom, Iași, col. Studii de gen, 2001, pp. 11, 41-42. Mihaela Miroiu, Gândul umbrei, op. cit., pp. 146-147.
20  Mihaela Miroiu, Gândul umbrei, op. cit., pp. 165-167.
21  Mihaela Miroiu, Convenio, op, cit., pp. 136-137. 
22  Mihaela Miroiu, Convenio, op. cit., pp. 36-39. David Korten, op. cit., pp. 89-91. 
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2. Arhetipul Împărătesei (cultul Zeiței, Marea Mamă, 
reprezentată pe tron) în clturile străvechi europene

Sursa- https://www.metmuseum.org/art/collection/search/327401. 
6. Probabil o amuletă-Zeiță din aur, șezând, cu copil. Perioada- Imperiul Hittit, 

cultura hittită, datată - aprox. sec.14-13 î.e.n. Zona- Anatolia centrală. Discul de aur 
din jurul capului Zeiței arată asocierea dintre femeie și soare. Probabil, zeița soarelui 
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la hittiți- Arinna. Tronul Zeiței are 4 labe de leu (simbolul regal, suprem al puterii). 

7. Altă reprezentare a Împărătesei (Marea Mamă, Zeița); la civilizațiile scito-
getice din Pontul Euxin. Asocierea Arborele Vieții-Zeița, Femeia stând pe tron, având 
în mână un mic vas (cupa vieții, potirul darurilor?). Placă de aur găsită în apropierea 
satului Merdzhany, zona Kuban din apropierea râului Kuban, în apropiere de orașul 
de coastă din Anapa, Marea Neagră, aproape de Asovhavet, în timpul săpăturilor 
ilegale din 1877. Disponibil la Muzeul Hermitage, St Petersburg (inventar nr. Ku 
1876 1/9, 10 ). Placa este  datată la aprox. 350-300 î.Hr. 

8. Zeița focului la scito-geți era Hestia/Istia/Tabiti (ulterior, preluată de 
romani și greci sub numele de Hestia/Vesta în pantheonul lor). Hestia a fost regina 
geților iar după moarte a fost divinizată ca zeiță a focului. Cultul zeiței scito-gete 

s-a răspândit în spații culturale extinse. Sursa: http://
basarabialiterara.com.md/?p=21209

9. Altă reprezentare a Împărătesei. În Pantheonul 
grec, roman, apare Hera/Junona ca Împărătesă a cerului, 
a universului. Figura feminină a autorității divine 
supreme, pereche a lui Zeus. Preluată de la fonduri 
culturale străvechi, din civilizația europeană–matcă a 
întregii Europe, Zeița Supremă (Tabiti). Culturile traco-
getice străvechi au avut la bază culturi matriarhale bazate 
pe cultul Marii Zeițe, al Femeii, din epoci de dinaintea 
paleoliticului, din gravettian.
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Ipostază a Împărătesei. Zeița Supremă, Junona. Are în mână toiagul puterii, cu 
orb în vârf (sfera, simbol al perfecțiunii și puterii divine). Are o coroană pe cap, văl 
și mâna dreaptă cu palma deschisă, semnificând darul divin, bunăvoința, harul. Iuno 
(Regina), statuetă de bronz, sec. II sau III, Römermmuseum, Weißenburg (Bayern).  
https://ghemulariadnei.wordpress.com/tag/marea-zeita/

11. Ipostază a Împărătesei (Zeița Supremă a pantheonului de zei, la greci și la 
romani).Poartă în mână o săgeată țintită spre pământ (simbolul pedepsei, al fulgerului, 
arma care este ghidată de voința feminină supremă). Scutul, pe celălalt braț al Marii 
Zeițe, semnifică  dimensiunea defensivă, alături de acțiune.  Iuno Sospita, Vatican. 
Desigur, Zeița Supremă, Juno, era și o zeiță a fertilității (naturii și oamenilor). 
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Sursa: https://ghemulariadnei.
wordpress.com/tag/marea-zeita/

12. Iuno Regina Mundi, 
Stăpâna Universului, cu orb/globul 
terestru; statuie de marmură 
restaurată. Sec. II. Luvru. Și, ca și 
soțul ei, Jupiter, zeul indo-european 
al cerului, Juno poate fi numită 
o zeiță a cerului: Iono Regina, 
reprezentată cu sceptru sau  Iovia 
Regenta, Regina Iupiteriană. 
Sursa : https://ghemulariadnei.
wordpress.com/tag/marea-zeita/
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13.Figura Împărătesei, ca alegorie a unui continent (Europa, ca împărăteasă, 
Europa -femeia șezând pe tron). Titlul atlasului Theatrum Orbis Terrarum of 
Abraham Ortelius, Antwerp, 157023. Observăm o împletire dintre elementele păgâne, 
bahice (vița de vie dionisiacă) și cele creștine de autoritate (femeia care ține mâna 
pe crucea de aur cu care este înconjurat globul pământesc, aluzie la stăpânirea 
imperiilor europene ca imperii universale). Femeia stă pe o banchetă de piatră sub o 
boltă de viță de vie, cu două postamente cu capete monstruoase, de aur, semnificând 
povara bogăției și a imperiului. Desigur, simbolurile care o înconjoară se mai pot 
interpreta și în alte sensuri. Sensul dionisiac al civilizației europene ca o civilizație 
hedonistă, materialistă, este limitat de sprijinul femeii pe crucea de aur, semnificând 
dimensiunea creștină a puterii europene. În sens creștin, vița de vie care formează 
tronul femeii poate semnifica și sângele Mântuitorului, fiind un simbol hristic, ce 
se leagă de simbolul crucii de aur pe care se sprijină femeia (originea sacră a 
imperiului european ca imperiu creștin).

Sursa: https://journals.openedition.org/belgeo/8811
23  Imagine dintr-un atlas de pe la 1700. Preluată în lucrarea  Allegorical images of Europe in some atlas titlepages, 
frontispieces, and map cartouches/ Les figures allégoriques de l’Europe dans quelques pages titres d’atlas, frontis-
pices et cartouches, Rodney Shirley, p. 341-354, https://doi.org/10.4000/belgeo.8811.  Rodney Shirley, « Allego-
rical images of Europe in some atlas titlepages, frontispieces, and map cartouches », Belgeo [En ligne], 3-4 | 2008, 
mis en ligne le 22 mai 2013, consulté le 17 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/belgeo/8811; DOI: 
https://doi.org/10.4000/belgeo.8811
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3-4 | 2008,  Formatting Europe – Mapping a Continent

14. O altă imagine a Împărătesei, ca alegorie a continentului european. 
Europa ca împărăteasă. Un cartuș dintr-o hartă a Europei, de pe la 1700. Cartouche 
from the map of Europe by Pieter van de Aa, from his Le Nouveau Théâtre du Monde, 
c.1713. 

Observăm aici numeroase simboluri din mitologia greacă (Pallas Atena, zeița 
războiului dar și a științelor și artelor, arătând spre Europa care stă pe tron, cu coroana 
de aur pe cap, în mantia roșie de purpură imperială și cu o construcție de aur în brațe 
ce seamană cu o biserică- întemeietoare de imperii creștine, a religiei creștine, femeia 
ca întemeietoare a bisericii). Elementele de bogăție care o înconjoară sunt numeroase 
și diverse: vița de vie și strugurii (aluzie la sângele Mântuitorului, element creștin și 
simbol al bogăției și al hedonismului, dar și aluzie la științele agricole și horticole); 
cornul abundenței în spatele ei, lângă tron. Europa arată spre globul pământesc așezat 
la picioarele ei alături de diferite obiecte de aur, care pot fi interpretate și ca mitre 
papale, coroane, sceptre de principii și regate cucerite. Postura Europei încoronată 
cu coroană înaltă mai semnifică și o ipostază iunoniană, de Cybele, împărăteasă a 
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cerului, mamă a pământului (cu bogățiile lui) și zeiță a orașelor.
Sursa: https://journals.openedition.org/belgeo/881124

3. Arhetipul Împărătesei în arcanele de tarot (diverse 
reprezentări magico-sacre)

În cărțile de tarot, există Arcana Majoră a  Împărătesei, arcana III care are o 
valoare unică, fiind, în opinia noastră, un indice major al memoriei colective, dar și 
al cunoștiințelor inițiatice (care au rezistat opresiunii și distrugerii implementate timp 
de 5 milenii de patternul patriarhalist) referitoare la civilizațiile matriarhale, având 
femeia în centru și asocierea cu autoritatea feminină, sacră (cultul Marii Mame, al 
Zeiței).

Observăm în cărțile de tarot, perechea monadică Împărat-Împărăteasă, unde 
Împărăteasa este cartea pereche a energiei supreme, care stăpânește și ține ordinea. 
Existența acestei perechi exprimă aceeași conștiință a monadei (masculin-feminin) 
asupra puterii, orânduirii politice, asupra deciziei și autorității supreme. Ea nu este 
privită în cărțile de tarot (medievale, din Renaștere și ulterioare) ca fiind una 
exclusiv masculină sau exclusiv feminină ci este una monadică (masculin-feminina), 
complementară.

În arcanele vechi ale tarotului egiptean însă, Arcana Împărătesei apare ca 
fiind una distinctă, exprimând energia și fertilitatea tuturor modurilor de a fi, pe care 
ființa feminină le întrupează, le poartă și le ține (o clară reminiscență a cultului Marii 
Mame sau a Marii Zeițe, din vremurile pre-istorice, receptată în civilizația magico-
sacră a vechilor egipteni).

3.1. Simbolistica Împărătesei în arcana tarotului (epoca 
medievală și renascentistă) 

Această carte (arcana Împărătesei/ Imperatrix, Basileia, Emperatriz,  
Empress), Arcana III, mai este denumită și Stăpâna Sceptrului (Magistra Sceptri), 
aluzie la autoritatea supremă deținută de femeie, care poate fi în toate domeniile.

 În Tarotul din Renaștere, Împărăteasa era reprezentată având un evantai 
(simbolul vanităților lumești, ale plăcerilor lumii) dar și cu globul puterii (orbul 
suveranității). Este acompaniată de două simboluri romane (Hera/Junona, perechea 
lui Zeus/ Jupiter, adică Împărăteasa olimpiană, a lumii de sus, autoritatea supremă 
24 Hartă de pe un atlas de la 1700.  Preluată în lucrarea Rodney Shirley, « Allegorical images of Europe in some atlas 
titlepages, frontispieces, and map cartouches », Belgeo [En ligne], 3-4 | 2008, mis en ligne le 22 mai 2013, consulté 
le 17 mai 2020. URL: http://journals.openedition.org/belgeo/8811; DOI: https://doi.org/10.4000/belgeo.8811 Al-URL: http://journals.openedition.org/belgeo/8811; DOI: https://doi.org/10.4000/belgeo.8811 Al-
legorical images of Europe in some atlas titlepages, frontispieces, and map cartouches/Les figures allégoriques de 
l’Europe dans quelques pages titres d’atlas, frontispices et cartouches, Rodney Shirley, p. 341-354
https://doi.org/10.4000/belgeo.8811
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feminină din lumea divină, zeească; păunul, care este simbolul Herei, pasărea care 
are ochi peste tot – prezența feminină atotputernică, atotștiutoare25. Ochii lui Argus 
sunt dați de Hera acestei păsări ca să îi înfrumusețeze penajul dar și ca să îi asigure 
o privire asupra întregului univers. În tradiția creștină ulterioară, păunul devine un 
simbol al fecioarei Maria în ipostaza de Împărăteasă cerească iar ochii păunului 
devin  ochii Providenței26.

 În tarotul renascentist, cartea Împărătesei semnifică: fertilitatea feminină dar 
și puterea, civilizația, tradiția casnică, familia și creșterea copiilor, aspectul activ și 

fecund al anima (sufletul), mama și regina, în ambele ipostaze, cea 
a pământului și cea a cerurilor27, adică dubla autoritate supremă, cea 
divină și cea telurică.

15. Autoritatea feminină
Sursa: http://jhstrega7.wordpress.com/2008/10/03/

renaissance-tarot-the-empress-card/

16. Bisileia
Sursa:  http://web.eecs.utk.
edu/mclennan/BA/PT/M2.html

25  http://jhstrega7.wordpress.com/2008/10/03/renaissance-tarot-the-empress-card/
26  Ibidem.
27  Ibiddem.
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Sursa: http://www.destinoytarot.com/tarot-la-carta-de-la-
emperatriz/

Cartea Împărătesei  este considerată a fi Arcana nr. 3 din 
cărțile de tarot, fiind asociată direct cu Calea Lactee. Reprezentarea este a unei 
femei care este așezată pe un tron, având însemnele puterii (sceptrul sau globul 
pământesc, coroana pe cap, mâna cu degetul arătător ridicată arătând numărul unu 
(voința, puterea, unicitatea)28; în alte reprezentări, femeia reprezintă puterea și forța 
feminină, senzualitatea și frumusețea feminină; în alte reprezentări, ea ridică sau ține 
lângă picior un scut cu o acvilă (o altă 
reprezentare a puterii și a forței), uneori  
deține sub picioarele sale simbolul lunar, 
care semnifică familia, maternitatea și 
fertilitatea, privite ca putere supremă de 
a da viață (Stăpâna vieții). 

18. 
Arcanul III, Împărăteasa, aici cu 

alte simboluri în jurul ei. Sursa: http://a.
trionfi.eu/WWPCM/decks05/d02971/

d02971.htm

28  http://www.destinoytarot.com/tarot-la-carta-de-la-emperatriz/
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9. Altă reprezentare a Împărătesei 
(făcută de artistul Giacinto Gaudenzi, în 
omagiu gravurilor lui Albrecht Durer),  ca 
și arcană în cărțile de tarot. Sursa: http://

www.tarotistas.com/secciones/tarot/bar-
Durero_Tarot

Alte reprezentări ale arcanei 
Împărătesei, în cărțile de tarot (Tarot de 
Marseilles). Aici, sceptrul este în formă de 
glob pământesc cu o cruce pe el (puterea 
legitimată prin trimitere la divinitatea 
creștină); pe cap observăm coroana cu 
simboluri în forma de treflă sau care, în 
variantele prime, aducea cu mitra papală, 
și scutul cu simbolul acvilei (puterea, forța 
supremă feminină) care se păstrează în toate 
cele trei reprezentări.  Sursa:  leefitzsimmons.
com, http://www.tarot-history.com/Jean-Dodal/pages/03.html, https://tarotx.net/
tarot-card-meanings/marseilles/the-empress-limperatrice-tarot.html 

Patru imparatese
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Arcana împărătesei, în alte reprezentări din cărțile europene de tarot. Aici, 
femeia șade pe tron, încoronată cu 9 stele, are coroană pe cap, aripi de înger, sceptrul 
cu orbul pământesc și cruce în vârf, floarea de crin și scutul cu acvila. Simbolurile de 

inspirație creștină se împletesc 
cu cele ale puterii provenite din 
surse non-creștine. La piciorul ei 
stă luna întoarsă, în descreștere 
(simbol feminin prin excelență, 
dar și simbol al distrugerii). 
Femeia este reprezentarea 
sfârșitului și a puterii supreme, 
atât pământești cât și spirituale 
(numeroase simboluri celeste 
prezente în jurul său). 

21. Imperatrice
Sursa : https://commons.

wikimedia.org/wiki/File:03_-
_L%27_Imperatrice.jpg

Altă reprezentare a 
împărătesei în cărțile de tarot 
(arcanul 3). Aici, femeia poartă 
tiara cu 12 stele pe cap (o aluzie 
biblică a sfârșitului dar și a 
dominației celeste, iunonice, 
provenite din cultul Herei, 
sensul de împărăteasă a cerului 
și pământului, a naturii feminine 
sacre), ridică sceptrul cu glob 

(nu neapărat pământesc), în semn de biruință și decizie, de putere dar și de hotărâre, 
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acțiune. Ea aduce aici cu un fel de Venus mitologic, fiind înconjurată de vegetație, 
de plante înflorite și purtând o rochie cu ornamente florale. Râuri cu apă limpede 
șiroiesc printre copacii verzi (elementul vegetal și acvatic reprezintă natura, domeniu 
prin excelență al puterii feminine). Are mantie roșie (purpura fiind element imperial 
de putere); femeia stă pe tron, având la picioare un scut cu simbolul puterii feminine 
iar la picioarele sale, glia roditoare (holdele de grâu). Este o reprezentare păgână, 
care provine din sensurile cultice agrare, sacre ale femeii în civilizațiile paleolitice și 

neolitice. 

22. The Empress.
Sursa: www.

wikipedia.ro 

Între cărțile de 
tarot sau în cărțile 
obișnuite de joc este o 
diferență : în cărțile de 
tarot există o monadă 
(a autorității supreme, 

masculin-feminin, 
împăratul-împărăteasa), 

pe  când în cărțile de 
joc obișnuite există 
doar cartea Împăratul, 
nu și Împărăteasa, 
ca și pereche a sa 
(!)- deja o influență 
subtilă a patternului 
patriarhalist se infiltrează 
în cultura populară și de 
divertisment, încă din 
epoca medievală. 
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23. Cărți de joc, stil medieval rusesc. Se remarcă faptul că: există monada 
(pereche masculin-feminin) doar la nivel inferior (4 dame și 4 valeți),  dar nu și la 
nivel superior (cei 4 popi/rigi sau împărați nu au și 4 împărătese)  sursa- https://
en.wikipedia.org/wiki/Russian_playing_cards

 În jocul de șah, există figurina Reginei (numită și Dama Albă/Dama Neagră) 
dar care nu se confundă cu Împărăteasa și cu sensurile ei simbolice. Sursa : https://
ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ah_(joc)#/media/Fi%C8%99ier:ChessSet.jpg

https://ro.wikipedia.org/wiki/
Regin%C4%83_(%C8%99ah)  Fiecare 
jucător are la începutul jocului o damă, 
așezată la mijlocul primei linii, lângă rege. 
Dama albă începe pe un câmp alb, iar cea 
neagră pe un câmp negru. Ca valoare de 
schimb, dama valorează cât două turnuri, 
sau cât un turn plus nebun (sau cal) plus un 
pion. 

24.Regina, dama alba.  

                                                                                 25. Regina, dama neagră. 

xxxxxxxx
Sursa : Visconti-Sforza tarot. Bonifacio Bembo (original)   http://de.wikipedia.

org/wiki/Bild:Viscontisforzatarot.jpg Reproduction of 3 cards from the Pierpont-
Morgan Bergamo Visconti-Sforza Deck.File:Viscontisforzatarot.jpg. Creată: mid-
15th century
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Tarot#/media/
Fi%C8%99ier:Viscontisforzatarot.jpg

26. În acest tip de tarot circulând în arealul vestico-european, se remarcă o 
femeie șezând pe un jilț, cu mâna pe un glob pământesc și cu coroană pe cap. Simbolul 
autorității. Împărăteasa? În tarotul medieval european există o carte dedicată figurii 

și sensului Împărătesei.

27. Figuri din jocuri de 
societate medievale flamande, de 
pe la 1475. Se remarcă două figuri 
feminine, ambele cu coroană (un  fel 
de perechi ale împăraților, figurile 
masculine  încoronate) cu scut și alta 
cu o floare. Ambele figuri feminine 
au haină de hlamidă, pe care o purtau 
doar reginele.  World of Playing 
Cards. Sursa: http://www.sue-ding.
com/antique-tarot-and-playing-cards/ 
Flemish hunting deck, 1475-80.

Din nou, figura Împărătesei 
lipsește din cărțile de joc din zona 
europeană răsăriteană (Rusia). Nu 
întâlnim figura explicită pe cărțile de 
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joc a Împărătesei ci doar „dame”, cu elemente tradiționale de vestimentație (rusalci), 
și cu o podoabă de cap specific rusească (ce poate sau nu fi interpretată ca fiind 
similară ca semnificație unei coroane).Una dintre figuri are în mână o pană de pasăre 
de aur (pasăre fantastică întâlnită ca simbol al păsării Fenix în poveștile populare 
rusești), iar cealaltă, un porumbel alb (aluzie la pasărea divină a păcii și a inspirației, 
dar și la simbolul dublului feminin, divinitatea ca pasăre albă).

28.Dama de caro (Queen of diamonds). 
Cărți de joc în stil tradițional rusesc.  

Sursa-https://playingcardstop1000.com/
playingcardstop1000-queen-of-diamonds-

russian-traditional-style-playing-cards/

29.Dama de inimă roșie (Queen 
of hearts). Cărți de joc în stil tradițional 
rusesc.  Sursa- https://playingcardstop1000.
com/playingcardstop1000-queen-of-hearts-
russian-traditional-style-playing-cards/
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LUMEA  ARTEI

Agata Mihaela POPESCU1

Astrid Isabela BOGDAN2

Abstract

Through an inference quite frequently invoked in the specialized 
doctrine, the museum is a pretext to expose a fragment of the past or a more 
or less utopian context. Perhaps more than ever we can say that an open-air 
museum is one of the most viable options when it comes to leisure and through 
this study we aim to bring back its role in the current cultural landscape. 
Moreover, we will draw some guidelines on the concept of vernacular, a 
concept often corroborated with architecture. At the same time, expressis 
verbis we will point out the interdependence between the notion of patrimony, 
approached ut singuli and other fields more or less auxiliary to it.

Key-words: museum; architecture; heritage; sustainability; history; 

Muzeul în aer liber, din nou pe scena culturală

Lato sensu, ,,termenul muzeologie, știința muzeului, în sens extensiv ,,se 
diferenţiază de muzeografie, care reprezintă punerea în aplicare a principiilor de 
ordin general în realizarea concretă a unei muzeu sau expoziţie’’3. Mai mult, există o 
distincție clară ,,între muzeologia obiectului (în care modul de funcţionare şi prezentare 
a muzeului este bazat pe obiect) şi muzeologia ideii (care se bazează pe cunoaştere, 
obiective, pe concepte)’’4, distincție fundamentală pentru muzeograful contemporan. 
<?>  Avocat,av.agata@yahoo.com
2  Universitatea de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu’’, București
3 Nițu, Florentina, Științe auxiliare geografie și demografie istorică. Numismatică și arheologie, 2005, p. 104
4  Ibidem, p. 104

SIMEZA UNUI MUZEU VERNACULAR

THE BOARD OF A VERNACULAR 
MUSEUM
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Desigur, acest concept de muzeu este constant într-un proces de metamorfoză, iar în 
contextul actual, putem remarca efectele benefice ale prezenței pe scena culturală 
mondială a celor doi mari titani-ICOM și UNESCO-care au aduse reale contribuții 
în domeniu. Cu toate acestea, nu putem nega faptul că fără actorii principali din 
fiecare stat, prezența acestora este insuficientă. Practic, aidoma spețelor ajunse la 
CEDO, ce au fost injust judecate în țara de baștină, anumite problematici culturale, 
ce sălășluiesc pe masa unor foruri înalte, se pot întâlnii din ce în ce mai rar, dacă se 
va opta pentru efectuarea, constantă, a unor dezbateri privind metodele de lucru și 
rolului muzeului în cadrul comunității la nivel intern, aducându-se îmbunătățiri pe 
plan extern, îmbunătățiri care se pot traduce prin soluționarea unor aspecte care sunt 
de mult timp amânate și, pe cale de consecință, tergiversarea proceselor ori a unor 
problematici s-ar diminua vizibil. 

Stricto sensu, ne raliem aserțiunii, potrivit căreia, ,,muzeul are, pe lângă rolul 
etic, rolul educativ, rolul de conservare și rolul de salvgardare5’’, întrucât atunci 
,,când vorbim despre practicile muzeului vorbim despre totalitatea nevoilor pe care 
un muzeu le îndeplinește când ne raportăm la rolul său social’’6 și nu trebuie, de 
asemenea să pierdem din vedere faptul că vizitatorul, are un rol vital în definirea 
muzeului. În ceea ce privește interdependența dintre muzeul în aer liber și patrimoniul 
vernacular, aceasta este vizibil ajutată chiar de prezența anumitor entități ,,UNESCO, 
ICOM, precum și alte organizații care caută să încurajeze patrimonializarea unor 
cunoștiințe și abilitatea de a produce meșteșug tradițional’’7, iar acest fapt nu poate 
decât să ne bucure, întrucât prin promovarea acestor valori, muzeul în aer liber poate 
fi un spațiu viu, accesibil. 

Fig. 1-Complexul Național Muzeal ASTRA, România (sursă foto: arhiva personală)

În contextul actual, considerăm că peisajul cultural trebuie să fie ajutat, 
5 Iacob, Mădălin Liana, Reinventarea instituției muzeal.e O scurtă analiză a muzeului de nișă, Revista Muzeelor, 
Vol. I, Nr. 1, 2019, p. 16
6 Ibidem, p. 18
7 Ibidem, p. 21
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astfel încât acesta să nu devină, treptat, efemer în conștiința comunităților, întrucât 
muzeele cărora, odinioară, le treceau pragul zilnic mulți vizitatori, astăzi devin spații 
de tranzit doar pentru cei ce sunt în căutarea unei cafenele. 

Considerăm că muzeul în aer liber devine un actor principal pe scena culturală, 
datorită poziționării exponatelor într-un context care oferă o mai mare siguranță. 
Desigur, prin această afirmație dorim să facem apel către toate muzeele în aer liber 
din țară, care pot organiza mici evenimente în această perioadă. Mai mult, întrucât 
nu putem nega faptul că de multe ori, atunci ,, când intri în muzeu, dispar granițele 
convenționale ori naturale și cînd se vorbește de civilizație se face o invitație la o 
imensă masă rotundă a tuturor popoarelor planetei’’8, dorim să invităm la reflecție 
și, totodată la un viitor dialog privind rolul acestui tip de muzeu, întrucât așa cum 
s-a remarcat și în trecut, din dorința de a face cunoscut patrimoniul muzeal, s-a 
încercat și ,,evidențierea componentelor sale și nu doar în cadrul expozițiilor, ci și 
prin articolele apărute în volumele editate’’.9  

Fig. 2-Complexul Național Muzeal ASTRA, România (sursă foto: arhiva personală)

Arhitectura vernaculară în spațiul muzeal

În peisajul cultural, omul are tendința de a se dispersa de lumea rurală, 
însă, așa cum am expus și într-un studiu care este în curs de publicare, ,,dincolo 
de traseul istoric al termenului de muzeu, discursul expozițional a trasat necontenit 
linii directoare pentru peisajul muzeal contemporan, iar dacă analizăm orice tip de 
expunere, chiar și cele privind patrimoniul vernacular, putem răspunde unor întrebări 
vizând coerența acestui parcurs și rolul acestuia pentru curator’’10.

Muzeul în aer liber, alături de alte tipuri de muzee, are misiunea de instanță a 
educației nonformale, și, mai mult decât atât, muzeul în aer liber are o componentă 
8  Stoicescu, Cleja Claudia, Sub semnul muzeului, Editura Sport-Turism, București, 1983, p. 10
9 Bovo-Drăgan, Elisabeta, Din colecțiile muzeului municipiului București, Bucureși.  Materiale de istorie și muzeo-
grafie XXI, Editura Muzeul Municipiului București, Vol. XXI, p. 331
10  Fragment dintr-un articol in curs de analiză-Revista Argument
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socială cu un impact, poate, mult mai mare, iar o propunere a noastră este organizarea 
unor instalații și a unor manifestării culturale inedite, precum media art, performance 
ș.a., întrucât ne dorim ca muzeul în aer liber să reflecte o realitate: efemerul vieții la 
sat vs. componentele lumii contemporane specifice mediului urban. 

Cu alte cuvinte, în arhitecutra vernaculară, cât și în cea cultă, observăm 
cum mediile sunt conturate mai întâi la nivel mental, întrucât se pune problema, 
în primă instanță, despre cum ar trebui să fie11, iar dacă ,,pentru toți cei care au 
profesat ,,estetica’’ pînă în epoca noastră, artistul este imitatorul prin excelență’’ 
(Grenier Jean, 1974, 15), putem considera, prin extensie, și că muzeograful ori 
curatorul este prin excelență un adevărat transmițător de obiceiuri atunci când vine 
vorba de punerea în scenă a conceptului și a exponatelor sale. Desigur, nu vorbim de 
copiști care reproduc fidel o operă ori de un meșteșug, ci de un act creator al fiecărui 
modelator de discurs expozițional12.

Potrivit anumitor autori, ,,satele nu trebuie sistematizate cu proiecte tip. Mai 
ales la sate, chiar în devenire orașe, trebuie să se mențină un specific local, rezultat 
dintr-o tradiție sănătoasă, progresistă (…) De aceea, sistematizatorii și ajutoarele 
lor, care se vor ocupa cu rurbanizarea satelor, să fie aleși, pe cât posibil din cei 
proveniți din lumea satelor(....). Încetul cu încetul, se va produce un fel de osmoză și 
endosmoză între oraș și sat, se va ajunge la egalizarea vieții și străzilor în așezările 
noastre omenești13’’(Florea Stanculescu, Argeș, I, 1966, nr. 6, p. 6).

În fine, ,,zestrea cu care muzeografia actuală intră în competiție este 
remarcabilă: ea pornea în 1990 cu 463 unități muzeale și circa 1 800 specialiști, cu 
un patrimoniu de circa 10 000 000 obiecte și o structură echilibrată la nivel teritorial. 
Contribuind în mod hotârâtor la dezvoltarea unor discipline umaniste-arheologia, 
istoria, memorialistica, etnografia, istoria artei-specialiștii muzelor s-au implicat și în 
domenii ca științele naturii, istoria științei și tehnicii’’ 14, iar ,,perioadele arhaice sau 
formative sunt perioadele în care culturile își definesc trăsăturile fundamentale15’’, 
însă acest aspect nu ne va descuraja, întrucât în prezent, deși nu putem vorbi despre 
o perioadă de formare, putem vorbi despre o perioadă a Renașterii. 

Aversul și reversul conceptului de patrimoniu

Din perspectivă etimologică, ,,termenul de ,,patrimoniu’’ provine din limba 
latină - ,,patrimonium’’, însă dreptul roman utiliza și termeni sinonimi pentru 
exprimarea acestui concept, spre exemplu: pecunia, familia, bona, hereditatis, 

11  Bouman, Ole, Roemer van Toorn. The Invisible in Architecture, Academy Editions&Ernst and Sohn, London, 
1994, p. 69
12  Fragment dintr-un articol in curs de analiză-Revista Argument
13  VII-VIII, Revista Urbanismul, 2010-2011, p. 75
14  Opriș, Ioan, Istoria muzeelor din România, Editura Museion, București, 1994, p. 131
15 Florescu, Radu, Istoria civilizației creștine,Editura Oscar Print, București, 2000, p. 9
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peculium etc’’16. În plus, ,,în vorbirea curentă, termenul de patrimoniu este folosit 
pentru a exprima averea, avutul unei persoane. Această accepțiune a termenului de 
patrimoniu nu este însă suficientă pentru formularea din punct de vedere juridic, 
a unei definiții a noțiunii de patrimoniu’’17. Practic, ,,patrimoniul era conceput de 
legiuitorul burghez ca o complinire a ideii de persoană și prin aceasta se înțelegea 
totalitatea drepturilor și obligațiilor sale ce reprezentau o valoare economică’’18.

În Franța, conceptul juridic de „patrimoniu” („patrimoine”) a fost definit 
pentru prima dată în dreptul privat, unde descrie „ansamblul de proprietăți și 
obligații ale unei singure persoane (...), activele și datoriile sale, înțelese ca universal 
legal, un întreg care include nu numai proprietățile sale în momentul prezent, ci și 
proprietățile sale în viitor ”(Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2011, p. 738). 
Acest concept legal - care este o construcție pur doctrinară - are un impact utilitar; 
adjectivul „patrimonial” se referă la drepturile și responsabilitățile economice ale 
indivizilor19.

Cu toate acestea, noi nu ne vom racorda, la înțelesul din dreptul civil ori 
din dreptul internațional, ci ne vom canaliza pe o categorie distinctă, denumită 
patrimoniu cultural, care ,,este definit, prin legislația în vigoare în România, ca fiind 
„format din totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, 
credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul de proprietate 
al acestora”, potrivit Legii nr. 182/2000’’20.

Concluzii

Se pune problema, constant, a salvgardării caselor de locuit de la sat care, 
din lipsă de fonduri, pier. Desigur, unele case sunt salvate fie de beneficiari, fie de 
muzee, însă foarte multe dintre acestea, dispar. Lato sensu, există opinii, la care 
ne raliem, potrivit cărora, includerea anumitor ansambluri din diverse zone rurale 
,,în Lista monumentelor istorice ar putea asigura probabil, instrumentul special de 
reglementare care să asigure întreținerea deosebită de care are nevoie și controlul 
lucrărilor de construcție din zonă’’�. Stricto sensu, acest proces este unul îndelungat 
și tergiversarea anumitor proceduri poate aduce la  imposibilitatea includerii acestora 
pe lista Lista monumentelor istorice. 

Pe de altă parte, așa cum am afirmat și într-un articol care se află în curs 
de apariție, soluțiile pentru care milităm ar fi schimbul de experiență activ al 
muzeografilor, curatorilor și studenților din domeniu, precum și organizarea de team-
building-uri și activități pentru tineri în spații muzeale. Desigur, aceste activități sunt 
16 Adam, Ioan, Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, București, 2002, p. 1 
17 Ștefănescu, Brândușa, Dimitriu Raluca, Drept civil pntru învățământul superior economic, Editura Lumina Lex, 
București, 2002
18 Bonciu, Gheorghe, Istoria dreptului românesc, Editura Cartea Universitară, București, 2004, p.201
19 https://books.openedition.org/demopolis/538#tocfrom3n1, accesat online în data de 27.06.2020
20  https://patrimoniu100.ro/abc-ul-patrimoniului/patrimoniu-cultural/, accest online în data de 27.06.2020
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bifate, însă cu toate acestea, în societatea noastră, încă mai sunt multe aspecte la care 
se mai poate lucra. Din fericire, în prezent avem exemple de bune practici ce pot 
deveni adevărate machete pentru viitoare proiecte îndrăznețe.

Exemplele de bune practici pot fi percepute ca fiind un model atât din punct de 
vedere al locuirii, cât și din punct de arhitectural. Practic, expunerea satului devine 
una justă, din momentul în care aceasta se bazează nu doar pe folosirea obiectului 
tip, ci și pe anumite cutume readuse la viață.

Prezentul studiu reprezintă un mic imbold pentru noi, întrucât ne propunem 
să consolidăm anumite persepctive transdisciplinare, raportându-ne constant 
la domeniul cheie pentru noi-arhitectura. Totodată, încheiem, remarcând că 
,,nu trebuie să apelăm la definiții savante oferite de dicționare ori manuale de 
specialitate’’�, atunci când vorbim despre muzeu.  
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Mădălina Virginia ANTONESCU

 Abstract 

Within this paper, we try to explore a poorly approached area by the 
international relation academics or by historical studies, from the gender 
relations perspective and their political-social organizations (inclusively 
military), of the Eurasian archaic world. ”Amazons’ civilizations” (a recent 
name, used by Greek authors that placed them near Istros/Danube and Black 
Sea), warrior women organized in state militarized structures (kingdoms) 
meant for the archaic eras, inclusively for the kurgan civilizations (the 
beginnings of patriarchal organization, III-II B.C.) an unbeatable force, 
as Great Maestras of Archaic Wars, crushing any chance of resistance 
against them. Such military feminine structures dominated the archaic era, 
from the giga-age of matriarchal civilizations, from the birth of first human 
organizations (maternal gintas, primitive communes) to kingdoms and empires, 
to huge spaces controlled by warrior leader-women of Arian civilization, the 
Carpathian-Danubian-Black (Wallach/Blach) Sea one. The area of today 

Studii de gen. Impactul genului asupra evoluției societății umane și asupra 
formelor de organizare social-politică 

FRUMOASELE. CIVILIZAȚIA 
FRUMOASELOR

Marile Maestre ale Războaielor Arhaice. Marele Spațiu al 
Walahelor/Wallahic, al Civilizației Amazoanelor (Ancient 

Great Wallacha/Wallachia/Walhalla)

THE BEAUTIES. THE CIVILIZATION 
OF BEAUTIES

Great Maestras of Archaic Wars. Ancient Great Wallach/
Wallachia/Walhalla Area
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Romania is considered by academics of Old Europe, to be the source of 
European civilizations, having consolidated and expansionist matriarchal 
structures, not only to Istros/Danube or to Black Sea but on Ialomita River 
and Romanian Banat (Timisoara). The celebrity of such warrior-women 
was so great in the archaic world (providing us with primary information 
organized in informational packages named mythologies or folklore), so they 
were sacralised in the lands where that celebrity penetrated, as semi-divines 
beings, as walkyrii, as collecting souls of dead warrior-men from the battle 
camps. The space controlled by them became sacralised also, under the name 
of  ”Walhalla” (from ”walah-women”),”the land of Wallachia –women”, of 
”the collectors of dead warrior-men souls”, the ”Ladies of dark, sad, gloomy 
lands” (-Kyra, cara). But Wallachia-women were also initiators of laws (the 
first law codices from proto-history), the so-called”Belagynes”, previously 
with millennia to any law tablets initiated by patriarchal ages. The paper 
proposes a perspective over an archaic world described as ”primitive” under 
the stereotypes of patriarchal pattern not understanding the specificity and 
greatness of a mega-epoch dominated by complex and particularly resistant 
matriarchal structures (inclusively working under the first age of patriarchal 
order, the kurgan civilizations). 

Keywords: Walaha; Ancient Great Walahha; Walhalla; Romanian 
ancient territory; ancient times; warrior matriarchal civilizations; Belagines; 
the Laws of Beauties; ancient civilizations; 

Rezumat 

În materialul de față încercăm să explorăm o zonă puțin abordată 
de doctrina relațiilor internaționale sau de studiile istorice, din perspectiva 
relațiilor de gen și a organizărilor politico-sociale, inclusiv sub aspectul 
lor militar, a lumii arhaice din zona eurasiatică. Civilizația amazoanelor (o 
denumire recentă, dată de autorii greci care le-au localizat pe lângă Istru și 
la Marea Neagră/Balahă/Valahă/a Valahelor), femei războinice organizate în 
structuri statale (regate) militarizate a însemnat în epocile arhaice, inclusiv 
până la civilizația kurganelor (începuturile organizării patriarhale, din 
mileniile III-II î.e.n.) o forță imbatabilă, de Mari Maestre ale Războaielor 
Arhaice, în fața cărora nu existau șanse de rezistență. Aceste structuri militare 
feminine au dominat epoci arhaice, pierdute în negura timpului, din giga-eră 
a civilizațiilor matriarhale, de la apariția primelor organizări umane (ginta 
maternă, comuna primitivă) la regate și imperii sau la spații imense controlate 
de conducătoare războinice ale civilizației ariene, civilizația carpato-
danubiano-pontică. Arealul României de azi este considerat de specialiștii 
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Vechii Europe a fi leagănul civilizației europene, având structuri matriarhale 
consolidate și expansioniste  nu doar la Istru și la Marea Neagră ci și pe râul 
Ialomița sau în Banatul românesc (Timișoara). Faima acestor războinice a 
fost atât de mare în lumea arhaică (de unde ne parvin informațiile primare, 
structurate în pachete informaționale numite mitologii sau folclor) încât ele 
au fost sacralizate în lumile unde li se dusese vestea, ca fiind ființe semi-divine 
(walkyrii), culegătoare ale sufletelor bărbaților morți în războaie. Spațiul 
controlat de ele a ajuns să fie sacralizat și el, sub numele de Walhalla (de 
la walahă), Ținutul Wallahelor, al războinicelor culegătoare de suflete, al 
stăpânelor ținuturilor triste, întunecate (kyra/cara). Dar walahele sunt și 
inițiatoare de legi (primele coduri de legi din proto-istorie), Belaginele, cu 
milenii înaintea oricăror coduri de legi inițiate de orânduirile patriarhaliste. 
Articolul se dorește o  aplecare asupra unei lumi arhaice tratate ca fiind 
„primitivă” sub clișeul patternului patriarhalist, fără însă a se înțelege 
specificitatea și măreția unei mega-epoci dominate de structurile matriarhale 
complexe și  deosebit de rezistente (inclusiv interferând cu perioada de început 
a ordinii patriarhale, civilizația kurganelor).  

Cuvinte-cheie: valahă; Marele Spațiu al Walahelor; Walhalla; arealul 
străvechi al României; timpuri străvechi; civilizații matriarhale războinice; 
amazoane; Belaginele; Legile Frumoaselor; civilizații străvechi;  

Introducere 

Wallah este un termen dat de autorii străini românilor (arienilor de la nordul 
Dunării, din civilizația carpato-danubiano-pontică). Din termenul de 

”wallah” derivă pe fondul tracic lingvistic din Asia Mică, preluat de turci, cuvântul 
”evala” (mulțumesc, sigur) care are o origine non-turcică, ariană, valahă (provenită 
de la populațiile feminine războinice din Asia Mică, din jurul Mării Negre, definite 
de autorii străini ca populații ale valahelor, adică ale amazoanelor).

Valahia era țara valahilor, a românilor din arealul României de azi, așa cum 
afirmă istoricul Gh. Brătianu și alții. Identificarea între geto-daci și vlahernus 
(vlahi) este realizată de numeroși autori, antici și din perioada medievală, între 
care și cronicarul Kekaumenos (1075-1078) care descrie „poporul Blahilor ca unul 
independent și cu aspirații de independență chiar și sub imperiul romanilor, care au 
fost supuși (dar nu exterminați) sub împăratul Traian și aveau drept căpetenie pe 
regele Decebalus, căci aceștia, vlahii sunt așa-numiții daci și besi”, spune cronicarul1. 
Gh. Brătianu arăta că „Valahia nu are acest nume decât la popoarele străine, nume 
cu totul necunoscut în țară, care țară este descrisă de locuitorii săi prin două 

1  Dumitru Bălașa, Dacii de-a lungul mileniilor, Ed. Cuget Românesc, Bârda, s.a., s.l., p. 232-233. 
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nume, Țara Românească și Țara Muntenească”2. În Țarigrad (Constantinopole, 
azi Istanbul) a fost un loc numit Vlaherna, la malul Limanului Corăbiilor, de la 
voievodul sciților (al dacilor) care se numea Vlahern, unde ulterior s-a construit 
biserica Maicii Domnului. Supușii acestui voievod, dacii, s-au numit valherni sau 
vlahi3.

În condițiile în care autorii antici se referă la „populații numeroase care locuiesc 
în jurul Mării Negre”4 (unii numindu-l Pontul Euxin, denumire recentă, grecească, 
ce nu exprimă istoricul autentic al locurilor), la populații feminine războinice numite 
de ei „amazoane”, este firesc să analizăm convergența dintre termenul de „valah/
valahă” și să acordăm o atenție deosebită genului feminin al termenului de „valah” 
(ne-analizat până acum din perspectiva geopolitică, cu raportare la populațiile de 
amazoane din Asia Mică, Marea Neagră, până în Caucaz).

Dacă luăm ca premisă genul feminin al termenului de vlah/valah, avem două 
denumiri feminine de locuitoare ariene ale ținuturilor Mării Negre și Istrului, inclusiv 
ale Banatului (unde alți autori antici localizează o cetate-fortăreață a amazoanelor, 
Themiskyra): denumirea de valahă/blahă/vlahă. Autorii străini denumesc aceste 
civilizații războinice matriarhale și matriliniare, cu origini în timpurile pre-paleolitice, 
în însăși originea lui homo sapiens (prima formă de organizare umană fiind comuna, 
ginta maternă, deci organizația matriliniară și matriarhală axată pe cultul Zeiței), 
”walahe”, „civilizațiile războinice ale walahelor”, ale amazoanelor. Dacă autorii greci 
folosesc pentru identificarea lor termenul de „amazoane”, în Scandinavia, potrivit 
mitologiei lor (inclusiv în spațiul germanic), aceste femei războinice de la Istru și 
Marea Neagră (cum le localizează autorii greci antici) sunt cunoscute sub numele de 
„walahe/wlahe”5. Ele stăpânesc un ținut întins, fiind formate din regate războinice 
conduse de regine. Spațiul extins, unificat într-un arché (imperiu matriliniar, 
matriarhal, războinic, al amazoanelor) controlat de armatele walahelor se 
numește Walaha, Wlaha, ținutul Walahelor, Walahia, Wlahia. 

Prin rotacism, Walaha („ținutul războinicelor Walahe”, adică de la Istru și 
Marea Neagră, al arienelor din civilizația-matcă a spațiului carpato-danubiano-
pontic, amintind și în Banat și pe râul Ialomița, prin cetățile amazoanelor și armatele 
lor, rămase în toponimia locurilor6, de populații provenind din gințile materne, de la 
apariția lui homo sapiens), se preschimbă în Walhalla. 

-Walaha (spațiul walahelor) , unde WAL- reprezintă o indicație a văilor, a 
arienelor, a reginelor ariene, a locuitoarelor văilor din civilizația-matcă a spațiului 
2  Ibidem, p. 233.
3  Ibidem, p. 233.
4  Dumitru Bălașa, Țara Soarelui sau istoria Dacoromâniei, ed. Cuget Românesc, Bârda, 2009, pp. 67-71.

5  Amintim , spre anii 900-1100 e.n. : cronica împăratului Barbarossa, Friederich II, de la 1189, care atestă 
existența unei țări Walahia între Dunăre și munții Carpați, descriindu-se amănunțit granițele ei. Atlasul german 
de la 1826  arată popoarele Europei la anul 900 e.n., unde walahii se întindeau din Pannonia până la Nipru, 
menționându-se vreo 5 voievodate walahe. Cf. Napoleon Săvescu, Noi nu suntem urmașii Romei, ed. Teocora, 
Buzău, vol. I, p. 91. 
6  Adrian Bucurescu, Tainele tăblițelor de la Sinaia, Ed. Arhetip, București 2005, p.110.
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carpato-danubiano-pontic, arealul-matcă al Vechii Europe) și LAHA (LA, LU fiind 
particulă definind omul, LA putând indica genul feminin, spre deosebire de LU), HA 
înseamnă o particulă pentru apă (HAPA/APA) întâlnită doar în limba rumână arhaică, 
ce a preluat morfeme, unități de cuvânt din perioada pre-arhaică, de la formarea 
vorbirii la homo sapiens, în arealul României de azi7.

- Wal-HALLA (un proces de rotacism)8, unde LLAHA din cuvântul 
„Wallaha” se schimbă în Halla (Walhalla), păstrându-se particula de început 
(WAL/VAL-locuitoarele văilor), indicând populațiile originare din civilizația-matcă 
a spațiului carpato-danubiano-pontic (ariene, ale ariei, ale pământului), în rumâna 
arhaică apa fiind termen sinonim cu vale9 (areal original, al locuitoarelor originare 
ale teritoriului României de azi).

Walhalla este deci, un termen ce are la origine cuvântul Wallaha, referitor la 
populații ariene de femei războinice din arealul de la Istru, Banat, Ialomița, Marea 
Neagră, unde autorii greci, care apar multe milenii mai târziu, plasează  ținuturile 
stăpânite de ”amazoane”. 

„Walhalla” este un cuvânt cu vechime din perioada pre-arhaică sau arhaică, în 
opinia noastră, fiind introdus în unitățile de informații referitoare la aceste perioade 
(mitologiile) și hiperbolizat (transformat în „sală a morților”, în ținut non-pământesc 
iar Walahele în „Wal-kyrii”, unde se păstrează funcția feminină războinică însă 
apare funcția de purtare a sufletelor eroilor bărbați morți în bătălie, în acest spațiu 
sacru). Walhalla este sacralizată în mitologiile nordic-europene, în semn de mare 
admirație a culturii „amazoanelor” de la Marea Neagra și de la Istru, în semn 
de acordare a originii sacre asumate de aceste populații ariene (dedicate cultului 
zeiței Bendis, o zeiță războinică, a vânătorii). Ulterior, în perioade ale civilizației 
kurganelor, ale epocii de început a patriarhalismului, observăm că Walkyriile sunt 
puse sub comanda zeului bărbat suprem (Odin, la populațiile nordic-europene), 

semn al declinului prestigiului organizațiilor 
feminine matriarhale și al începutului unei 
epoci de subjugare, de marginalizare și de 
excludere a femeilor din civilizație.

1. Reprezentare a unei amazoane pe 
cal, în plin atac. Sursa:http://fishcalledsanda.
blogspot.com/2013_09_08_archive.html

7  Lucian Iosif Cueșdean, Istoria antică a neamului românesc, Ed. Solif, București, 2011, p. 6, 15,17, 25.
8  Ibidem, p. 18.
9  Cueșdean, op. cit., p. 9, 29.
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1. Frumoasele 

Civilizația Frumoaselor (se auto-denumesc așa, nu „amazoane”). „Belagynele”, 
cele mai vechi coduri de legi din proto-istorie („Legile Frumoaselor”). Toponimia cu 
„Frumoasa” (spațiul carpato-danubiano-pontic, aria-matcă a civilizației europene) 
face referire la ținuturile lor 

Belaginele înseamnă nu „Legile frumoase”  (ci „ale Frumoaselor”, ale „fetelor 
frumoase” – bele-gynes). Primele coduri de legi din proto-istorie, cel mai vechi cod 
de legi are la bază inițiatoare feminine (lucru firesc, deoarece orânduirea matriarhală 
era deja primul val de globalizare10 am spune, cu foarte rare excepții de triburi 
patriarhale de pe fața pământului, orânduirea matriarhală era atotprezentă, de la 
originile omenirii și apariția homo sapiens, până în 5000 î.e.n. când se consideră 
a fi începutul ordinii patriarhale, odată cu civilizația kurganelor)11. Orânduirea 
matriarhală acoperă deci, o perioadă extrem de extinsă, în care includem o 
perioadă pre-arhaică și arhaică. Manu, Hammurabi, Moise sunt legislatori ai epocii 
patriarhale care apar milenii mai târziu față de cel mai vechi cod de legi cunoscut 
documentar (Belaginele, creații ale reginelor străbunilor geto-daci). Apuleios 
amintește de Codul Belaginelor, incantații ce se recitau în cor, ca fiind legi primite de 
la zeița Hestia de către marele preot Zalmoxe și pe care Zalmoxe le scrisese (Fontes, 
I, 189; Fontes, II, p. 19)12. 

Primele legi au fost unele feminine, ale civilizațiilor matriarhale și matriliniare, 
din epoca pre-indo-europeană. Femeia este evident, încă de la începuturile omenirii, 
în epoca mega-îndelungată a matriarhatului, o întemeietoare de legislație (element 
de civilizație). Aceste coduri de legi au fost preluate de împăratul Justinian iar dreptul 
roman prelucrează și el Belaginele, aplicând asupra lor tiparul patriahalist (bărbatul 
ca având mai multe drepturi decât femeia). De la poporul geto-dac, Belaginele au 
trecut la alte ramuri dacice iar la agatârși legile se cântau ca să nu se uite13.

Creație a femeilor războinice, după alții, a Hestiei care, ca zeiță a focului 
și zeiță civilizatoare, i-a inspirat lui Zalmoxe codul de legi pentru poporul său (o 
influență clar matriarhală asupra originii civilizației geto-dace, spre deosebire de 
civilizația pur patriarhală iudaică a Vechiului Testament), Belaginele sunt de fapt, 
legea  veche a Walahiei, adică a arché-ului lor (a imperiului lor), a Walhallei, lex 
antiqua valahorum14 adică a ceea ce numim teritoriul stăpânit ca arché (împărăție) 
de walahe, de walahițe/walkirii. Belaginele sunt legea veche a vlahilor/valahelor, 
10  David Korten, Marea Cotitură. De la imperiu la comunitatea terestră, trad. Mihnea Columbeanu, ed. Antet, 
Prahova, 2007, pp. 83-89. Triburile patriarhale de păstori nomazi, având cultul zeului suprem, încep să distrugă 
civilizațiile Zeiței începând de la 4300 î.e.n., primul val, după acest autor.
11  Ibidem, p. 81
12  Dumitru Bălașa, Țara Soarelui, op. cit.,  pp. 76-77, 79. 
13  Ibidem,  p. 80. 
14  Ibidem, p. 80. 
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sunt coduri de legi considerate creații ale Frumoaselor, ale războinicelor din 
arealul carpato-danubiano-pontic.

Femeia este, în acest areal civilizație-matcă a Europei, o întemeietoare 
de civilizații (prin cele trei elemente – păzitoarea focului vetrei, agricultura și 
meșteșugurile casnice –, care permit înflorirea civilizației și a urbanismului) dar și 
prin alte elemente care îi descriu un rol complex în societate, un rol predominant 
(de războinică- adică de păzitoare a focului vetrei inclusiv prin folosirea armatei, 
adică într-un sens militar defensiv dar și ofensiv, de expansiune și formare de arché-
uri walahe; un rol de legislatoare, adică de inițiatoare de coduri de legi, ce au fost 
preluate, generație de generație, în mentalul colectiv). Iordanes spune că, în 551 e.n. 
când scria el Getica, Belaginele se păstrau și erau practicate de poporul geților, fiind 
deci amintite ca legi cutumiare, nescrise, ale pământului. De la geți, în sec. VI 
e.n., aceste coduri de legi au fost preluate prin filiera Constantinopole și de poporul 
goților15.

Platon amintește de „femeile din jurul Pontului (Mării Negre) care erau 
mulțime nenumărată, numite sarmatide (tot populații scitice), care iau parte la călărie, 
la mânuirea arcului și a celorlalte arme și exerciții militare”16. „Sarmatidele” sunt 
de fapt, „amazoanele”, organizate în regate, cu armate formate din femei amazoane 
și conduse de regine17, care populau împrejurimile Mării Negre (inclusiv spre Asia 
Mică, Anatolia).

„Amazoane” este un termen grecesc dat acestor femei, desemnând „mazos” 
(ou, o)- „cu sânul mare”, prefixul negativ „a” desemnând „femeia cu sân mic” sau 
„fără sânul mare”18. Amazoanele sunt femeile cu rol de apărător și luptător din toate 
regatele  traco-dace dar ele apar și la populațiile tracice de pe celălalt țărm al Mării 
Negre, spre Anatolia.

Pindar vorbește de „amazoanele cele dibace la călărie și locuind spre Istru 
(zona Dunării), având cultul zeiței Bendis a vânătorii), numită de amazoane 
Istriana (ulterior, Artemis la greci), denumire dată după fluviul Dunării, Istrul în 
jurul căruia, la sud și la nord, locuiau amazoanele”19.

Diodor din Sicilia ne dă informația că regina amazoanelor întemeiase cetatea 
Themiscyra, din Asia Mică și că mama ei fusese regină, fiind vorba de preluarea 
unei legende (deci, de un fond informațional din perioada arhaică). Themiscyra  este 
plasată de Diodor în Asia Mică20, însă mai există o Themiskyra, pe râul Bega, în 
arealul României de azi (Timișoara), tot cunoscută ca fiind „cetatea amazoanelor” 
din Banat21 (sub regina Leukippe), refugiate aici dinspre zona de sud (de la râul 
Ialomița). Lângă Timișoara de azi, avem localitatea cu toponim ilustrativ Giarmata, 
15  Bălașa, op. cit., p. 80. 
16  Ibidem, pp. 70-71.
17  IbIbidem, p. 71. 
18  IbIbidem, p. 71.
19  IbIbidem, pp.67-68. 
20  Bălașa, op. cit., p. 70. 
21  Bucurescu, citat de Bălașa, op. cit., pp. 69-70.
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GI-armata (armata pământului),  GI- Gios, GE-ea, Pământul, GE/GHI/GI, cea mai 
veche particulă sonoră, ilustrând caracterul băștinaș, arian, al locuitorilor22), adică 
revelarea unui sistem defensiv, a unei fortărețe militare datând din perioada arhaică 
a matriarhatului românesc.

În zona de sud a arealului României de azi avem localitatea Frumoasa (între 
Alexandria și Zimnicea) și localitatea Sprâncenata (sub Drăgănești-Olt), dar mai 
există și localiatea Frumușița (pe Prut) sau Breaza (Curajoasa, Dreapta, Neînfricata, 
Viteaza), localitate de lângă Comarnic, de pe Valea Prahovei.

Nu putem omite nici dovezi ale matriarhatului românesc din perioada 
recentă (neolitică) axat pe cultul Zeiței (hora de la Frumușica) și pe cultul 
soarelui (Ho-RA, cu vechime în negura timpului). În mitologia și în basmele 
populare românești, avem elementele de informație care trimit la cultul cel mai vechi 
din Europa al divinităților feminine, pe care îl au românii, adică la cultul ielelor și 
al zânelor. Zânele  sunt cunoscute și ca iele, frumoasele, frumușelele, -lele, fiind 
conduse de o regină numită Zâna Zânelor (informație din mito-folclor care trimite 
la o organizare exclusiv feminină, matriarhală). După unii cercetători, ținutul 
amazoanelor este ținutul Mureșului23. 

După Bucurescu, ama-zones înseamnă „zâne frumoase”, cf. lat. amo, 
albanez zane, musene-mireasă24. Herodot plasează capitala amazoanelor pe râul 
Themiskyra, aflată pe râul Thermodon. Din tragedia Niobe, a lui Eschil, aflăm că 
amzoanele trăiau pe malurile Istrului, Dunărea de azi (vezi toponimia ilustrativă 
a orașului FETE-ști, lângă CĂLĂRAȘI, alt nume ilustrând ideea de armată 
compactă, călăre, amazoanele fiind armii militare pe cai). Pindar susține că aceste 
războinice cumplite locuiau pe malurile Istrului și o cinsteau pe Istriana (Artemis, 
mai târziu, la greci). Singurul nume apropiat de Themiskyra (Them-is-kyra/Palatul 
Frumoaselor- care vine de la sanscritul damah- casă, palat, lat. cara-scumpă, iubită 
dar „cara” înseamnă și întunecat, sumbru, trist, mâhnit, negru), nu departe de Dunăre, 
este Timișoara25. Kyra/Cara („ara”, „A-RA, fără lumină, negru, întunecat”, derivând 
în cuvântul arian, pre-tracic „cara” - negru, preluat ca fiind „Kara” în turcă, înseamnă 
„negru, mâhnit, sumbru, întunecat”)- de aici,  „Kyra/cara” – „Palatul mâhnit, 
întunecat, sumbru, trist”.

„Walkyrie”, în sensul conectat cu „Them-is-kyra/cara” (Timișoara) sau al 
toponimiilor conținând particula „cara”, ar însemna „locuitoare a Văii sumbre, 
triste, întunecate, mâhnite” (Walhalla - sălaș al morților, Țara Walahelor era deci, 
ținutul războinicilor morți, adică ținutul întunecat, sumbru, unde bărbații întâlnesc 
atingerea morții, un loc special, unde sunt culeși ca morți, în bătălii, de walahe/
walkyrii, locuitoarele Văilor sumbre, triste, mâhnite, întunecate). Toponimele 
din arealul României de azi care sunt aproape de Istru (de Dunăre) și conțin 
22  Cueșdean, op. cit., p. 52.
23  Bălașa, Țara Soarelui, p. 70.
24  Ibidem, p. 69-70.
25  Ibidem, pp. 69-70. 
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particula ariană VAL (vale) - de unde și înțelesul de „locuitoarele Văilor”, sunt:  
VÂLCEA, VALEA Prahovei, VĂLeni, VĂLenii de Munte, VALEA Roșie, 
Râmnicu VÂLCEA, Gura VĂII (spre Porțile de Fier ale Dunării), VALtug 
(lângă Anina), VALEA Călugărească (lângă Mizil), la care se adaugă toponime 
cu sens de zonă semi-acvatică, sălbatică, inaccesibilă (mlăștinoasă inclusiv): 
Smârdan, Nămoloasa, Ostrov (la granița sudică), Măgurele, Jilava,  împletite 
cu indicii toponimice privind Lumea Neagră (Marea Neagră; Negru-Vodă, la 
sudul extrem, lângă Mangalia), Negrești (lângă Vaslui), dar și Negrești-Oaș. La 
acestea se adaugă toponimia românească avand particula pre-tracică, ariană, 
„cara” (negru, întunecat, mâhnit, trist, sumbru):  CARAN-sebeș, CARA-orman 
(lângă Sulina), râul CARA-ș. Seria de toponime româneşti care au la bază tema 
„cara” cu o origine pre-tracică, cuprinde toponimele Cara (Cj), Carei (Sm), Caran 
din compusul Caransebeş (Cs), Carani (Tm), Carapancea (If), Carasa (Bt), Caraş 
(judeţ), Caraşova (Cs), Cărand (Ar), Cărăndeni (Bh) şi Căruia (Dj), Cara-cal (cal 
întunecat, negru)26. 

Pentru un „kara” (cara) tracic în Asia Mică, cercetătorii consideră că ne-
am putea sprijini eventual şi pe numele vechiului ţinut „Caria” a cărui existenţă 
îndelungată şi cu mult anterioară anului zero s-a legat de ţărmul de sud-vest al acestei 
peninsule fabuloase prin trecutul său, ţinut ce fusese locuit de „carieni”27. 

Ținutul antic din regiunea Anatoliei, Caria. 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Hittites
2. Hartă a Anatoliei antice. ANADOLU (ANA-DO-LU)- ținut a LU (morfem 

26  Nicolae Țicleanu, Alexandru Țicleanu, Basarabia (Bas-Arabia) adică Arabia de Jos -macrotoponim mitic foarte 
important al spațiului european, pp. 182-189. În antologia Obârșia neamului nostru, simpozion național, ed. a III-a, 
27-28 martie 2020, Craiova, ed. Cornul Abundenței, 2020, vol. III.
27  Ibidem.
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din rumâna arhaică, pre-sumerian, însemnând apartenența la o persoană, la o 
divinitate, „a lui”, „al lui”) ANA (ținut al ANEI). ANA este ANA-HITI (Ana a 
hittiților) dar și zeița iraniană, zeița vieții, a fertilității, a respirației, a suflului vital 
(AN-A). ANA-TO-LI-ANA (Țara lui Ana a lui Ana), adică țara luată (de hittiți) de 
la Ana inițială, mama, strămoașa (arealul de nucleu al cultului Zeiței).

AN-A este zeitatea feminină primordială, care devine în epocile de început ale 
orânduirii patriarhale (axate pe cultul zeului suprem, ANU), ”soția lui ANU”.

Anatolia. ANADOLU. ANA-Do-LU (Țara lui Ana). Marker toponimic de pe 
teritoriul Turciei de azi, la Marea Neagră, al arealului închinat cultului arhaic al 
Zeiței (ANA, suflul vieții), de la civilizația carpato-danubiano-pontică (considerată 
civilizația-matcă a Europei, unde numeroase terminații feminine la adjective și 
substantive conțin terminația divină „–ANA”,  de ex., VĂL-eana, argeș-eana, mureș-
eana, ari-ana, olte-ana, munte-ana, moldove-ana, bănățe-ana, hațeg-ana, criș-ana, 
maramureșe-ana, dobroge-ana, bucovine-ana, basarabe-ana, timișore-ana, cluje-
ana,vrânce-ana, dovedind masiva organizare matriarhală arhaică a Împărăției 
Walahelor, incluzând ca nucleu arealul României de azi și provinciile ei istorice 
Basarabia, Bucovina etc.), până la țărmul sudic al Mării Negre (Turcia de azi), de 
unde începe regiunea anatoli-ană. În arealul României de azi există Țara Luanei 
(Țara LU- Ana). Însă civilizația sumeriană (patriarhalistă de la început, bazată pe 
distrugerea, negarea cultului Zeiței, ANA, și pe cultul zeului suprem, ANU) apare 
cu milenii în urmă celei proto-geto-dace (ariene), care folosea din pre-paleolitic 
aceste simboluri ale lui ANA (divinitatea feminină, posibil Zeița Mamă, ulterior 
devenită „soția lui Anu”, la începuturile anilor 5000 î.e.n. când apare orânduirea 
patriarhalistă). Chiar în Țara Luanei, la Năieni, pe dealul Istrița (cultul arhaic al 
lui Istri-ana, Bendis, zeița vânătorii, „cea cinstită de amazoane”), este descoperită 
zeița de la Năieni (considerată de unii istorici a fi Ana-hita, zeița persană, zeița ANA-
hitti, adică de fapt, o zeiță a hittiților, cult practicat în Anatolia în imperiul hittit). 
Statueta de la Năieni datează de la sfârșitul primei perioade a epocii fierului. Lângă 
dealul Istrița există localitatea Baba ANA-lar („baba” fiind aici substantiv feminin, 
toponim al organizării matriarhale a zonei, Strămoașa, Ari-ana, Pământe-ana). 
Sursa:https://istoriacumari.wordpress.com/2018/08/25/ana-marea-zeita-primordiala/

Pe harta Anatoliei (Turcia de azi), se observă ținutul CARIA, în Vestul Turciei 
de azi, (CARA- /întunecat, sumbru, trist, negru, adjectiv care punctează toponimic 
o margine a ținutului Lumea Neagră, Arabia mitică europeană, care cuprinde și 
împrejurimile Mării Negre, Anatolia). Pe hartă apar: KAR-kemiș, dar și ținutul antic 
GALATIA - de unde azi și denumirea GALATA, cartier din Istanbul (importat din 
rumâna arhaică, proto-vedică, a arienilor din arealul carpato-danubiano-pontic, pe 
arealul României de azi fiind toponimia arhaică GALAȚI); se mai remarca ținutul 
CAPPADOCHIA (CAP-DOCHIA),  Dochia-Capul/Căpetenia (cap, koké-cap, 
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in alb.), Dochia fiind Baba (Bătrâna)28 conducătoarea, regina (conducătoarea 
amazoanelor) din regiunea carpato-danubiano-pontică (ținutul ulterior denumit 
Dacia). CAPPA-Dochia înseamnă „locul Căpeteniei Dochia”(deci rămâne parte 
a Spatiului Extins al Walahelor, al Frumoaselor, al amazoanelor de la Marea 
Neagră, extins până spre Armenia). Cappadochia rămâne, și în perioada antică, 
parte a Walhallei (ținutul Walahelor), al amazoanelor de la Marea Neagră, fiind clar 
o colonie sau un oraș ridicat în cinstea căpeteniei Dochia (cum și orașul Tomiris, 
de lângă Constanța este ridicat în cinstea reginei amazoanelor Tomiris, nicidecum 
inițial „ca o colonie greacă”). Cappa-Dochia, adică un ținut întemeiat și cucerit 
de regina Dochia, din dinastiile arhaice ale Frumoaselor (amazoanelor), posibil 
încă dinaintea populațiilor geto-dacice (regină arhaică, ulterior divinizată ca 
țară, pe monede, inclusiv în timpul stăpânirii romane asupra Daciei). Cappa-
Dochia este numele ținutului din arché-ul Dochiei, întemeiat de regina Dochia, așa 
cum Alexandru cel Mare a întemeiat Alexandria ca oraș în ținutul cucerit de el. La 
Nemrud–dag (Cappadochia) vedem regele și regina purtând căciulile pre-dacice 
pe cap (adică, indiciu privind căpeteniile dinastiilor stăpânitoare ale tărâmurilor 
Cappadochiei). În arealul României de azi, avem cultura neolitică (7000 î.e.n.) 
CUCUTENI (cultura căpeteniilor, koké, cap, căpetenie).

28  Dumitru Bălașa, Dacii…, op. cit., pp. 44-47. Mitul „Baba Dochia” a fost dus de traci până în Liban, patria Sf. 
Evdochia (pp. 47-48). Densușianu spune că arealul-nucleu al regatului Dochiei erau Munții Ceahlău/România de 
azi, numiți și munții Dochiei (organizare matriarhală a amazoanelor, care erau de neam trac)- pp. 48,  Fontes I, p. 
5, 13, 15. 
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Cappadochia, parte a imperiului arhaic și antic al Walahelor (Frumoaselor, 

amazoanelor de la Marea Neagră și Istru), parte componentă a imperiului Wal-
kyriilor, al Wal-hallei. Cappa-Dochia (locul Căpeteniei Dochia). Site  Nemrug-dag 
(Turcia de azi). Remarcăm femeia cu o căciulă ridicată pe cap (semn de căpetenie), 
la fel ca în portul popular la femeilor din Banat (nucleul Walhallei fiind Themis-
kyra/cara). Situl este considerat în prezent a fi un templu ridicat în cinstea regelui 
Antiochus I, însă toponimia regiunii, Cappadochia, în care este inclus Nemrug-
dag arată altceva , o apartenență arhaică la un ținut matriarhal (împărăție) a 
amazoanelor cu nucleul la Istru, care erau conduse de regina Dochia (BabaDochia/
CappaDochia). Sursa: https://sydertravel.com/2012/10/18/turkey-treasures-of-south-east-
anatolia-20-27-may-2013/stoneheads-on-nemrut-dag/

Pe teritoriul Turciei de azi întâlnim alte toponime  „cara” (cu sensul „negru, 
întunecat, trist, mâhnit”) care extind spre Asia Mică, Anatolia și nu numai, teritoriul 
Walahelor (Wal-kyriilor/Wal-carelor), adică al amazoanelor (Walhalla, Wallaha 
din perioada orânduirilor matriarhale războinice, perioada arhaică), toponimii arhaice 
persistând inclusiv la începuturile epocii patriarhaliste, sub imperiul hittit:  Kara-
tepe, Kara-bel (în vest, lângă Izmir/Smirna, la malul Mării Mediterane), Kar-kemiș, 
râul Sa-karya (în Nordul Turciei, vărsându-se în Marea Neagră), Kara-su, Kara-
koy (loc. lângă Bolü),  în Nordul Turciei de azi, la Marea Neagră; Kara-man (pe 
lângă Antalya); Kara-buk (în Nordul Turciei, la Marea Neagră); Car-samba (lângă 
Sarsun, tot la Marea Neagră); Kars (lângă Armenia), Kara-kose (înspre Armenia, 
în Estul Turciei), Kara-ağaç (localitate lângă çifteler), Karay Yuksek, Kara-maka, 
Kara-gahisar, Kar-gicak, Kara-hayit, Kar-puzlu, Kar-gi, Kara-yüksek, Kara-
maka  (stații de pe calea ferată Cariana, Turcia)29.   

4. Ținutul antic al Cariei. Pe această hartă observăm în N-Vestul ținutului 
(azi, în arealul Turciei), localitatea Amyzon (de unde, probabil, numele de 
”amazoane”, dat de greci Frumoaselor de lângă Marea Neagră și Istru). Remarcăm 
apropierea (deci, influența grecească antică) a loc. Amyzon din Caria, de cetățile 
grecești (la limita Vestulului Turciei de azi). Remarcăm și cetatea Caryanda (cara-), 
de pe lângă Iasos (toponimie marcând extremitatea vestică Turciei de azi, adică a 
spațiului Lumea Neagră, adică Arabia mitică). Sursa: https://voyageturkey.net/carian-
way-turkeys-long-distance-hiking-trail/

4.

29  Carian Way: Turkey’s Long-Distance Hiking Trail, 08/08/2019 VoyageTurkey, What Can i do, https://voyage-
turkey.net/carian-way-turkeys-long-distance-hiking-trail/, http://www.hanilcesi.somee.com/default.asp?aktar=koy 
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„Wal-kyrie”, „Wal-cara”, adică „locuitoare a văilor întunecate, a Walhallei, 
ținutul unde se duc sufletele eroilor bărbați morți” (mitologia scandinavă). Asemenea 
mit poate fi o popularizare în Europa nordică și centrală  a faimei Walahelor 
(amazoanelor) de la Istru, din zona Dunării, privind războaiele și nimicirea barbarilor 
ce devin eroi doar prin recunoașterea lor ca atare de către aceste Walkyrii30 (consacrarea 
lor ca eroi post-mortem se face prin cinstea de a pieri/ de a fi duși/incinerați/îngropați 
în ținuturile văilor întunecate, în Lumea Neagră, care este un spațiu al amazoanelor 
situat ca și areal de nucleu, între Dunăre și Marea Neagră (toponimie matriarhală 
arhaică). Zona de nucleu a amazoanelor, în perioada arhaică a matriarhatului, este 
arealul carpato-danubiano-pontic, în special Istrul și Marea Neagră, aici fiind 
nucleul arché-ului numit Walhalla (locuitoarele ariene ale văilor întunecate, sumbre), 
Walkyriile fiind locuitoare ale Lumii Negre (toponimia trimițând la Marea Neagră, 
din apropierea Istrului, unde autorii greci plasează regatele amazoanelor).

30  https://www.ancient-origins.net/myths-legends-europe/powerful-valkyries-icons-female-force-and-fear-003407
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5. Walkyrie ducând un erou în Walhalla. Artist necunoscut. Baker, Emilie Kip. 

1914. Stories from Northern Myths. New York: The Macmillan Company, p.200. 
Sursa:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valkyrie_bearing_Hero_to_Valhalla.jpg

6. Helgi und Sigrun (1901) by 
Johannes Gehrtshttps://en.wikipedia.org/
wiki/Valkyrie . Johannes Gehrts - Felix 
Dahn, Therese Dahn, Therese (von 
Droste-Hülshoff) Dahn, Frau, Therese 
von Droste-Hülshoff Dahn (1901). 
Walhall: Germanische Götter- und 
Heldensagen. Für Alt und Jung am 
deutschen Herd. Breitkopf und Härtel.

Zeița vânătorii la geto-daci a fost 
inițial o regină a acestora din perioada 
matriarhatului arhaic, numită Bendis 
sau Istriana (după numele fluviului 
Istru). Ulterior, divinizată, a fost 
cunoscută ca o zână din Tracia, având 
un cult al lunii și fiind venerată ca 
”Istriana de la izvoarele Istrului”, ”în 
jurul căruia locuiesc amazoanele care 

o cinstesc mult pe zeiță”31. O cinsteau și sciții, în special tribul Taurilor, populație din 
Crimeea. Herodot o amintește ca fiind o regină având o armată numeroasă, formată 
din amazoane care luptau de pe cai, cu arcul și sulița (Fontes, I, 31)32. Amazoanele 
erau corpuri militare din perioada matriarhatului rumânesc (matriarhat care își are 
originea în însăși originile lui homo sapiens, în întemeierea primelor forme de 
societăți umane și care a durat până acum 5000 de ani, când se consideră că încep 
civilizația kurganelor și cultul zeului suprem masculin)33. Amazoanele îi ucideau 
pe bărbați în lupte (de unde supra-numele lor de ”culegatoare de suflete/Walkyrii”), 
și ele persistă ca un  corp militar și regate organizate matriarhal-războinic și în jurul 
31  Ibidem, p. 67-68.
32  Bălașa, Țara Soarelui, op. cit., p. 68. 
33  David Korten, op. cit., p. 89
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anilor 1900 î.e.n.,  în Spania știindu-se că aceste femei ”erau de neam getic”34. De la 
această putere cumplită de a se organiza militar și de a se extinde (inclusiv formând 
arché-uri/imperii de tipul Spațiului Valah/Walhallei) s-a format mitul Walhallei, 
ținut/spațiu divinizat, supra-pământean, dominat de Valkirii care culegeau sufletele 
celor morți și duceau sufletele bărbaților-eroi căzuți în bătălie în ținuturile lor ca 
semn de mare cinste pentru aceștia și vitejia lor35. Walkiriile au fost semi-zeificate 
de popoarele nordice pentru virtuțile lor militare extraordinare, în același fel cum și 
Ahile, Thezeu sau Hercule au fost zeificați de greci ca eroi naționali, semizei ce s-au 
luptat cu amazoanele. Dacă însă despre Hercule, Thezeu și Achile nu avem date certe 
de existență reală, pentru populația amazoanelor rămân destule aspecte concrete ce 
permit o identificare a ținutului real, stăpânit de acestea în perioada arhaică și până în 
antichitate, când coexistă cu primele civilizații patriarhale.

  

7.. Amazoană călare pe un cal. Pictură pe un vas datând de acum 2500 ani. 
Robin Whitlock 

Sursa:https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/amazon-warrior-
woman-horseback-discovered-2500-year-old-vase-003207#ixzz3fWgLZW6D

34  Bălașa, Țara Soarelui, op. cit., p. 68.
35  Jean Vertemont, Dicționar al mitologiilor indo-europene, Ed. Amarcord, Timișoara, 2000, trad. de Doina Lică, 
Lucian Pricop, p.326.
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8. Hora de la Frumușica. Arealul României de azi. Vas (sau grup statuar 
feminin) reprezentând corpuri feminine înlănțuite într-un dans ritualic (hora, HO-
RA/Stai, Soare!), cel mai vechi cult feminin al soarelui , pre-neolitic, din arealul 
civilizației-matcă a întregii Europe, cea carpato-danubiano-pontică. Frumușica 
este un toponim care indică un teritoriu stăpânit din perioadele arhaice și pre-
arhaice, ale ginților matriarhale și ale regatelor feminine războinice, de Frumoase 
(„amazoanele”, așa cum le-au numit, zeci de milenii mai târziu, niște autori greci). 
Sursa: Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roșu: Dicționar enciclopedic de 
artă veche a României, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980, https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Hora_de_la_Frumusica_(Cultura_Cucuteni).jpg
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SORA-toin /ZeRA-tam (Cele Luminoase) este numele originar al unei 

capitale/cetăți a amazoanelor getice, „Femeile cu plete blonde”, de unde vine 
toponimul de Sărățeni, jud. Ialomița. Termenul de „Belagines” („Frumoasele/
Curatele femei”) dă și derivatul „Câmpia Frumoaselor”, a „Căpeteniilor” (balle, în 
alb. înseamnă frunte) - Bărăgan (dar și derivatul de „Blajini”, care vine din rumâna 
arhaică, nicidecum din slavonă)36.  Salentini (Fortăreața Zânelor) este un alt nume al 
capitalei amazoanelor, din regiunea râului Ialomița, legat de conceptul nașterii (al 
continuității, al perpetuării liniei materne) –  vezi alb. Lindje- naștere37. De la cetatea 
NETIN–DAVA (Cetatea nașterii, Cetatea tinerelor războinice, Cetatea fecioarelor) 
vin rom. noatin, lat. natio, nationis (naștere), cetate situată de geograful Ptolemeus 
pe locul actualului sat Sărățeni, jud. Ialomița, în fața cetății Helis38. Nu doar în 
Dacia dar în niciun loc de pe imensul pământ trac nu mai există o cetate cu astfel de 
nume, atenționează cercetătorii39, evidențiind importanța Bărăganului și a Ialomiței 
ca unul din arealele locuite încă din perioada pre-daco-getică (arhaică) de populații 
războinice feminine organizate în regate.

Amazoanele nu s-au auto-denumit astfel, ci „Frumoasele”40 (autoarele 
Legilor Frumoaselor, Bela-ginele), „Doamnele luminoase”, „cu fața roz-albă”41. 
Este important să remarcăm continuitatea (atestată prin toponimia specifică acestei 
perioade) a organizării regale și a orânduirii matriarhatului, în civilizația nucleu a 
spațiului carpato-danubiano-pontic, din perioadele timpurii ale paleoliticului. 

Încă de la începuturi, populația de băștinași (arieni) din acest are-al era 
organizată în formațiuni politice evoluate, numite regate, conduse de regine, ulterior 
divinizate ca zeițe (Hestia a fost regina dacilor, devenind apoi zeița focului căminului, 
a vieții familiale, în fapt, a civilizației, deoarece familia este celula de bază a societății 
și deci,  a civilizației umane).

Continuitatea de la perioada arhaică a matriarhatului (inclusiv regatele 
războinice ale amazoanelor), coexistența cu civilizația kurganelor (a începuturilor 
patriarhatului) pe acest areal este clar dovedită de persistența până în ziua de azi, a 
toponimelor specifice, precum:

-Peștera Muierii (muiere fiind cuvânt din rumâna arhaică, de la verbul a 
înmuia, miere, moale, cu echivalent în sanscrită (muherea)42, anterioară limbii „latine” 
cu milenii). În Estul județului Gorj, pe teritoriul României de azi (RO-MAN-IA, RU/
RA-mania, unde apare iar particula RRU, referitoare la locuitorii băștinași, arieni, 
„ai râurilor” din acest areal dar și morfemul MAN/MIN, care semnifică „mintea/a 
lua aminte și lumina”, împreună cu terminația feminină referitoare la divinitatea 

36  Bucurescu, Tainele tăblițelor de la Sinaia, ed. Arhetip, București, 2005, pp. 110-111.
37  Bucurescu, op. cit., pp. 110-111
38  Ibidem, pp. 110-111.
39  IbIbidem, p. 110.
40  Bucurescu, p. 111.
41  Ibidem, pp.48-49.
42  Cueșdean, op. cit., p. 123.
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feminină, „-IA” (iele, zâne, lele, îmbrăcăminte feminină cu rol magico-protector, 
ie) se află pârâul Galbenul și în dreapta sa este Peștera Muierii. În peșteră, a fost 
descoperit craniul unei femei de 40-50 de ani de tip homo sapiens fossilis, care a trăit 
pe aceste meleaguri în urmă cu circa 29.000 de ani43; suntem deci, în perioada arhaică 
a primelor matriarhate, din civilizația-nucleu a întregii Europe.

- muntele Păpușa și Dealul Muierii (deal ce străbate vechiul plai VÂL-
ceanul, plasa AmaRA-dia și plasa GI-LORT-ului, și se termină aproape de Dunăre)

- Insula Leuke (Leuce), azi numită Insula Șerpilor, de la o regină a amazoanelor 
numită Leukkipe (Leoaica Chipeșă), mai are și denumirea de Insula Albă (adj. Alb 
definind raportarea la populația ariană a țării arhaice a Arabiei (de unde și apelativul 
de Harap Alb sau Arabul Alb)44, de unde și denumirea de locuitor băștinaș al 
Arabiei arhaice, adică al unuia inclus în ținutul României de azi, până la curbura 
Carpaților, dincolo de care începe Bas-Arabia (Arabia de Jos)45.

- Poiana Cetatea, Dealul Muierii, din apropiere de comuna Seaca, înspre 
Craiova, cu legenda unei populații feminine înarmate care se apăra în fața jefuitorilor 
și îi împingea spre Craiova (probabil, o datare din perioada migrațiilor, a începuturilor 
ordinii patriarhale, de acum 5000 de ani?)

- Dealul Muerei (pădure din comuna Negoești, jud. Dolj)
- Dealul Muerei (deal străbătând comuna Zăicoiul, Tălpașul, Velești)
- Țara Vrancei, întemeiată de Baba Vrâncioaia (care avea 7 feciori), 

informând despre o veche confederație cu caracter matriarhal
- Poiana Muierii, amintită de Paul Decei. 
- Muntele Poiana Muierii, în Gorj, din care izvorăște Lotru.
Alte toponime: Muerașul (jud. Bacău), Valea Muerii (fostul județ Vlașca), 

Muereștile (de Sus și de Jos) în jud. VÂLCEA; Muerișul (sat comuna Găești, jud. 
Dolj) numit de țărani Cetatea Muerei

- Cătunele Valea Muierii și Valea Muierii de Jos (com. Melinești, jud. Dolj)
- localitatea Mândra (zona Făgăraș)
- Măieruș (lângă Cuciulata și Vârful Cetății)
- Moșoaia (lângă Pitești)
- Leleasca (între Drăgășani și L. Zavdari)
- Frumușița (lângă Prut).
- Frumoasa (lângă Contești, între Alexandria și Zimnicea).
- Sprâncenata (sub Drăgănești-Olt). În comuna Sprâncenata s-a descoperit o 

statuie de femeie stând pe scaun de regină, aflată în prezent la muzeul din Slatina, 
atestând cultul Zeiței  (regina arhaică Dokia, ulterior divinizată)46

43  Dumitru Bălașa, Dacii de-a lungul mileniilor, Ed. Cuget Românesc, Bârda, s.a.,  pp. 54-56. 
44  Nicolae Țicleanu, Alexandru Țicleanu, Basarabia (Bas-Arabia) adică Arabia de Jos -macrotoponim mitic foarte 
important al spațiului european, p.186. În antologia Obârșia neamului nostru, simpozion național, ed. a III-a, 27-28 
martie 2020, Craiova, ed. Cornul Abundenței, 2020, vol. III
45  Ibidem.
46  Bălașa, Țara Soarelui, op. cit., p. 57
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- Mamaia (pe litoralul românesc al Mării Negre)- cuvânt din rumâna arhaică, 

alcătuit din dubla particulă referitoare la Marea Zeiță, Mamă și terminația privind 
divinitatea feminină (-IA), cu înțelesul de Mama Mare, Mama Mamelor,Divina.

- Babele (platoul Buce-GI).
- Muntele Bătrâna (jud. IA-lomița), cu Peștera Obârșiei.
- Peștera Muierii din Slănic Prahova, în Muntele de Sare.
- Peștera Muierii din munții Parâng, Ba-IA de Fier.
- Râul Doamnei (unde se află complexul rupestru de la Corbii de Piatră, din 

Țara Românească)47.
Această bogată toponimie arată clar existența epocii matriarhatului, încă din 

perioade arhaice (de la craniul femeii datat 26.0000 î.e.n., descoperit în Peștera 
Muierii) și zone locuite de populații feminine (dealuri, piscuri de munți, munți, cetăți, 
peșteri, văi) care depășesc ipoteza unor simple denumiri întâmplătoare ci formează 
o hartă a toponimiilor specifice matriarhale  străbătând întreg arealul României de 
azi.

9. Belaginele (Legile Frumoaselor). Zeița Bendis (Civilizatoarea) dând 
codurile de legi populației geto-dace.  Unknown artist - Marie-Lan Nguyen 
(User:Jastrow), 2007. Stelă votivă (British Museum, înfățișând pe Istriana/Bendis, ca 
zeiță). Este un relief din marmură făcut la Atena, aprox. 400-375 î.e.n. Sursa: https://
en.wikipedia.org/wiki/Bendis

47  Bălașa, Țara Soarelui, op. cit., p. 30



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020294

UNIVERS CIVILIZAȚIONAL

10.Reprezentare 
înfățișând ”Plecarea 

amazoanelor”/”Departure 
of the Amazons” by Claude 
Deruet, 1620, Metropolitan 
Museum of Art, New York, 

https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Departure_of_the_

Amazons_MET_DP318355.jpg
Xxxxxxxxx

11.Zeița de la Năieni (Buzău) 
- femeia care stă călare pe un leu/ o 
leoaică.  Cultura Monteoru, una din 
cele mai avansate ale vremii sale 
(arealul României de azi).  Sursa: 

https://istoriacumari.wordpress.
com/2018/08/25/ana-marea-zeita-

primordiala/

Grup statuar de bronz 
(arealul României de azi, jud. 
Buzău). Leul pe care stă călare 
femeia (o amazoană, o femeie 
războinică), deoarece poartă cucă 
(nu ”bonetă frigiană”) și platoșa 
amazoanelor pe ea, este făurit în stil 
similar celor de tip  hittit. Bărbatul 
de lângă femeie are un grad 
secundar (sau ar fi un descendent, 
un rege cu descendență asumată 
din această zeiță) deoarece o 
înconjoară cu brațul și merge pe lângă ea. Este o statuetă clar de tip matriarhal, 
care arată cinstirea femeii, divinizarea ei, simbolul puterii (leul). Posibil, o ipostază 
a lui Leukippe, regina arhaică a amazoanelor (”Leoaica Chipeșă”)?
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12.Reprezentare de Leu hittit de la Malatya (Turcia de azi, arealul imperiului hittit). 
A se remarca asemănarea între leul zeiței de la Năieni (jud. Buzău) și reprezentările hittite 
de lei. Un cult al Zeiței, persistând inclusiv în epoca de început a orânduirii patriarhale 
în Eurasia, perioada bronzului, în arealul Istrului, Mării Negre, până în Asia Mică și în 
spațiul imperiului hittit (Anatolia de azi, ca nucleu). Sursa: Vojtech Zamarovsky, Din tainele 
imperiului hittit, trad. de Gabriel Istrate, ed. Junimea, Iași, 1980, p.40. 

13.Reprezentare de leu hittit de la Tell Aceany, Turcia de azi, tot în arealul imperiului 
hittit (care acoperea o zonă vastă, de la Marea Neagră cu proeminențe până în Damasc, 
Smirna, Gruzia și Armenia sovietică, la est). Sursa: Vojtech Zamarovsky, Din tainele 
imperiului hittit, trad. de Gabriel Istrate, ed. Junimea, Iași, 1980, p.41. 
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14.Leu de piatră, de strajă, de 
la Malatya, Turcia de azi (imperiul 
hittit). Remarcăm asemănarea cu leul 
de bronz al Zeiței de la Năieni (jud. 
Buzău, arealul României de azi). Sursa: 
M. Riemschneider, Lumea hittiților, 
trad. de Paul Marian, Ed. Științifică, 
București, 1967.

15.Alt leu de piatră, de straja 
(Zendjirli), Turcia de azi (imperiul 
hittit). Remarcăm asemănarea cu leul 
de bronz al Zeiței de la Năieni (jud. 
Buzău, arealul României de azi). 
Sursa:  M. Riemschneider, Lumea 
hittiților, trad. de Paul Marian, Ed. 
Științifică, București, 1967.
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Sanctuarul rupestru de la Yazili-Kaya (Kaia). Reprezentările marilor zei 

(pantheonul de zei devine masculin, semn al începutului ordinii patriarhale pe 
teritoriul Asiei Mici, și al imperiului hittit). Cu toate acestea, cultul Zeiței Mame și 
a divinităților feminine persistă însă zeițelor li se dă atributul de ”soții ale zeilor”, 
semn al scăderii importanței lor pentru această nouă epocă.

Yazili- Kaia, unde termenul „KAIA” conține două particule pentru sacru 
(divinitatea feminină, sacră, din fondul pre-tracic, arhaic al civilizațiilor proto-
hittite din Anatolia de azi): KA (lumina, energia KA, energia vieții, vitalitatea, viața) 
și „–IA” (terminația care, pentru arealul Traciei, inclusiv difuzând spre Asia Mică, 
Marea Neagră, reprezintă terminația  de la divinitate feminină, la singular,  adică 
„–IA” (ea, energia, ea lumina, ea viața). Denumire a unui spațiu pre-tracic sacru, 
arian, reprezentând inițial o gintă maternă „KA”, o linie matriliniară proto-hattită 
sau venită dinspre Istru, numită ”a divinei Ka” dar și cultul Marii Mame, al 
Zeiței, al Zeiței dătătoare de viață în aria Turciei de azi (cult anterior neoliticului, 
la populațiile pre-hittite din jurul Dunării/Istrul și al Mării Negre, unde difuzează 
cultura-matcă a Europei). Conform specialiștilor48, rumânii au avut cel mai vechi 
cult al divinității feminine (zânele, ie-lele) din Europa, cult atestat prin terminația 
ariană (originară, provenind de la civilizația-matcă din arealul carpato-danubiano-
pontic) de ”–IA” (divinitate feminină la singular), de unde derivă și termenul de 
„IA/IE” (pentru bluză feminină cusută cu simboluri protectoare, costum popular 
românesc din neolitic).

16.Basoreliefurile 
sanctuarului de la Yazili-Kaia 
(”stâncile cu inscripții”). Sus- 
divinitățile masculine, în centru-
divinitățile feminine, centrul 
dreapta- regele hittit Tudhalijas 
al IV. Jos-întâlnirea marilor zei.  
Sursa: M. Riemschneider, Lumea 
hittiților, trad. de Paul Marian, 
Ed. Științifică, București, 1967.

.
48  Lucian Iosif Cueșdean, op. cit., p. 84.
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Tracii carpato-danubieni au migrat dinspre civilizația-nucleu a Europei (cea 
carpato-danubiano-pontică), înspre centrul Anatoliei, în plină dezvoltare a epocii 
bronzului, faza timpurie (caractere comune ale topoarelor de bronz, ale ceramicii 
dunărene, topoare „tracice” de luptă, crucea pelasgică, regăsită în Anatolia, fiind 
preluată de pe teritoriul sudic-dunărean, cea mai veche cruce pelasgică având 8000 
de ani și fiind descoperită pe teritoriul Bulgariei de azi). Napoleon Săvescu, Noi nu 
suntem urmașii Romei, vol. I, ed. Teocora, Buzău, pp.237-238.

17.Main scene 
of the Hittite sanctuary 
of Yazilikaya, Central 
Turkey, drawn by Charles 
Texier. (Kpisimon / 
Public Domain https://

www.ancient-origins.
net/news-history-

archaeology/astronomical-
observatory-0012230

18.http://www.
transanatolie.com/

english/turkey/Anatolia/
Ancient%20Cities/Corum/

Hattusas/yazilikaya.
htm  Pantheon din 
perioada patriarhală 
(imperiul hittit). 
Persistă divinitățile 
feminine. Zeul vremii și 
zeița soarelui se salută 
reciproc, mergând 
unul spre celălalt. 
Divinitățile feminine 
poartă rochii lungi, cercei, pălării ascuțite pe cap și pantofi cu tocuri. Relief de la 
Yazilikaya, arealul Turciei de azi. 
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19.Insula reginei amazoanelor (a Frumoaselor) de lângă  Dunăre. Insulă 
aparținând teritoriului arhaic aflat sub stăpânire matriarhală, a regatelor 
războinice ale amazoanelor de la Marea Neagră. Toponimia de Leuke vine de la 
Leukkipe (numele reginei legendare a amazoanelor, precedând pe cea de „Insula 
a lui Achile”, care dovedește o grecizare, o colonizare culturală ulterioară și un 
alt mit – al  lui Achile cel îngropat pe ea –, venit ulterior, milenii mai târziu,  pe 
fondul matriarhal al apartenenței acestei insule la Walhalla, spațiul extins al 
Walahelor, al Frumoaselor. Insula Leoaicei Chipeșe (Leukippe/Leukos). Aceasta 
insulă face parte din spațiul Arabia arhaică (însemnată cu adj. toponimic de „alb”, 
fiind cunoscută și ca Insula Albă, Insula Luminoasă, Insula Strălucitoare, Selina 
(denumire înrudită cu Sulina – cultul lui Selene?), Stânca Albă, Țărmul cel Alb, 
denumire toponimică anterioara celei grecizate, de „Insula lui Achilleos”). Toponimia 
de „alb” o introduce în  Arapia arhaică, un ținut matriarhal cuprinzând inclusiv 
zona Dunăre-Marea Neagră. https://gigantiidacia.wordpress.com/tag/descendenti-ai-

lui-boreu-acesta-insula-era-numita-de-asemenea-si-helixenafelicia-sau-nesos-makaron-
insula-prea-fericitilor-nu-departe-de-acolo-erau-muntii-riphei-homer-iliada/. https://www.
dacoromania-alba.ro/nr18/insula_serpilor.htm

Susa: https://gigantiidacia.wordpress.com/tag/descendenti-ai-lui-boreu-
acesta-insula-era-numita-de-asemenea-si-helixenafelicia-sau-nesos-makaron-insula-

prea-fericitilor-nu-departe-de-acolo-erau-muntii-riphei-homer-iliada/. https://www.
dacoromania-alba.ro/nr18/insula_serpilor.htm
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https://www.
dacoromania-alba.ro/nr18/

insula_serpilor.htm
Xxxxxxxx

https://
povestilemariinegre.

ro/leuce-insula-alba-a-
eroului-ahile/ 

Mitul lui Achile 
cel îngropat pe ”Insula Fericiților”, împreună cu Elena a Troiei, este adăugat 
ulterior mitului inițial, al insulei Frumoaselor, a lui Leukippe. Insula este parte 
componentă a Walhallei, a împărăției Walahelor, a Valkyriilor, a spațiului stăpânit 
de populațiile războinice ale amazoanelor de la Marea Neagră, conduse de 
Leoaica Chipeșă (Leukkipe). De aici, denumirea de Leuce, Leuke. Insula devine 
ulterior, milenii mai târziu, atașată cultului eroilor morți în bătălie, ale căror suflete 
trăiesc veșnic pe Insula fericiților. Este clar o conectare a mitului ulterior, grecesc 
(al lui Achile) la mitul Walhallei (mitologia scandinavă) însă cu localizare precisă 
a Insulei Fericiților. Un alt autor grec, Arctinus din Milet, consolidează mitul insulei 
ca ”insulă a lui Achille”, vorbind despre îngroparea aici și a trupului unui alt erou 
mort în războiul troian, Patrocle, prietenul lui Achile. Conectarea cu mitul Walhallei 
se întărește, însă sunt mituri recente, din perioada indo-europeană, a orânduirii 
patriarhale, suprapuse peste informația originară din perioada matriarhală 
arhaica (insula reginei Leukippe).

UNIVERS CIVILIZAȚIONAL
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2. Împărăția Arăpușchii. Spațiul-matcă al amazoanelor – 
Istrul/Marea Neagră 

Marea Neagră aparține de un spațiu arhaic, pur matriarhal, de peste 15.000 de 
ani, unde se îmbină civilizații matriarhale și matriliniare pașnice cu cele războinice. 
Marea Neagră este spațiul-matcă, împreună cu Bas-Arabia,  al „Împărăției 
Arăpușchii”. Matriile (împărățiile conduse de femei).

În basmele  populare (culese de prin satele românesti, arealul României de 
azi, expresii ale unor creații literare extrem de vechi, cu originile pierdute în negura 
timpului) apar informații despre toponimii și locuri cu origini atât de vechi încât 
ele devin mitice, legendare. Trebuie însă să observăm și să admitem că miturile, 
basmele populare sunt de fapt, depozite de informații primare, păstrate generații 
după generații și care, odată culese și analizate, oferă informații originare, din surse 
arhaice, despre locuri și întâmplări, despre populații și epoci arhaice. Astfel trebuie 
interpretat (cu atenție la sursa de informații primare), basmul popular românesc unde 
apar relatări cu privire la toponime și locuri cu origini extrem de vechi, cu privire la 
spații geopolitice și geostrategice (în sensuri mult mai complexe decât cele de azi), 
dominate de populații războinice matriarhale, unele organizate pe  modele de tip 
heterarhic (rețele de așezări urbane sau rurale), altele pe principii ierarhice (mergând 
până la structuri imperiale). 

În lumea arhaică, arealul României de azi fiind unul inclus ca un areal-matcă 
pentru civilizațiile epocii arhaice și pre-istorice, față de care raportarea la epoca 
neolitică (civilizațiile Cucuteni, Gumelnița, Hamangia) apare ca o raportare la 
epoci recente, existau areale geostrategice și geopolitice  extrem de întinse, stăpânite 
de populații matriarhale și matriliniare de tipul amazoanelor. 

Cuvântul „Basarab-IA” („Lumea Neagră, Bas-Arab-ia, este a iei/a Ei”) 
este un cuvânt de genul feminin, cu terminația specific arhaic-rumânească  „–ia”, 
care semnifică atașarea la divinitatea feminină (de aici, cuvântul iele/zâne, la plural 
– sobor de zeițe).

Ne raportăm aici la spații extrem de străvechi, dacă putem spune astfel, unde se 
iau ca repere artefacte arheologice, analize de rădăcini de cuvinte (teoria atomilor de 
cuvânt), prezența unui anume set de simboluri și elemente toponimice și descriptive 
existente în depozite de surse primare de informații (basmele populare, mitologiile 
populare, transmise din negura timpului din generație în generație), elemente 
arhitectonice și elemente de cult religios (de ex., cultul zeiței Istriana/Bendis a geto-
dacilor provine din culte primare ale zeițelor vânătorii).

Astfel apare și acest cult al Zeiței Istriana/Bendis, pe care îl descoperim practicat 
în civilizația geto-dacilor, el fiind de fapt, preluat de la civilizațiile matriarhale 
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ale strămoșilor triburilor geto-dace, fiind un cult bazat pe un prototip de femeie 
războinică divinizată (posibil ca acest cult al Zeiței Istriana/Bendis să aibă la origine 
existența unei regine a amazoanelor de pe arealul României de azi, care a fost ulterior 
divinizată și i s-au atribuit însușiri ale unei zeițe a vânătorii). Din altă perspectivă, se 
poate lua în considerare și că ipostaza de zeiță a vânătorii (având în vedere originea 
matriarhală a organizărilor sociale și politice ale omenirii – prima globalizare am 
putea spune –, o origine proto-arhaică, ce începe de acum 2 milioane de ani, odată 
cu apariția umanoizilor și a primelor unelte de muncă)49, este o ipostază de femeie 
având monopolul vânătorii sau atribuția de a proteja vânătoarea, sursa de hrană a 
gintei materne.

Zeița vânătorii reprezintă un aspect deosebit de interesant în perioada proto-
arhaică și arhaică a omenirii (o perioadă extrem de lungă, ce se întinde de acum 2 
milioane de ani, odată cu apariția homo australopitecus50 și apoi a homo sapiens51, o 
perioadă dominată indiscutabil de organizări matriarhale și matriliniare prin excelență 
oriunde întâlnim așezări umane – obștea  comună, epoca comunei primitive). Tot 
în România, în Peștera cu Oase din Banat, s-a descoperit scheletul celui mai vechi 
om de tip contemporan, cu vechime de 46-36.000 de ani, conform cercetătorilor 
americani. În peștera Coliboaia din Munții Apuseni, România, aproape de Alba Iulia, 
s-au descoperit picturi rupestre cu vechime de 35.000 de ani.

Aceste aspecte atestă locuirea neîntreruptă, de la apariția hominizilor (de la 
omul de la Bugiulești, cu vechime de aproximativ 2 milioane de ani)52 și până în 
prezent, a arealului României de azi, de către ființele umane, dar este și un areal 
privind apariția proto-civilizațiilor și apoi a civilizațiilor bazate încă de la 
început pe cultul Zeiței.

Perioada situată între 2 milioane de ani – 36.000 î.e.n. – este  una arhaică, 
am zice, fiind extrem de îndelungată, și o perioadă de evoluție a hominizilor, de 
practicare a unor culte religioase, de ridicare a unor construcții cultice (Templul 
Soarelui, cu datare de acum 30.000 de ani, din jud. Buzău).

49  Fosile Australoanthropus Olteniensis, https://quadratus.wordpress.com/tag/marija-gimbutas/
50  Homo australopitecus, Ion de la Bugiulești fi ind descoperit pe teritoriul României de azi, cu o vechime de pes- Homo australopitecus, Ion de la Bugiulești fiind descoperit pe teritoriul României de azi, cu o vechime de pes-
te 2 milioane de azi, considerat cea mai veche rămășiță umană de pe teritoriul european. Cel mai vechi hominid 
european, cu vechime de două milioane de ani, a fost descoperit în jud. VÂL-cea, în România, la VALEA lui 
Greuceanu-Bugiulești, alături de oseminte de rinocer, cerb, cal și unelte de os, atestând inteligența primară a acestei 
ființe (capacitatea de a folosi și crea unelte , de a munci, ceea ce îl separă de o maimuță și îl apropie de homo sapiens 
mai degrabă).  Iosif Cueșdean, op. cit., pp. 36-37. https://quadratus.wordpress.com/tag/marija-gimbutas/. A se 
vedea și Dumitru Bălașa, Dacii de-a lungul mileniilor, op. cit., pp. 18-20.
51  Homo sapiens neanderthalensis, resturi umane osteologice găsite în peștera Ohaba Ponor/România de azi. 
Așezarea de la Peștera Cioarei, Boroșteni, jud. Gorj, așezare locuită acum 47.550 ani. Cea mai veche fosilă de om 
modern, care a fost vreodată datată direct, găsită în Peștera cu Oase, din sud-vestul României, primul umanoid mo-
dern găsit în Europa. Cf. Napoleon Săvescu, vol. II, op. cit., pp. 5-7. 
52  https://quadratus.wordpress.com/tag/marija-gimbutas/
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20. Fosile Australoanthropus Olteniensis, https://
quadratus.wordpress.com/tag/marija-gimbutas/

Descoperirile de la Bugiuleşti – posibilitatea existenţei 
primilor hominizi pe teritoriul actualei Romanii

Însă mai târziu, aceasta nu exclude stratificarea socială în cadrul acestor obști 
comune, unele evoluând spre organizări autonome, de tip ierarhic (regate matriarhale, 
conduse de regine), ce au format arché-uri (împărății, imperii) extinzându-și granițele 
pe întinderi foarte  mari, în timp ce altele au rămas în organizări de tip heterarhii 
sau au fost incluse ca heterarhii în cadrul arché-urilor amazoanelor. Zeița vânătorii, 
laolaltă cu zeița-ursoaică și cu zeița-păsare sunt reprezentări ale formelor feminine 
de divinizare a puterii feminine asupra naturii și cele mai vechi forme (după cultul 
focului și al soarelui, al luminii) care folosesc asocierea femeie-natură, într-un sens 
sacru pozitiv, de stăpânire a femeii asupra naturii, derivată din  aspectul feminin al 
naturii. Femeia nu este doar privită ca stăpâna animalelor și a plantelor, patroana 
ciclului vegetației, natura mereu regenerabilă, ci ea dă putere vânătorului și este sursa 
vieții. Date fiind populațiile matriarhale și matrilinare ale perioadei pre-arhaice și 
arhaice, unele dintre ele s-au focalizat pe meșteșuguri și ocupații pașnice, agrare, 
în timp ce altele s-au specializat pe ocupații de tip vânătoare, evoluate  cu timpul în 
organizări politco- militare verticale (regate războinice feminine).

Este perioada matriilor (organizări și apartenențe identitare, culturale, de 
sânge și limbă similare termenului  de patrie/patrii, organizări caracteristice formelor 
matriarhatului și identităților culturale și de sânge, a apartenențelor matriarhale și 
matriliniare).

Este perioada mega-civilizațiilor matriarhale, a celor pașnice (agrare și 
urbane, dovezi ale legăturii intrinseci dintre civilizație și rolul femeii în societate; 
unelte agricole vechi de 10.000 de ani fiind descoperite  pe teritoriul României de azi, 
la Schela Cladovei, Porțile de Fier, pe Dunăre53), dar  și al celor războinice (cultura 
creșterii și domesticirii cailor, pe arealul României de azi fiind atestată inclusiv prin 
dovezi arheologice în zona dintre Jiu și Olt, datând de acum aprox. 6000/cultura 
Vădastra)54. Aceasta  atestă inclusiv civilizații de tip războinic matriarhal în cultura 
neolitică (recentă) din teritoriul României de azi. Dar aceste culturi războinice 
matriarhale recente (neolitice), cu vechime de 7000 de ani, nu se confundă cu 
civilizații arhaice matriarhale, care acoperă o durată de timp extrem de lungă, de la 
2 milioane de ani  la 15.000 î.e.n., de când datează aproximativ Madona de la Cosăuți 
(atestând cultul Zeiței). Din această perioadă arhaică, datează așezări și construcții 

53  Cueșdean, op. cit., p. 37.
54  Cueșdean, op. cit., p. 39.
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de cult închinate soarelui, precum templul de pe muntele Istrița, jud. Buzău (templul 
Soarelui) cu vechime de 30.000 de ani55. La aceasta, adăugăm unul dintre cele mai 
vechi dansuri ritualice de pe teritoriul României de azi, cel închinat zeului luminii 
(RA), adică hora (Ho-Ra!/ Stai, Soare!), a cărui vechime este mai mare decât cea 
neolitică, fiind vorba de unitate de cuvânt (Ho!- onomatopee ilustrând verbul a sta, 
a se opri brusc sau chiar un verb la imperativ, în rumâna arhaică) și RA, particula 
ilustrând divinitatea soarelui (devenit prin preluare, milenii mai târziu, la egipteni, 
zeul soarelui).

În același timp, revenind la informațiile oferite de sursele primare (basmele 
populare, mitologiile, adevărate depozite de informații despre perioadele arhaice 
și proto-arhaice, considerate a fi mitice sau fabuloase ori împletite cu elemente 
de fabulos), observăm că arealul României de azi mai este cunoscut și ca o zonă 
inclusă în așa-numita Lume Neagră. Astfel, Bas-Arabia este unul dintre cele 
mai vechi toponime de origine mitică ale Europei, fiind azi ținutul istoric 
aparținând României, luat prin anexiune teritorială (metodă ilegală și ilegitimă de 
expansiune teritorială) de către URSS de la România în istoria recentă europeană 
(ruperea teritorială, dezmembrarea unui stat nefiind recunoscută ca metodă legală și 
legitimă de formare a unui teritoriu, de apariție a altui stat, în dreptul internațional). 
Basarabia (Bas-Arabia sau Arabia de JOS) desemna în timpurile străvechi, 
întreaga zonă extracarpatică, limitată la sud de Dunăre și la est de râul Nistru56. 
Basarabia era o parte dintr-un teritoriu  foarte vast, arată specialiștii în istoria 
toponimelor, care includea întreaga arie carpatică și care era cunoscută în timpurile 
arhaice (fals numite „timpuri mitice”, adică „ireale”) drept „Lumea Neagră”57. Inițial, 
„Arabia” definește un teritoriu privind un lac relict al Depresiunii Pannonice, numite 
în mithosul românesc „Marea Albă”, lac ce a dăinuit până acum 11.560 de ani, 
restrângându-se treptat, lăsând alte lacuri mai mici (inclusiv Lacul Alb, din Ungaria 
de azi, de la Szeged)58. Așa cum arată specialiștii, într-o etapă ulterioară a evoluției 
cuvântului (toponimia de  Arabia/ara/ fără lumină, negru), cuvântul desemna un 
spațiu sacru, marcat cu toponime speciale, incluzând adjectivul „alb”, și care forma 
o arie elipsoidală cu nucleu pe partea de sud-est a Depresiunii Panonice, spațiu 
înconjurat de toponime incluzând adjectivul „negru”, ce acopereau un teritoriu 
foarte larg, numit și el „Arabia” (toponime ce au rămas până azi, precum Marea 
Neagră, Pădurea Neagră, Muntenegru)59. Alte două toponime, cu rădăcini foarte 
vechi, coborând din arhaic, sunt numele râurilor Arrabon (azi, Rabba, din Ungaria) și 
numele antic al Jiului (Rhabon), cunoscut și ca „râul ce coboară din țara Arabilor”60. 
55  După Virgil Oghină, citat de A. Deac. Cf. Iosif Cueșdean, op. cit., p. 39. 
56  Nicolae Țicleanu, Alexandru Țicleanu, Basarabia (Bas-Arabia) adică Arabia de Jos -macrotoponim mitic foarte 
important al spațiului european, pp. 182-189. În antologia Obârșia neamului nostru, simpozion național, ed. a III-a, 
27-28 martie 2020, Craiova, ed. Cornul Abundenței, 2020, vol. III. 
57  Ibidem.
58  Ibidem.
59  Ibidem.
60  Ibidem.

UNIVERS CIVILIZAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 305

Specialiștii situează astfel ținutul arhaic al Arabiei (format ca o entitate geostrategică 
și geopolitică de tipul unor heterarhii, cuprinzând regate, împărății/arché-uri, rețele 
de așezări și de temple) spre nord, dincolo de defileul Jiului, cuprinzând posibil, 
depresiunea Petroșani și Țara Hațegului61. Conform delimitărilor toponimice, rezultă 
că Arabia arhaică (numită nepotrivit „mitică”, ea fiind dovedită prin toposuri clare, 
care formează grupaje de areale delimitate destul de precis pe harta Europei) se află 
dincolo de creasta principală a Carpaților iar Bas-Arabia (Arabia de Jos) era ținutul 
de la sud și est de ea, înspre răsăritul european62. Locuitorii Arabiei de Jos (Bas-
Arabia) se numeau Bas-arabeni. Până în antichitate persistă aceste toponimii, ele 
fiind preluate ca sursă de legitimitate istorică și politică pe blazonul Țării Românești, 
care își asumă descendența din dinastia Bas-arabilor63. 

Cele trei capete de negri sau leul Negru, prezente pe blazonul Țării Românești 
ilustrează nu doar această descendență a Bas-arabilor (care au întemeiat Țara 
Românească, prin descălecatul lor și victoria de la Posada, în 1330 e.n.), dar și 
descendența din împărăția arhaică, a Arabilor. Trei capete de negri ilustrează o 
structură unificată a „trei formațiuni arăbești” din care s-a creat Țara Românească și 
care derivă toate din „Arabia mitică”.

Așa cum arată specialiștii, în antichitate se vorbea de două „ținuturi arăbești 
din Europa”, rezultate din civilizația-matcă europeană, cea cu nucleul pe teritoriul 
României de azi (însă cu extinderi mult dincolo de marginile ei de azi): Arabia 
arhaică și Arabia de Jos (Bas-arabia)64.

În mithosul românesc se păstrează informația existenței a două arché-uri 
(împărății, imperii), dintre care primul ținut este numit Țara Arăpească (Țara 
harapilor sau a arabilor însă aceștia fiind locuitori albi, arborigeni, ai ținuturilor, de 
unde și originea aparent paradoxală a  numelui de „Harap-Alb”, adică de locuitor 
alb,  originar, pământean, al Țării Harapilor, adică la Arapiei arhaice)65. „Harap Alb” 
este un arborigen, un băștinaș din ținutul european al Văii Jiului, incluzând Țara 
Hațegului, al unui ținut care includea resturile Lacului Alb al Depresiunii Pannonice 
și se întindea până la Carpați, dincolo de aceștia fiind al doilea ținut, anume Bas-
Arabia, Arabia de Jos. 

Toposul arhaic cu care operează basmele populare românești include un ținut 
distinct, organizat matriarhal, sub conducerea unei „împărătese albe, frumoase ca 
o zână”, numită „Arăpușca” (de unde și numele arché-ului său, al imperiului său), 
adică Țara/Împărăția Arăpușchii66. Împărăția Arăpușchii nu se confundă cu un simplu 
regat condus de o regină. Basmele populare românești folosesc foarte rar, aproape 
deloc, denumirile de regat și rege/regină. Majoritatea informațiilor arhaice din 

61  Ibidem.
62  Ibidem.
63  Ibidem.
64  Ibidem.
65  Ibidem.
66  Ibidem.
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aceste arhive populare considerate „mitice” (ele fiind de fapt cu conținut arhaic, 
cuprinzând perioada 36.000-15.000 î.e.n. și o perioadă ulterioară, de la 15.000 – 
spre zona neoliticului, 5000 î.e.n., când informațiile încep să ne parvină din surse 
istorice), adică din basmele populare românești, folosesc termenul de „împărății”, 
conduse de împărați și împărătese. 

„Împărățiile” sunt termene românești echivalente pentru imperii sau forme 
de organizări pe model vertical (având în frunte dinastii pământene/ariene de 
împărați și împărătese), chiar dacă ele includ o diversitate de forme de organizări 
(heterarhii/rețele de așezări urbane și rurale). Ținuturile Arabiei arhaice, ale Bas-
Arabiei și Împărăția Arăpușchii sunt informații provenite din timpurile arhaice, 
păstrate în aceste depozite de informații primare (basmele populare românești), 
dovedind mulțimea, puterea și extinderea teritorială ale arché-urilor ariene 
(pământene) din arealul acestor ținuturi numite „arăbești” (adică, ariene, locuite de 
băștinași, de pământeni, sub dinastii de împărați/împărătese ariene, adică băștinașe). 
După cum arată specialiștii care au analizat conținutul arhaic al basmelor populare 
românești și au extras informații de bază privind toponimia arhaică din ele, în Povestea 
lu Pahon (culeasă de Ion Pop Reteganul, la Sâncel, Alba) este menționată „Arapia” 
sau „Țara Arăpească”, situată „dincolo de mare” (Marea Neagră?), unde este vorba 
de un personaj  cu piele neagră, înțelesul de arab /harap fiind aici cel de negru, în 
acest spațiu înțelesul primar al termenului de „arab” fiind cel de „negru”67.„Lumea 
Neagră” (un alt înțeles al termenului de „Arabia/Arapia”) mai este și cel de „ținut 
subpământean”, la care se ajunge în „Lumea Albă” printr-un traseu special numit 
„Buricul pământului”, un fel de aven foarte adânc (informație din basmul Fiul iepei, 
culegător Simion Fl. Marian)68. Arapia/Arabia arhaică însă, consideră specialiștii, este 
plasată în raport cu lacurile de apă dulce (Marea Albă) din Depresiunea Pannoniei, 
deoarece aflăm, conform datelor din basm, că Arapia este „dincolo de țărmul unei 
mări până la care eroul nostru a mers, pe jos, cale de câteva săptămâni” (marea fiind 
de fapt un lac, deoarece „de pe un țărm al ei se vedea țărmul celălalt”)69. Arapia era, 
deci, un ținut învecinat  cu fosta Mare Albă a spaţiului panonic, în fapt un mare lac de 
apă dulce, ţinut care ar desemna doar o parte, cel mai probabil apuseană, a vastului 
teritoriu care era la începuturi Arabia mitică (rădăcina râului Rabba din Ungaria de 
azi provenind de la denumirea arhaică a râului Arrabon, hidronim ce desparte în 
timpuri vechi,  Pannonia de sus de Pannonia de jos)70.

Țara (împărăția, imperiul) condus matriarhal, de o femeie („o fată cu pielea 
albă, frumoasă ca  o zână”), denumită Împărăția Arăpușchii, ne parvine ca informație 
arhaică din basmul cules de Dumitru Stăncescu la Botești (la sud de Câmpulung 
Muscel). Arăpușchia este diminutiv de la „Arapa”, deci  o conducătoare a ținutului 
Arapiei arhaice sau a unui ținut arăpesc (o parte a Arabiei arhaice). Din  datele 
67  Ibidem.
68  Ibidem.
69  IbIbidem.
70  IbIbidem. 
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oferite de basm, localizarea Împărăției Arăpușchii este undeva spre apus, ajungându-
se acolo „după străbaterea unui ținut lipsit de izvoare, pustiu, nisipos” (actuala 
Pustă Pannonică, o identificare oferită de specialiști)71. Datele basmului descriu pe 
Arăpușca (denumirea conducătoarei acestui ținut) ca fiind „o fată cu piele albă”, deci 
avem date despre existența unor conducătoare pământene ale extrem de întinselor 
(imperialelor) „ținuturi arăbești” (Arabia arhaică, cea europeană, cu centrul înspre 
Țara Hațegului și Depresiunea Jiului)72 care dezvoltaseră organizări politice de tipul 
unor imperii (împărății) în perioadele (matriarhale) stră-, străvechi (arhaice).

Steme atribuite în lucrări de heraldică europene, conducătorilor Țării 
Românești. https://stemaromaniei.wordpress.com/2009/04/19/  Stema regelui 
Valahiei (Roy de Blaquie) după „Armoarialul Wijbergen” de la sfârşitul secolului al 
XIII-lea. Este atribuită ultimilor reprezentanţi ai familiei Asăneştilor.

21.Observăm leul NEGRU (două labe ale leului negru, 
aluzie la dinastia ariană numită Negru-Vodă, care se conecta 
la ținutul arhaic al Arabiei europene, fără legătură cu pecenegi, 
cumani și alți migratori).

 
22. Din nou, leul NEGRU, aluzie la 

dinastia ariană a lui Negru-Vodă care a 
întemeiat pe la 1330 Țara Românească (coborâtor din Arappa/ 
Arabia arhaică, Lumea Neagră), ca stemă a Țării Românesti 
(Marea Valahie), pe la 1400.

 Stema Domnitorului Duce Despot al Marii Valahii în 
armoarialul lui Ulrich von Richental „Conciliumbuch zu Costancz” (1420–1430), 
ediţia „Codex d‘Aulendorf” (1433–1450), dedicat delegaţiilor participante la 
Conciliul de la Constanţa (1414–1418).  La acest Conciliu au participat reprezentanți 
ai dinastiilor pământene (ariene) ale Wlachiei/Valahiei, desigur în plină 
orânduire patriarhală, când Țările Vlahilor erau conduse de domnitori, domni. 
https://stemaromaniei.wordpress.com/2009/04/19/

3. Walhalla, Ținutul Walahelor, Wallachia. Wal-kyriile 
(Kyria. Themiskyria. Centre ale imperiului amazoanelor/ ale 
Walahițelor/Walkyriilor) 

După cum apreciem, basmele populare ale unei civilizații-matcă pentru 
civilizația europeană, precum cea românească reprezintă depozite de informații 
71  IbIbidem. 
72  IbIbidem. 
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primare despre perioade extrem de vechi ale istoriei europene, precum perioadele 
proto-arhaică (circa 2 milioane de ani în urmă, până în 10.000 î.e.n., paleoliticul 
superior) și arhaică (circa 10.000 î.e.n.- începutul neoliticului, 7.000 î.e.n.)73. 

De asemenea, trebuie să avem în vedere conexiunea (derivată din termeni 
având aceeași rădăcină de cuvânt) dintre termenul cu vechime arhaică de „valah” 
(desemnând o structură bazată pe o comunitate de neam, de limbă, de identitate 
culturală cu origini pierdute în negura timpului, a cărui matcă sau nucleu se află 
în spațiul carpato-danubiano-pontic, al României de azi) și termenul mitologic de 
Walhalla.

Valachii sau vlahii sunt o populație ariană (pământeană, băștinașă) a arealului 
carpato-danubiano-pontic, având originile pierdute în perioada proto-arhaică (având 
în vedere urmele de locuire pe acest areal demonstrate cu rămășițele omului de la 
Bugiulești/datând de acum 2 milioane de ani, scheletul din Peștera cu Oase din 
Banat – cel mai vechi om de tip contemporan, cu vechime de 46-36.000 de ani; 
picturile rupestre din Peștera de la Coliboaia, cu vechime de 35.000 de ani, Templul 
Soarelui, din jud. Buzău, cu vechime de 30.000 de ani)74. Omul apei, omul râului, 
omul de pe vale sau pământeanul de pe malul apei (sensul similar celui de ar-ian, 
unde rădăcina de „ari” înseamnă și apă, nu doar loc, areal) mai este numit, cum 
observă specialiștii în limba rumână arhaică, și cu termenul de valah, vălean75. În 
rumână, vale și cu râu au o sinonimie specifică (precum val-ah, văl-ean, ru-man)76, 
unde primul element reprezintă locul (aria) - valea, râul și a doua terminație (an) 
reprezintă omul atașat locului (pământeanul, arianul, omul apei, al arealului).

Așa cum arată specialiștii, acum 10.000 de ani, în arealul carpato-danubiano-
pontic, existau agricultură, așezări sedentare, inclusiv urbane, temple, populații 
organizate matriarhal, folosind până azi aceleași amplasamente pentru așezări și 
vorbind aceeași limbă ca și astăzi, adică rumâna onomatopeică, evoluată în româna 
morfemelor cu sens, înțeles subtil, vorbită și azi în arealul României și considerată 
în mod eronat ca fiind o limbă derivată din latină. Mintea omului operează cu coduri 
și simboluri, iar cuvintele sunt și ele coduri, simboluri sonore, existând în româna 
onomatopeică de azi peste 1500 de cuvinte-simboluri sonore, dovadă certă a 
unei continuități a permanenței românilor pe acest areal de peste 10.000 de 
ani, aspecte confirmate de vechimea simbolurilor de pe artefactele arheologice 
vechi, atașate fără întrerupere, de peste 12.000 de ani77 (din perioada paleolitică 
dar și mai devreme de aceasta, din perioada arhaică de când datează cuvinte precum 
73  A se vedea o cronologie  efectuată de Napoleon Săvescu, vol. 1, op. cit., pp. 11-12. O altă cronologie: pre-istorie 
(din cele mai vechi timpuri, fixate de autor de la 600.000 î.e.n., până la momentul apariției comunității etnice a 
tracilor, la mijlocul  mileniului III î.e.n.), epoca veche (Antichitatea), împărțită în proto-istorie (de la 2500 î.e.n. - la 
începutul mileniului I î.e.n.) și istoria antică (de la începutul mileniului I î.e.n. și sec. VIII e.n.). Cf. Pascu Vasile, 
Istoria antică și medievală a românilor, ed. Basileus, București, 1993, p.7.
74  Cueșdean, op. cit., pp. 37-39.
75  Ibidem, pp. 102, 54-55.
76  Cueșdean, op. cit., p. 29. 
77  Cueșdean, op. cit., p. 25. 
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Hora/dansul ritual al soarelui sau Templul Soarleui din jud. Buzău, cu vechime de 
30.000 de ani).

Revenind la originea termenului de valah/vlah, trebuie să subliniem vechimea 
din timpuri arhaice a acestui termen, care se referă la o populație a văilor (val- ah), 
locuitori ai văilor, unde termenul de vale este la fel de vechi ca și cel de apă (ari-an, 
locuitor de pe lângă ape)78. Când a început neoliticul rumânesc, cu aprox. 10.000 de 
ani în urmă, după unii autori, nu existau pe teritoriul carpato-danubiano-pontic nici 
greci, romani, slavi, decât arienii, locuitorii originari, băștinașii, rumânii arhaici79. 
Termenul de walah/vlah se referă deci, la înțelesul de locuitor al văilor, băștinaș, 
populație sedentară din văile acestui areal-matcă.

Din neoliticul acestui areal, apar combinația de spirală, semne ale cerului, cerc 
și cerc cu cruce aplicată pe cerc (numit de prof. Virgil Vasilescu, roata valahă)80. 
Observăm azi, în Muzeul Civilizațiilor Anatoliene, la civilizațiile  hittite, provenind 
din site-ul Aladja Hüyük,  în Turcia de azi, un artefact de bronz din mileniul III 
î.e.n., închipuind un mare disc peste care sunt aplicate trei roți valahe (trei cercuri 
cu cruci peste creasta de sus a discului). Acest artefact, închipuind o simbolistică 
preluată  de la civilizația-matcă neolitică datând de peste 7000 ani (civilizația walahă 
sau originară a Europei, adică ari-ană, văl-eană, a locuitorilor arealului carpato-
danubiano-pontic  și extinsă ulterior până în Caucaz și Asia Mică) conține elemente 
clare de expansiune a civilizației walahe, originare, ariene, spre zonele asiatice, fiind 
preluate de valurile de civilizații patriarhale de tip kurgan (de pildă, hittiții).

Milenii mai târziu, vocabularul popoarelor turcice venite în Asia Mică, pe 
arealul hittiților, se întâlnește cu un fond lingvistic trac și proto-trac, pe care îl preia, 
dând naștere la cuvinte ce încorporează termenii unei limbi walahe originare :

- însuși termenul de walah este preluat ca atare în limba turcă, folosindu-se 
până azi (fiind un termen arhaic, cu vechime de când datează termenul de walah și 
civilizația walahă, în calitatea ei de civilizație-matcă a Europei, adică o raportare 
la ceva sacru). În limba turcă de azi, termenul de „walah” a fost încorporat  ca 
„wallahi!” (zău!). 
- în limba rumână originară (walaha arhaică sau imperială am putea spune, fiind limba civilizației-matcă a 
întregii Europe în perioada matriarhatului proto-arahic și arhaic, până în neolitic și inclusiv cu un mileniu 
de coexistență de la sfârșitul neoliticului în plină perioada indo-europeană, a civilizației kurganelor) termenul 
de „zău” conține particula ZA (desemnând divinitatea, sacrul, zeul, zâna). De la particula „zău”, derivă compusul 
„Dumne-zău” (unde prima compunere, „Dumne” poate proveni de la „dum-MIN-ecă”, termen din rumâna arhaică 
desemnând ziua sacră, ziua zeului, ziua divinității, conținand morfemul ruman arhaic MIN (lumina, minte, ținere 
de minte). „Ține minte divinitatea/zeul” sau „ziua zeului” pare a exprima alăturarea în limba rumână arhaică, de 
„Dumne-zău”81.

78   Cueșdean, op. cit., p. 53-54.
79  Cueșdean, op. cit., p. 25, 8-9.
80  Ibidem, p. 45.
81  „Dumineca” este cuvânt de origine arhaică, absent la romani, cuvânt arhaic ce indică un set de morfeme rumânești : 
D- a face, a a-DU-ce, a DU-ce, a pro-DU-ce; MIN-luMIN-a, C/G ac, ic, igliță, instrumente care le-AG-ă și Ă=E, 
definind noțiunea de ”duminică” prin metafora ”e ceva ce E legat ca cu un AC de a pro-DU-ce lu-MINA”. DU-
MIN-E-CA, precum Dimineața, ”e ceva legat ață de lumina MIN Di-stribuită de DI-MIN-E-AȚĂ”. Cueșdean, op. 
cit., p. 152. 

UNIVERS CIVILIZAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020310

- Curios că în limba turcă observăm sensuri similare din compunerea 
particulelor derivând din rumâna arhaică (extinsă inclusiv pe teritoriul Asiei mici, 
în Anatolia, la populațiile hattite, rezistând sub imperiul hittit și preluate apoi de 
populațiile turcice, până în ziua de azi, fiind folosit cu același sens de sacru, 
divinitate): „walahii (!)” sau „zău!” (în limba turcă) este de la început un cuvânt 
cu sens sacru, derivat cu tot cu sensul său sacru, din limba arienilor (a walahilor). 
„Walahii”, în turca de azi, are sensul  de „zău”, care este particula… de consacrare 
pentru divinitate în limba arhaică a arienilor (walaha). Culmea este că tot turcii au 
conservat acest sens sacru de care erau conștienți, al termenului de „walahii”, 
transformându-l în denumirea lor pentru divinitate. Astfel, termenul de „walahii” 
devine „Alah” în limba turcă, conservându-se sensul sacru pe care acest termen 
îl are dat de civilizația-mamă (civilizația pre-hittită, a zonei anatoliene, unde s-au 
extins influențele walahice). Termenul de „allah” provine direct din termenul de 
„walah”, prin intermediul cuvântului arhaic, preluat de turci, de „walahii” (pre-
hittit, adică provenit de la civilizația-nucleu a Europei, cea walahică, ariană, cu 
matca în spațiul carpato-danubiano-pontic).

Wallahia este „țara walahilor”, adică a rumânilor, deoarece în limba rumână 
arhaică, termenii de val-ah și ru-mân sunt sinonime (roman/ruman-om al râurilor, 
în sanscrită român este om al văilor, vălean – din valea, văleni, val-ahi). Rumâni, 
români – oameni de pe lângă râuri, râumanii, deci ambele particole (VAL- și RAU-) 
formează cuvinte cu același sens inițial (oameni ai văilor sau oameni ai râurilor)82.

Astfel, avem șirul de termeni înrudiți:
- Walah-Valah/Walahia/Walahii/Allah (țara sfântă, adică arealul arhaic, 

pre-neolitic, din care se face expansiunea civilizației walahice spre Asia Mică și 
zona Anatoliei, unde a fost preluat fondul lexical „walah”, cel sacru, de hittiți, apoi 
de populațiile turcice, acest sens sacru fiind conservat până azi). Termenul de „Allah” 
(derivat din „wallah/walahii”, după cum remarcă specialiștii în morfemele de 
cuvânt, incluzând morfemul VL (VâLcea, VaLe, Valah) și VLH ( VâLcea - Hapa, 
unde morfemul HP este cel mai vechi pentru a descrie apa), deci locuitori ai văilor și 
apelor (walahii sunt și Ar-ieni, adică „de pe lângă apă”)), este un termen care include 
directa referire la civilizațiile ariene, originare, de unde s-a răspândit civilizația în 
întreaga Europă și spre zona Asiei (perioada proto-hittită).

- Walah/Walahia-Walahii-Walhalla-Walkyrii/Val-kirii.  Walhalla, conform 
Dicționarului de mitologii indo-europene, este un termen toponimic mitic, desemnând 
o locație supra-pământească, unde există o populație de mari războinice – războinicele 
din Walhalla83. Ele sunt slujitoarele zeului suprem Odin. Acest mit apare ca indo-
european, deoarece pune marile luptătoare sub controlul patternului patriarhalist 
(zeul suprem, Odin) însă el preia și adaptează informații pre-patriarhale, arhaice.

Acest imens spațiu (împărăție, imperiu) a fost păstrat (sau refăcut) în vremea 

82  Cueșdean, op. cit., p. 102. 
83  Jean Vertemont, Dicționar al mitologiilor indo-europene, ed. Amarcord, Timișoara, 2000, p. 326.
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orânduirii patriarhale  geto-dacice, sub domnia lui Burebista. După istoricul francez 
Camille Jullian, „de la Viena la Odessa, imperiul dacilor stăpânea cele mai importante 
vaduri de comerţ, ca şi pământurile cu solul şi subsolul cel mai bogat din Europa Centrală. 
În jurul lui Buerebista („el nu fu niciodată învins”) şi al lui Deceneu, dacii delirară de 
entuziasm şi de încredere în puterea lor, vreme de trei decenii.” (Camille Jullian, Histoire 
de la Gaule, Paris, 1920-26, în Prefaţă şi în cap. I, Popoarele vechi ale Europei)84.

Walhalla este o denumire preluată de la o localizare reală, din cultura-
matcă a Europei. Ulterior, este proiectată într-un spațiu mitic, supra-omenesc, fără 
localizare pe pământ (cu sensul germanic de „sală a celor căzuți”, a eroilor căzuți 
în bătălii, ale căror suflete sunt culese de tinere celeste și duse în locașul lui Odin, 
Walhalla). 

Walhalla însă, ca derivație clară de la termenul de Walah,  este 
denumirea arhaică pentru arché-ul „locuitoarelor văii” (civilizația–matcă a 
spațiului carpato-danubiano-pontic, încă din perioadele paleolitice), adică Țara 
Walahelor.  Ca o specificitate, având în vedere că din negura timpurilor (perioada 
arhaică, preistorică, inclusiv neoliticul românesc), acest areal a fost definit de o 
organizare de tip matriarhal, bazată pe cultul Zeiței, „walahii” trebuie înțeleși ca 
o populație războinică feminină (cel puțin până la venirea indo-europenilor, adică 
civilizațiile de tip kurgan, însă și acestea coexistă un mileniu cu civilizația de tip 
Cucuteni, a neoliticului românesc). 

Informația primară a miturilor popoarelor scandinave este că Walhalla este 
un ținut populat de mari războinice, de semi-zeițe.  Aceste tinere zugrăvite de 
mituri la dimensiuni epopeice, asemenea semi-zeilor greci, sunt Val-kyriile. Sunt 
fecioare războinice, cu arme și înfățișare maiestuoasă, frumoase și specializate în 
războaie, care, în perioada indo-europeană (începuturile ordinii patriarhale bazate pe 
cultul zeului suprem) au drept conducător pe Odhin, tatăl suprem, tatăl zeilor. 

Walkyriile descriu, deci, inclusiv o perioadă posterioară orânduirii 
matriarhaliste a civilizației walahelor, cu nucleul în spațiul României de azi (cetatea 
Temiskyrei). Sediul amazoanelor din civilizația-mamă (cea care a inspirat 
originea mitului scandinav) este inima, teritoriul walah însă în arché, în zona 
de nucleu nu observam mituri ale amazoanelor supuse zeului suprem (Odin), ci 
supuse reginei Leukkipe (Leoaica Chipeșă) și altor regine (indiciu al supunerii 
amazoanelor din arché unor conducătore, al orânduirii prin excelență matriarhale). În 
schimb, spre zona Barbaricum, în zonele scandinave, supuse influențelor recente 
ale orânduirii patriarhaliste (apariția zeilor supremi), amazoanele sau imaginea 
lor (ajunsă o adevărată cultură populară, vehiculată și la civilizații patriarhale prin 
excelență, precum cea grecească antică) apar ca fiind conduse de zeul suprem (Odin).

Walkyriile sunt însă populații războinice feminine cu o forță de temut, care 
„culeg sufletele” eroilor bărbați morți în bătălii (înțelesul primar fiind acela că „le iau 
84  Glasul.info, http://www.cunoastelumea.ro/citatul-zilei-camille-jullian-istoric-francez-imperiul-dacilor-stapanea-
de-la-viena-la-odesa-cele-mai-importante/
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sufletele adversarilor în războaiele cu aceștia”). Walkyriile sunt denumiri pe care 
triburile scandinave indo-europene patriarhaliste le dau în orânduirile patriarhaliste 
(începute după unii autori, acum 5000 de ani), amazoanelor. 

Amazoanele își au sediul în cetatea cu o terminație specifică (Themis-
kyra). De aici, terminația de „wal-kyrie”, adică supuse ale sediului tuturor 
acestor Walkyrii (Themis-kyra). 

Multe milenii mai târziu, descoperim în Cântecul Nibelungilor, referiri la un 
„principe Ramunc, al țării Walahiei”, care a trăit însă cu mult înaintea de cucerirea 
Panoniei de armata lui Attila, Ramunc fiind o celebritate în lumea central-europeană 
înainte ca autorul anonim al Cântecului Nibelungilor să se fi apucat de compus (Ra- 
MUNC provenind din rumâna arhaică, semnificând „Munca e sfântă”, „Munca e Ra”, 
„Munca e binecuvântată” sau „La muncă”, „muncitor harnic”, de unde și termenii de 
„râvnă, muncă, româncă”)85. 

Perioada arhaică le surprinde pe amazoane în frunte cu Măreața, Magnifica 
(prințesa K-Leitho/ de la care derivă termenii a clădi, în română, a clăti, lată), 
părinții ei refugiindu-se pentru a scăpa de războaie, peste Carpați, în actualul Banat 
(întemeierea cetății Them-is-Kyra, Fortăreața Doamnelor, pe râul Bega - fugă, 
pribegie exil)86. Râul Thermodon curgea în apropiere ; după autorii greci Eusebiu și 
Pindar, amazoanele locuind pe lângă Dunăre. De la regina Leu-Kippe (Leu Frumos, 
Leoiaca Chipeșă) rămâne simbolul leului pe  stema veche a Banatului87. 

O altă capitală a amazoanelor din civilizația-matcă (carpato-danubiano-
pontică) era capitala Salentini, pe râul Ialomița/Aurumetti („fire de aur”, aluzie la 
părul bălai, la „femeile albe, doamnele luminoase, fetele cu păr de aur”). Amazoanele 
fac parte din neamul pelasgilor, adică din civilizațiile ariene cu origine înecată în 
negura timpului, în plan mitic88. Pelasgii se traduc, în opinia cercetătorilor, ca fiind 
„neamul fericiților, arzătorilor, luminoșilor” (aluzie la părul bălai)89. De la termenul de 
„pelasgos” se considera că ar proveni termenul de „placos”, de unde derivă termerul 
de „blah/vlah” și verbul „a plăcea”90. Dacă populațiile amazoanelor ocupau țărmurile 
estice și sudice ale Mării Negre, inclusiv Dobrogea de azi (numită Scytia Minor de 
romani) și Asia Mică, inclusiv, până în Caucaz, unde s-au descoperit morminte de 
femei războinice  de mare importanță, până în stepele asiatice, rezultă că avem de-a 
face cu extensia unui ținut matriarhal ce coexistă milenii cu epoca de început a 
civilizației kurganelor, cuprinzând spațiul carpato-danubiano-pontic (civilizația 
de nucleu, ariană sau valahă), până în zona Caucazului. Acestea sunt însă 
perioade în care civilizațiile matriarhale domină plenar acest spațiu eurasiatic, pe 
care îl numim aici Walhalla, adică arché-ul Walkyriilor, acel arché matriarhal 

85  Bucurescu, op. cit., p. 30.
86  Ibidem, p. 48.
87  Ibidem, p. 48. 
88  Ibidem, pp. 45-48. 
89  Ibidem, p. 46.
90  Bucurescu, Idem, p. 46. 
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și matriliniar dominat de forța armată și imbatabilă a amazoanelor, denumite 
Wal-kyrii de locuitorii din ținuturile nordice (aceștia fiind „zone de barbari” prin 
comparație cu nucleul Themis-kyra condus în perioada arhaică de legendara – ca și 
Hercule, Theseus –, Leukippe (Leoaica Chipeșă))91. 

Mitul scandinavic (inclusiv germanic) arată informația primară ce trebuie 
decriptată corect (existența populațiilor de tinere războinice care se îndeletniceau 
cu „culesul sufletelor” războinicilor bărbați morți pe câmpul de bătălie). Adică, 
amazoanele „luau sufletele” (în sensul de „ucideau”) războinicii bărbați într-
un război, astfel încât ele ajung să fie temute ca semi-zeițe (aceeași aplicare 
a sacralizării, pentru calitățile extraordinare ale unui pământean, precum la 
Achile, Theseu, Hercule, pe care mitul popular îi ridică la dimensiunea de semi-
zei).  Conform mitologiei populare circulând în zonele nordice ale Europei, Marile 
războinice ale Walhallei sunt cele care locuiesc un ținut paradisiac, rezervat eroilor  
morți în bătălii. Walhalla, cu sensul de „sală a celor morți”, pare a fi la origine 
un teritoriu în care luptătorii unor neamuri organizate patriarhal (conduse de 
bărbați) nu au nicio șansă în fața Walkyriilor („Cele care culeg sufletele”). 

Dar ele sunt la origine, populații reale feminine matriliniare războinice, care fie 
au locuit până în nordul îndepărtat, fie li s-a dus vestea până acolo. Mitul războinicelor 
care-l slujesc pe Odin este unul patriarhal, cu elemente preluate din civilizația 
matriliniara a războinicelor însă peste care se suprapune patternul patriarhalist (zeul 
suprem războinic, Odin). Miturile operează cu informații primare, pe care le 
folosesc ca unități originare de informație.

23.Crucea walahă (simbol al împărăției valahilor)/ valahă (Walhalla, derivat 
din cultul Zeiței vieții), simbol al continuității neîntrerupte în arealul carpato-
91  Bucurescu, Idem, p. 46-47.

UNIVERS CIVILIZAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020314

danubiano-pontic, ca spațiu civilizațional (inclusiv ca areal al amazoanelor) numit 
din timpurile străvechi Walachia și preluat în mitologiile nordice ca fiind Walhalla- 
prin rotacism).Mai degrabă, Walhalla ar fi un cuvânt al rumânei arhaice (deoarece 
ea folosește rotacismele), iar Walahia/Walah ar fi denumirile date de popoarele 
străine din afara acestui areal. Surprinzător este că în mitologiile nordice este folosit 
cuvântul arhaic rumânesc, cel prin rotacism, adică… Walhalla. 

Simbol cruce valahă, cu origini pre-neolitic (neoliticul românesc, caracterizat 
prin așezări urbane , agricultură, minerit, începând de pe la 10.000 î.e.n.)92. Statuetele 
feminine reprezentând Zeița, găsite în Bulgaria de azi, întorc datele neoliticului 
balcanic spre 8000 î.e.n. A se vedea http://epochtimes-romania.com/news/statueta-
descoperita-in-bulgaria-ar-putea-schimba-datele-despre-neolitic-in-europa---281116

Simbol „cruce 
valahă”, simbol sacru, arian, 
pământean, pre-celtic și pre-
creștin, preluat înclusiv în 
perioada creștină și folosit până 
din zilele noastre la decorarea 
caselor și a bisericilor din 
Maramureș (Nordul arealului 
României de azi). Biserica 
din lemn din Luieri. Sursa: 

http://clipetraitealtfel.blogspot.
com/2016/10/simboluri-sacre-cu-

origini-dacice.html

http://www.romania-actualitati.ro/scrierea_samanica_i_crucea-54710 

Crucea valahă apare în cadrul cultului Zeiței vieții, ca simbol al unui spațiu 
arhaic, pre-neolitic, matriarhal, inclusiv definind Walhalla (ținutul, împărăția 
Walahelor, a arienelor, a războinicelor de la Marea Neagră și de la Themis-kyra). 
Găsim simbolul Zeiței vieții (crucea în cerc) pe vasele neolitice de la Cucuteni  
(6000 î.e.n.), înlăturând ideea că ar fi ”cruce celtică”. Dimpotrivă, crucea valahă 
este simbol aparținând de prima scriere a lumii, scrierea danubiană, a civilizațiilor  
Lepenski-Vir, Tărtăria, Gumelnița, Hamangia,Boian,Turda.

92  Cueșdean, op. cit., p. 25, 38-39. 
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23C Cruce valahă 
(poarta) 

             http://
www.romania-actualitati.
ro/scrierea_samanica_i_

crucea-54710.   Crucea 
valahă, simbol pre-
neolitic (cultul Zeiței 
vieții), însemnând spațiul 
arian, pământean, al 
Walahelor (Walhalla, 
al Wal-kyriilor, al 
amazoanelor din 
civilizația-matcă a 
întregii Europe, arealul 

carpato-danubiano-
pontic).  Portiță din com. 

Rozavlea, Maramureş, Muzeul Satului, Bucureşti               
Crucea valaha (simbolul pre-neolitic al cultului Zeiței vieții), în arealul 

României de azi. Atestare a cultului Zeiței și a originii multi-milenare a organizării 
matriarhale, în arealul României de azi.  Poartă maramureșeană http://www.
romania-actualitati.ro/scrierea_samanica_i_crucea-54710 

24.Cruce valahă, 
simbol atestat în arealul 
României de azi, cu 
vechime de peste 10.000 
de ani, distinct de orice 
”cruce celtică”. Masivul 
Grohot, Munții Apuseni, 
Peștera Cizmei, inscripții 
pe pèreți (cercul și 
crucea), cu vechime de 
peste 10.000 de ani, 
făcute perfect, ca și cu 
un fel de compas. https://
aleximreh.wordpress.com/2017/09/18/crucile-solare-din-apuseni/ Conf. univ. dr. George V 
Grigore
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25. Cruce valaha în cerc cu elemente de regenerare (frunza de brad, brad, 
puncte roșii și crucea cerului). Ou încondeiat (arealul României de azi). Tradiţia 
încondeierii ouălor  este un obicei foarte vechi din timpurile când Anul Nou se 
sărbătorea la echinocțiul de primăvară. Date în dar, acestea simbolizau  echilibrul, 
creaţia şi fecunditatea. https://gradinacuartisti.wordpress.com/2010/03/17/ouale-

UNIVERS CIVILIZAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 317

incondeiate-si-simbolistica-lor/  În ceremoniile antice de reinnoire a timpului, oul, mai 
ales cel colorat, era element generator de viata, asociat conceptiilor cosmogonice 
care compara Universul cu un ou. https://www.daciccool.ro/traditii/legende-datini-si-
obiceiuri/3108-traditia-incondeierii-oualor-de-pasti

26.Colac tradițional, cu opturi (simbolul infinitului) și cu cruce în cerc (crucea 
valahă). Meșteșug tradițional (panificație) folosind simboluri neolitice (precum 
crucea valahă) pe arealul României de azi, în mod distinct și anterior față de ”crucea 
celtică”. Sursa :https://www.ziaruldevrancea.ro/jurnalism-cetatenesc/1588810568-bine-
de-stiut-colacii-in-ritualurile-de-inmormantare.html,Ziarul de Vrancea, 18 nov 2014 
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27.Pască. Prăjitură cu brânză dulce 
și aluat de cozonac, tradițional de Sf. Paști. 
Forma ei este exact crucea valahă (crucea 
inclusă în cerc). Este preluarea în cultura 
creștină a unui simbolism neolitic și poate 
mai vechi, folosit pe arealul României de azi, 
anterior cu milenii față de ”crucea celtică” 
și de orice import cultural de la celți (având 
în vedere civilizația-matcă a Europei, cea 
balcanică, incluzând arealul României de 
azi). Sursa :https://www.ziarulnational.md/
toata-lumea-pregateste-pasca-ce-simbolizeaza-

aceasta/
28.„Crucea valahă” (simbolul neolitic 

al soarelui) pe porțile maramureșene din lemn. 
Meștesug tradițional, folosind simboluri neolitice 
tradiționale (cultul Zeiței vieții). Sursa foto:blog.

viotoptravel.ro,https://www.revistadinlemn.
ro/2017/08/15/porti-maramuresene/
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29. Crucea valahă, pe porțile de lemn ale caselor din România de azi. Sursa 
foto: muzeul-satului.ro, https://www.revistadinlemn.ro/2017/08/15/porti-maramuresene/

30.Crucea valahă (crucea în cerc) pe colaci (de nuntă, de înmormântare, 
ai miresei etc.). Simboluri ale scrierii dunărene, de peste 5000 î.e.n. Obiceiuri 
tradiționale reprezentând contiunitatea neîntreruptă a strămoșilor geților, a 
existenței spțiului (împărăției) Valahelor (Walhallei) încă din paleolitic și chiar 
dinainte de el, de la apariția lui homo sapiens și a primelor culte legate de 
morți), deci înlăturarea ideii originii crucii valahe ca fiind o ”cruce celtică”. 
http://origineagherga.blogspot.com/2012/11/colacii.html
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31.Schițele câtorva 
feluri de colaci, legate de 
cultul paleolitic si neolitic 
al morților, al fecundității/
al cuplului/al nunții, al tăierii 
moțului la copii, atestând cele 
mai vechi simboluri ale scrierii 
dunărene, prima scriere din 
lume și având origini dincolo 
de ea. https://www.facebook.

com/LaBlouseRoumaine10/
posts/1534095946708734/ 

„Schițele câtorva feluri 
de colaci ai rumânilor din 
Serbia, expuși în Muzeul din 
Majdanpek, Serbia. Colacii 
încă se mai fac în aceste 
comunități de pe malurile 
Dunării. Semnele înscrise pe ei 
sunt foarte vechi și se regăsesc 
la români pe ii, pe țesături, 
pe ceramică, pe lemn și mai 
rar pe pâine. Unele dintre ele 
apar și pe vasele de Cucuteni 

vechi de 7000 de ani.” Gratiela Aolariti via Pinterest 
http://www.pinterest.com/pin/546624473494663344/. Sursa: Paun Es Durlic, ”Limba 
sfântă a colacilor rumânești”. http://www.formula-as.ro/…/en…/sfanta-paine-a-
vlahilor-11985. Muzeul de Etnografie Tulcea https://ethnosophia.wordpress.com/…/
colacii-de-pomana-la-v…/

32.Crucea 
valahă (cruce 
în cerc): Coliva 
(prăjitură ritualică 

tradițională 
preparată din 
arpacaș de grâu, în 
arealul României 
de azi, legat de 
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cultul morților (vechime din neolitic). Coliva formează un cerc, în care se introduce 
crucea (o reprezentare a crucii valahe, semnificând continuitatea neîntreruptă 
a populațiilor ariene, pământene pe arealul României de azi și în ținuturile ei 
istorice (Basarabia, Bucovina), din perioada arhaică (cultul morților fiind unul 
cu origini de la apariția homo sapiens și a agriculturii, fiind legat de coliva din 
grâu reprezentând regenerarea și viața veșnică). Sursa :https://www.stiridinbucovina.
ro/2018/01/14/cum-se-face-coliva-prepara-reteta-traditionala/

33.Cruce 
valahă într-un 
cerc (ou). Simbol 
străvechi, al lumii 
valahilor (pre-
celtic și originar 
din civilizația 
pre-neolitică a 
arealului carpato-
danubiano-pontic, 
civiliziația-matcă 

a Europei). În 
centrul crucii se 
află floarea vieții 
(roșie, simbol 
ancestral al 
sângelui, al vieții).
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34.Simbol Floarea vieții (simbol arhaic al civilizației matcă europene, a 
spațiului carpato-danubiano-pontic), persistând și în cultura geto-dacă de mai 
târziu. Simbol arian, preluat de civilizația vedică (India) ca desen sacru (Mandala). 

35.Steag de bronz găsit la Aladja 
Hüjük, de la sf. mileniului III- începutul 
mileniului II î.e.n., unul din cele mai vechi 
obiecte descoperite pe teritoriul imperiului 
hittit (arealul Turciei de azi). 

Observăm :  Simbolul a trei cruci 
valahe (sus, centrul roții), ca o creastă 
peste discul soarelui sau floarea vieții, 
alcătuită din romburi (alt simbol feminin) 
suprapuse (simbolul vechi al cultului Zeiței, 
dovedind preluarea sa în civilizația kurgan 
și în imperiul hittit) din regiunea anatoliană 
(la civilizațiile din epoca bronzului de tip 
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kurgan). După unii ar fi un steag de bronz (Zamarovsky). După alții, ar fi un obiect 
de cult din perioada hittită, Anatolia (Aladsa Hüyük). După alții, ar fi un stindard 
de cult sub formă de tablă de joc (Riemschnider, p. 170). Datare obiect- al treilea 
mileniu î.e.n. (perioada hittită). Sursa https://www.wikiwand.com/en/Hittites, https://
www.wikiwand.com/en/Alaca_H%C3%B6y%C3%BCk_bronze_standards

36.Desen în  formă de tablă 
de joc, având în centru stele, floarea 
vieții sau cruci. Ou încondeiat. 
Arealul României de azi, meșteșug 
tradițional, cu origini în pre-neolitic 
(pre-creștin). 

Concluzii 

Mitologiile sunt surse primare de informații despre epoca pre-arhaică și 
arhaică, fiind nevoie să se identifice elementul fabulos și să se separe de informația 
primară; nu se poate ajunge la concluzia că orice unitate compusă de basme 
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și mitologii ar fi golită complet de informații reale despre epocile de început ale 
omenirii. Denumiri, simboluri, localizări sau toponimii ne pot parveni, până în 
prezent ascunse sub haina unor povestiri fabuloase, însă informația de bază rămâne 
a fi identificată și extrasă, pusă în ansamblul de informații ce se pot verifica sau 
au corespondențe (inclusiv la nivel lingvistic și ca arie lingvistică de răspândire) 
în planul unităților culturale, geografice, istorice de mai târziu. În acest fel, nu 
putem exclude conexiunea lingvistică evidentă dintre termenul de Walaha-Walhalla, 
desemnând o locație specifică, dominată de femei războinice, numite Walkyrii la 
care lumea nordică europeană arhaică se raportează cu admirație, teamă și onoare, 
considerându-se pentru bărbații războinici a fi cinstea supremă de a cădea ca eroi 
în bătălii și de a accede la onoarea de a face parte, fie și cu sufletul, fie și simbolic, 
din ținutul acestor războinice, numit Walhalla. Mitul popular al lumii pre-istorice și 
antice înzestrează cu trăsături de semi-zeițe personaje extrem de respectate, precum 
amazoanele (sublimate în ipostaza de Walkyrii) ca și pe Hercule, Achile,Theseu 
(considerați semi-zei). A face parte din Walhalla, ținutul Walkyriilor (Walahelor) 
este cinstea supremă și visul oricărui războinic. Acest mit apare în perioada de 
început a patriahalismului, odată cu apariția oștirilor de războinici bărbați sub 
conducerea unui leader ce se pretinde a fi reprezentat al unui zeu suprem (Odin, 
de exemplu). 

Însă personajele feminine nu pot fi excluse din această nouă ordine mondială 
(patriarhală, a civilizațiilor kurganelor, a marilor migrații, a distrugerii civilizațiilor 
Zeiței). Odată cu răspândirea ordinii patriarhale și a regatelor sau triburilor conduse 
de regi-bărbați, ținuturile stăpânite de reginele amazoanelor devin proiectate în 
legendă (dispar cu totul) sau devin legendare prin eroismul lor și capacitatea lor 
de rezistență (ținuturi foarte bine delimitate și protejate de atacurile noilor regate 
sau triburi sau seminții conduse de regi sau leaderi bărbați și puse sub ocrotirea 
zeilor supremi bărbați). Este posibil ca amintiri despre Walhalla, ținutul dominat 
de „amazoane” reale, să fi persistat, cu referire la un ținut real, până în neolitic, 
acum 5000 de ani, când ordinea patriarhalistă se răspândește pe deplin în Europa 
și apar, în unele areale (precum cel carpato-danubiano-pontic), perioade (de peste 
un mileniu) de coexistență cu ordinile neolitice matriarhale (cultura Cucuteni și 
interferența cu cultura kurganelor)93. 

Walhalla este însă un termen cu o clară conexiune cu termenul de Walah 
(valah), fiind țara Walahelor (a femeilor valahe). Walhalla este clar la origine, 
așa cum a fost introdusă ca informație primară în unitatea compozițională a 
mitologiilor scandinave, inclusiv germanice, un teritoriu al femeilor războinice, al 
Walkyriilor. Deoarece vechimea termenului de valah nu poate fi estimată, el fiind 
considerat proto-neolitic, putem considera că „ ”-kyre” (Themis-kyra/Timișoara), 
unde există și o localitate, numită GI-armata/GIARMATA (armata amazoanelor 
sau locul armatei/armata pământului). Termenul de Wallah (și în consecință, și 
93  Lucian Iosif Cueșdean, op. cit., pp. 32-33, 48-49.
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denumirea ținutului lor, Wallaha/Wallhala) este considerat a fi mai vechi decât 
perioada neoliticului, deoarece conține morfeme de cuvânt (unități de bază, atomi 
de cuvânt) exprimând (la fel ca și ARU/RU) locația și originea (pământeanul râurilor, 
pământeanul văilor)94. În rumâna arhaică, considerată limba matcă a tuturor limbilor 
europene, morfemul de cuvânt VLH, VL exprimă ideea de vale, aici combinată 
cu apa (Hap, Hapa - Apa)95. Ambele concepte sunt sinonime în limba rumână 
arhaică (vale și apă), termenii de walahi și de arieni desemnând locuitori originari, 
băștinași, ai văilor și râurilor din arealul civilizației matcă a Europei (spațiul carpato-
danubiano-pontic). Astfel că originea acestor termeni fiind proto-neolitică, rezultă 
că ei definesc un areal bine delimitat (termenul de arian fiind conectat la conceptul 
de arie, areal), un ținut populat de walahi sau mai precis, în condițiile orânduirii 
matriarhale și matriliniare anterioare orânduirii patriarhaliste, populat de walahe 
(sau wal-kyrii), femei războinice având sedii (cetăți, fortărețe cu terminația „–
kyre”, unele dintre ele) în zona de nucleu a civilizației lor (walhalliene). Vorbim 
de un spațiu extins, geopolitic și geostrategic, dominat de populații războinice ariene 
(băștinașe), de walahe (pământene, locuitoare ale văilor), unde termenul de walahă 
desemnează nucleul unui mare arché (sau împărăție), cunoscută în epoca arhaică 
drept Walhalla (țara Walahelor, numite ulterior, în antichitate, „amazoane”). 
Aceste femei războinice nu se denumesc „amazoane” ci sunt numite așa milenii 
mai târziu, de către greci. Ele se denumesc „FRU-MOASELE”, „frumoasele” 
(Bele-gynele), sunt inițiatoare de civilizație avansată (inițiază codurile de legi 
ale civilizației lor matriarhale, numite Beleaginele, legile frumoaselor care, mai 
târziu, sunt transmise de o conducătoare a lor, devenită legendară și zeificată ulterior 
de populațiile geto-dace). FRU-MOASELE, cuvânt din rumâna arhaică, conține 
morfemul RU (cel mai vechi morfem, cu trimitere la RU-, RI-, RA-, care înseamnă 
lumină dar și râu, apă). Acest morfem are vechime de peste 35.000 de ani, provenind 
din onomatopee specifice ale locuitorilor băștinași ai arealului carpato-danubiano-
pontic, de unde s-a transmis până azi. FRU-  conține morfemul RU- (de la RUmân, 
onomatopeea RRU, R, RAU dar și AR-, de la care vine cuvântul AR-ieni, ARR, 
ai râului96). Numele Rumânilor, românilor se trage de la morfemul RRU, morfem 
din perioada proto-arhaică și arhaică, râu (36.000-12.000 î.e.n.), nicidecum de la 
cetățenii Romei, apăruți multe milenii mai târziu. 

Marele Spațiu Extins al Walahelor, în perioada arhaică (posibil și în cea 
pre-arhaică, deoarece ne raportăm aici la o perioadă cuprinsă între 46.000-
15.000 î.e.n., când apar artefactele cu cultul fertilității, tip Madona de la Cosăuți, 
introducând o imagine feminină de tip matern și civilizații de tip sedentar, pașnic) 
este cunoscut sub numele de Walhalla. Este ținutul dominat, exact așa cum 
transmite informația primară din mitologia scandinavă, de „femei războinice 
care culeg sufletele eroilor morți pe câmpurile de bătălie” (aluzie la capacitatea 
94  Ibidem, pp. 72-73, 52. 
95  Ibidem, pp. 6-11, 16-17, 53-54.
96  Cueșdean, op. cit.,  p. 54.
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lor militară atât de perfecționată și organizată, încât devin veritabli îngeri ai 
morții, culegătoare de suflete). 

Pentru bărbații morți pe câmpurile de bătălie (probabil, perioada de început 
a civilizației kurganelor), aceste Walahe beneficiază de proiecție imagistică extrem 
de puternică încât ajung să inspire prin capacitatea lor ofensivă și defensivă de a 
purta războaie, adevărate mituri, bărbații ajungând să considere o cinste a muri pe 
câmpurile de bătălie și o cale de a accede în faimosul ținut Walhalla, fie și în mod 
simbolic, cu sufletul. Cinstea supremă, în perioada pre-arhaică, prin raportare 
la caracterul  supra-uman, extraordinar, la faima ținutului Walhalla este 
considerată de triburile organizate patriarhal (nordic-europene) a fi remarcați 
de Walkyrii pe câmpul de luptă ca eroi și de a li se așeza sufletele în mod simbolic 
în ținutul războinicelor. Walhalla este ținutul marilor războinice, al Walahelor, 
„Culegătoarele de suflete”, adică „cele care decimează oștiri întregi”, prin forța, 
perfecțiunea tacticilor și a strategiilor războinice, Marile Maestre ale Războiului 
în perioada arhaică, inclusiv în epocile de început ale civilizației kurganelor (când 
începe o perfecționare militară și în orânduirile patriarhale și ulterior, ceea ce numim 
un proces de separare ocupațională a sexelor, de marginalizare progresivă, de 
demonizare a femeii, de excludere a ei din domenii întregi ale vieții și din câmpuri 
întregi de activități, ocupații și profesii, un proces nu de domesticire a femeii cât de 
aplicare a unui pattern radicalist de gen asupra ei -femeia nu mai este considerată 
persoană ci obiect , este înconjurată de o serie de obiceiuri și programe disfuncționale 
care îi șterg rolul din istoria patriarhalistă, adică timp de 5000 de ani).

Walhalla este ținutul Marilor Maestre ale Războiului în perioadele de 
început ale omenirii. Walhalla a ajuns să fie cunoscută și dorită de războinicii din 
perioada kurganelor (de început a epocii patriarhale), ca fiind un fel de paradis al 
războinicilor. Walahalla, ținut real (pentru că este conectat la o populație reală, 
cea a walahelor) devine nu doar un ținut paradisiac, supra-pământean, proiectat 
în legendă de mitologia scandinavă și germanică (zone cu populații organizate 
patriarhal, puse sub conducerea zeilor supremi, care preiau însă informații despre 
populațiile războinice feminine din arealul walahilor, adică din civilizația de 
nucleu carpato-danubiano-pontică, cea de unde a izvorât întreaga civilizație 
a Europei). Walhalla devine o țară sfântă, un ținut sacru, nu doar paradisul 
războinicilor nordic-europeni. 

Walhalla, prin conexiunea cu walah, este cunoscută de populațiile pre-hittite 
din Asia Mică, din zona anatoliană, și așa este preluat (cu informația primară, 
ca fiind legat de noțiunea de sacru, de mare respect, de venerare) de populațiile 
turcice stabilite pe teritoriile proto-hittite anatoliene. La aceste populații turcice, 
termenul de „walah”/„Walhalla” este transformat în „-Allah”, cuvântul pentru 
divinitate, sacru, respect suprem. Sensul inițial al cuvântului este păstrat ca și 
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rădăcina sa, la populațiile turcice și așa este introdus și în Coran, în lumea arabă97. 
Este însă preluat doar termenul (la genul masculin) de „walah” (marker al 
originii în epoca patriarhală), nu și cel înrudit, de „Walhalla” (țara lui  W-alah-
elor). Trebuie însă să mai adăugăm că morfemele de cuvânt (morfemul MIN)98 din 
limba rumână arhaică (limba matcă a întregii Europe, a arienilor, ca locuitori arhaici 
ai nucleului carpato-danubiano-pontic din negura proto-istoriei) dă naștere altor 
cuvinte sacre: A-MIN (care este preluat și în limba turcă, cu același sens sacru, de 
„așa să fie/ține minte”), sensul inițial fiind „Amintește-ți „)- „A-MIN-tire, gravează 
în minte” (ia MIN-te)99. La fel, termenul de ALILUIA provine din limba rumână 
arhaică, însemnând ALE-LUI (toate sunt ALE-LUI), adică omul, oamenii100,  unde 
sunt introduse și două morfeme pentru „om” (inclusiv în sumeriană (LI-, LU-)- a se 
vedea numele regilor sumerieni Supiluliuma101, etc. , și terminația de –IA (specifică 
limbii rumâne vechi) este una feminină dar și cu trimitere directă la divinitate (iele, 
lele,  zâne). Însă terminația fiind una feminină (până în ziua de azi) de exemplu, 
MOȘ-IE, BUCUR-IE, sunt substantive de genul feminin până în ziua de azi, rezultă 
că sensul originar al termenului de ALILUIA include divinitatea feminină (AL-
LILU-IA) care se traduce în sensul inițial, cu raportare directă la cultul Zeiței, la 
divinitatea feminină: „ale aceLEIA”, ”ale EI, IEI”. Terminația compusă –LUIA 
este clar una feminină, altfel se putea spune ALILUI. Dar cuvântul s-a transmis până 
azi, din rumâna arhaică, în forma sa originară, feminină, „ale ei , ale- LUIA”, adica 
„ale- IEI/IA”. Este clar că avem de-a face cu un cuvânt cu origine extrem de veche, 
din perioada arhaică, a cultului Zeiței, care a persistat în plină epocă patriarhală, când 
a fost înlocuit cu divinități masculine și cultul lor.

În perioada arhaică, walahii au întemeiat arché-uri sau împărății, pornind de la 
nucleul carpato-danubiano-pontic, colonizând și transformând în părți componente, 
un spațiu geopolitic și geostrategic al lumii arhaice, din Caucaz, Anatolia și până 
în Vestul european. Urme arheologice de tip geto-dacic au fost găsite din perioade 
anterioare romanilor, în așezări din Germania și Austria de azi, așezări care în sec. 
VIII și IX e.n. erau locuite de români (în Salzburg, Bavaria, Austria de Sus, în jurul 
Vienei), fiind colonii întemeiate de walahi încă din antichitate, așezări ce erau 

97  Nicolae Țicleanu, Alexandru Țicleanu, Basarabia (Bas-Arabia) adică Arabia de Jos -macrotoponim mitic foarte 
important al spațiului european. În antologia Obârșia neamului nostru, simpozion național, ed. a III-a, 27-28 martie 
2020, Craiova, ed. Cornul Abundenței, 2020, vol. III., p. 183.
98  Cueșdean, op. cit., p. 171. 
99  Cueșdean, p. 171.
100  LU-me (omul meu), LU-crător (omul creator). Cueșdean, op. cit., p. 53. Morfemul LU este preluat de sumeri-
eni din rumâna arhaică, limba construită pe morfeme de cuvânt cu vechime proto-arhaică (derivate din onoma-
topee și unități de cuvânt),  (unde LU este pronume personal, referindu-se direct la om , până în zilele naostre: ”a 
LUI (LU) Costică” se folosește (ca apartenență la o persoană), la sate, în arealul României de azi. Cueșdean, p. 53. 
La popoarele arabe (dar și Turcia) se folosește și numele masculin ”ALI” (A-LI/Al LUI/ALILUIA) sau desemnând 
apartenența la o persoană, trib, familie (Ahmet AL-Rashid, unde ”AL” înseamnă ”originar din”, ”al lui”, ”aparținând 
lui”). 

101  Ibidem, p.171.
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cunoscute ca valahe (WALCHEN)102. Multe ținuturi din arealul apusean european au 
fost părți componente sau periferii sau ținuturi barbare (Barbaricum) față de arché-ul 
Walhalla al Walahelor, cu nucleul în spațiul carpato-danubiano-pontic, în perioada 
arhaică și proto-arhaică (36.000-15.000 î.e.n.). 

Spațiul extins Walahic, al Walahelor era o realitate geopolitică în 
perioada arhaică, de unde a fost preluat în mitologiile scandinave (ca produse 
informaționale recente, dat fiind existența zeilor supremi masculini, ce atestă o  creare 
a acestor unități compozițional-informaționale patriarhale, adică de la civilizația 
kurganelor încoace).  Patch Carl scrie că regiunea  trans-danubiană de la Dunărea 
de Jos până la vărsarea Niprului, gurile Dunării ca și țărmul pontic până la golful 
Burgas, erau supuse regelui daco-get, Burebista103. Un alt istoric, Camille Julien, 
spune că stăpânirea regelui geto-dac Burebista se întâlnește cu țara lui Ariovsta, 
regele suebilor, între Pasau și Viena, la granița dintre Austria și Germania104. 

Marele Spațiu Walahic era deci funcțional și în timpurile (perioada 
antică) ale geto-dacilor sub arché-ul regelui Burebista, deci Walhalla fie a 
fost moștenită, preluată, fie a fost refăcută ca arché (imperiu, împărăție), sub 
dinastiile patriarhale geto-dace, în mod clar sub Burebista, ca spațiu complex, 
geostrategic și ansamblu imperial, mergând până în apusul Europei (aceasta 
devenind o periferie a imperiului, devreme ce era granița cu țara suebilor). 

Marele Spațiu numit Walhalla (al walahelor) a fost ulterior preluat, moștenit 
sau refăcut de regii geto-daci ai civilizației-matcă carpato-danubiano-pontice, sub 
conducerea reprezentantului lui Zalmoxe (prezența zeului suprem ilustrând intrarea 
în epoca patriarhalistă a populațiilor băștinașe ale acestei civiliziații însă fără a fi 
agresive sau a expulza moștenirea și prezența elementelor de civilizație feminină 
din cadrul lor, dimpotrivă, tratându-le mereu cu respect, până la venirea romanilor și 
a grecilor, două civilizații cu organizări de tip profund patriarhalist-militar).

Acest Mare Spațiu Walhalla (denumire reținută de mitologia scandinavă), 
refăcut ca fiind arché-ul lui Burebista în timpul dinastiilor de regi geto-daci, multe 
milenii mai târziu, se întindea în perioada matriarhatelor, în perioada arhaică, în 
Anatolia, Asia Mică, inclusiv până la Marea Caspică, dovadă prezența cuvintelor 
rumânești în toponimie: gură, cură, mari, nucuș, cușcă, om105, țară, dar și alte 
toponime pericaspice actuale precum: Ar-gun, de AMUR, BORzea, ceară, aldan, 
zeia, Habar-ovsc în Extremul Orient, până la VLADI-vostok (adică VLAHI-vostoc, 
unde „vostoc” înseamnă „răsărit” în rusă dar „Vladi” nu înseamnă nimic). HABAR 
este cuvânt hittit (însemnând veste), preluat de hittiți de la rumâna arhaică (țărănescul 
HA?/ce?)  și morfemul stem BOR- (BR, umflătură, expansiune- Borțos, bortă, bărbi- 
a înșira verzi și uscate sau răspândire și umflare de vești)106. Aldan înseamnă „cânepă”, 

102  Cueșdean, p. 67.
103  Cueșdean, p. 67.
104  Cueșdean, p. 65.
105  Cueșdean, p. 62. 
106  Ibidem, p. 34.
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cu etimon necunoscut107. Aceste toponime sunt provenite din fondul arhaic lexical 
al rumânei, preluat de hittiți și apoi de populațiile turcice stabilite în Asia Mică, 
Anatolia dar și de ruși (până în Extremul Orient), creându-se un spațiu geopolitic 
bazat pe aceste toponime extreme, care includea Orientul îndepărtat în imperiul 
wlahilor (VLAHI-vostoc însemând periferia, marginea de răsărit a Walhallei, a 
împărăției Walahilor).

Tot de remarcat este și faptul că, în spațiul carpato-dunăreano-pontic, în 
perioada civilizației Kurganelor,  inclusiv în Panonia și în Balcani, Herodot nu 
vorbește de uniuni tribale, ci numai de regate, că sciții locuiau la nordul Dunării și 
aveau denumiri diferite după locul unde trăiau și după dinastiile lor conducătoare108.
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PUNCTE DE VEDERE

Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

Evoluția jurnalismului este una extrem de spectaculoasă, deși, în esență, 
nimic nu s-a schimbat. Jurnalistul, indiferent în ce domeniu jurnalistic ar lucra, 
va face mereu același lucru. Va transforma, printr-un act de creație intrinsecă, 
dominat de legile drastice și, în același timp, sublime ale adevărului, datele 
adunate din procesul de documentare, în produs jurnalistic de interes, adică în 
informație, în cogniția, în patrimoniu jurnalistic. În cadrul dinamic și complex 
al unui Univers care clocotește mereu. 

Cuvinte-cheie: jurnalism; jurnalism de front; front social-media;

Summary 

The evolution of journalism is extremely spectacular, although, in 
essence, nothing has changed. The journalist, no matter what journalistic field 
he works in, will always do the same thing. It will transform, through an act 
of intrinsic creation, dominated by drastic laws and, at the same time, sublime 
of truth, the data gathered from the documentation process, into a journalistic 
product of interest, that is, into information, cognition, journalistic patrimony. 
In the dynamic and complex framework of a universe that is always boiling.

Keywords: journalism; front-line journalism; social media front;

75 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa

DE LA GAZETĂRIA DE FRONT LA 
FRONTUL... SOCIAL MEDIA 

FROM THE FRONT PRESS TO THE 
FRONT ... SOCIAL MEDIA 
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Desigur, există conceptul „Jurnalism de front” sau „Gazetărie de front”, definit 

în fel și chip de-a lungul a peste cinci milenii de războaie și de războiri de toate 
felurile. Esențialmente, în acest lung interval de timp, lucrurile nu s-au schimbat prea 
mult, ci doar s-au nuanțat și… democratizat. Și, nuanțându-se și democratizându-se 
tot mai mult, au ajuns, astăzi, la performanța incredibilă de a fi ele însele într-un 
război cât toate războaiele la un loc. 

Din păcate, războiul – cea mai teribilă, mai eroică și mai mizerabilă realitate 
din viața lumii în care omul trăiește de milioane de ani – face parte efectivă din 
realitatea noastră. Îl cultivăm din fragedă pruncie, prin exacerbarea până la paroxism 
a competiției violente și a violenței disimulată în bătălie pentru performanță, pentru 
progres, pentru cogniție, în bătălia cu celălalt, și murim cu el pe catafalc, neîmpăcați 
că nu l-am răpus deplin și definitiv pe celălalt. Evident, pentru pacea eternă a lumii. 
Astăzi, unele dintre aceste războaie menite să oprească sau să distrugă alte războaie, 
așa se și numesc: războaie pentru menținerea sau impunerea păcii, adică războaie 
contra războaielor, au ajuns și ele să se esențializeze și să se integreze organic în 
viața lumii. Se înțelege că tot pentru pacea ei. Chiar dacă pace eternă înseamnă, în 
civilizația hominienilor și-n mișcarea browniană a oamenilor și comunităților lor, 
entropie zero, adică, moarte. „Dar nu-i totuna leu să mori/Ori câine-înlănțuit”, zicea 
poetul, el însuși, ca noi toți, prins în acest vortex al ființării noastre belicoase pe 
Planeta Albastră. 

Războiul ar trebui să fie, pentru un jurnalist, o temă fascinantă. Acolo oamenii 
se luptă și se nimicesc unii pe alții pentru onoare, glorie, nemurire… Aiurea! Se 
războiesc pentru interese care, adesea, le scapă, iar unii dintre ei pun mâna pe arme 
doar pentru a-și apăra cuibul împotriva prădătorilor de cuiburi. Așa ar trebui să fie, 
dar nu este chiar așa. Războiul este o continuare a politicii cu mijloace violente – scria 
Clausewitz pe la 1830. Războiul este un act extrem de sângeros, imens, continuu, 
mascat și bizar, iar reporterul, oricât ar fi de iscusit, nu reușește să cuprindă totul, 
să înțeleagă rațiunea lui și să-i descrie sau să-i comenteze virtuțile, implicațiile și 
limitele. 

Totdeauna, în timp de război, postura jurnalistului este una foarte dificilă, chiar 
ingrată. El nu poate fi un observator neutru și un analist imparțial, decât dacă și 
numai dacă, nu face parte din nicio tabără, este unul independent, căzut din lună, sau 
născut pe altă planetă și scrie, filmează, comentează etc., în mod obiectiv, ceea ce 
vede, ceea ce știe, ceea ce constată sau rezultă în urma analizei pe care o face. Pentru 
el și pentru marțieni. Sau, pur și simplu, pentru ceilalți oameni. Dacă este în măsură 
s-o facă. Au fost și asemenea reporteri. Sunt și azi. Am cunoscut mulți dintre ei în 
teatrele de operații ale acestui timp și i-am admirat pentru curajul și profesionalismul 
lor. Dar, așa cum bine se știe, informația, în timp de război (ca și în timp de pace, să 
n-avem nicio grijă) este drastic cenzurată. Logica războinică e simplă: ceea ce scrie 
jurnalistul nu trebuie să constituie material de documentare pentru inamicul taberei 
despre care scrie. Acesta era obiectivul principal al cenzurii în cel de-al Doilea 
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Război Mondial, ca și în Primul. Și așa a rămas mereu. Toată lumea înțelegând de ce.  
Spre exemplu, angajamentul pe care îl semnau jurnaliștii în cel de-al Doilea Război 
Mondial, pe frontul de Vest, era următorul: „Mă angajez, prin prezenta, să supun 
cenzurii toate cărțile, articolele și toate celelalte materiale care se referă la forța pe 
lângă care sunt acreditat, scrise de mine în timpul perioadei ostilităților, atâta vreme 
cât eu sunt un corespondent de război acreditat sau nu.” 

Azi, Europa s-a speriat groaznic de al Doilea Război Mondial, dar, din 
nefericire, n-a reușit să iasă nici din efectele lui, nici din capcanele lui, procedând 
exact cum au procedat francezii după Primul Război Mondial, convinși că războaiele 
viitoare vor fi poziționale, iar învingător va fi acela care este cel mai bine fortificat. 
Francezii au construit atunci fantastica și inexpugnabila linie Maginot, care, în 
războiul următor, al Doilea Război Mondial, război de mișcare, nu le-a folosit la 
nimic… Europa de azi, convinsă de conflictualitatea și vinovăția națiunilor pentru 
cele trei războaie mondiale – două fierbinți și unul rece –, a decretat în secret războiul 
împotriva națiunilor (a și creat 323 de euroregiuni - de dezvoltare li se zice) și 
alcătuirea unui amalgam european federal, fără să realizeze că, în epoca hipersonică 
și a nomadismului endogen care se profilează din ce în ce mai mult, vor rezista doar 
identitățile tari, foarte bine integrate, cu o cultură milenară, extrem de solidă, aflate 
într-un sistem holistic și funcționând ca o rețea de fortificații culturale (adică de 
sisteme de valori), peste care nu poate trece nimeni, nici măcar uriașa putere a celor 
peste 15.000 de vectori nucleari intercontinentali, cu zeci de capete nucleare gata de 
lansare. Marile puteri nucleare ale planetei, ca și celelalte mari state, se înarmează 
intens, până în creștet, tocmai pentru a face față acestui posibil tăvălug (hiperism, 
migrații ilegale, nomadism strategic, recrudescența extremismelor dospite un secol 
în cuptoarele captive ale civilizației tehnologice și informaționale și a celorlalte tare 
– inclusiv generarea de viruși cu sau fără coroană – ale unei civilizații cu orizonturi 
zdrențuite, rămânând în picioare și ripostând unitar și ferm. Ei, bine, jurnalismul 
trebuie să intre – deja a intrat – în acest malaxor de hiperism. 

Așa au apărut, de o vreme, marile complexe de rețele social-media.  
În general, rolul presei (acreditate sau nu), atât în Vest, cât și în Est, era, în 

cele două conflagrații, acela de a contribui la menținerea moralului trupei și chiar al 
statelor majore, de a facilita legăturile militarilor cu cei de acasă și, în același timp, de 
a stimula și susține sprijinul de război al populației. Și azi, în Statele Unite, obținerea 
și menținerea acestui sprijin este vitală pentru acțiunea militară. Și nu numai în 
Statele Unite. 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca și azi, de altfel, funcționau, 
în armatele din Vest, compartimente de relații publice sau similare, care aveau toată 
grija ca jurnaliștii să afle doar ceea ce se dorea a fi aflat și/sau comunicat. Și totuși, 
jurnaliștii și observatorii războiului, ca și luptătorii educați și inteligenți – așa cum 
au fost și la noi, în Primul Război Mondial, Pamfil Șeicaru, Cezar Petrescu, Camil 
Petrescu, Liviu Rebreanu și atâția alții și redacțiile în ansamblul lor, iar în cel de al 
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Doilea, jurnaliștii de la toate publicațiile care au adus știri și reportaje din spațiul 
luptelor sau au preluat comunicatele oficiale ale armatei și știrile oficiale de pe 
front, precum și jurnaliștii militari de la „Glasul Armatei”, în cea de a doua parte a 
războiului, la care s-au adăugat operatorii de la studiourile de cinematografie etc.– 
au adus în văzul lumii ororile, eroismele, dramele, tragediile și mizeriile războiului. 
Cei mai mulți dintre ei, riscându-și viața, chiar dacă erau însoțiți de către ofițeri din 
unitățile operative, acolo pe front, s-au dovedit a fi adevărați eroi – eroi de presă – în 
culegerea informațiilor de pe front și în prezentarea lor, cu mijloacele de atunci, la 
radio, în gazete, în jurnalele cinematografice, în comunicate oficiale etc. 

Jurnalistul poate și trebuie să fie patriot, iar pentru asta nu este neapărat necesar 
să facă dezinformare publică, în favoarea forțelor proprii și în defavoarea celor 
adverse sau să se rățoiască la adversarii politici ai partidei pe care o simpatizează 
el. De aceea, pentru a ieși din astfel de situații, cei mai mulți dinte jurnaliști s-au 
mulțumit (se mulțumesc și azi) să folosească stilul anglo-saxon, să prezinte adică 
faptele, să transmită, fără comentarii partizane, știrile. Și cam atât.

Desigur, acestea sunt principii. Sunt exigențe ale profesiei, pe care un jurnalist 
adevărat trebuie să le respecte. Și chiar le respectă. Dar viața este extrem de complicată 
pe planeta noastră. Interesele primează totdeauna în detrimentul valorilor și, de 
aceea, inclusiv jurnalismul își apleacă urechea la ele. În fond, interesele generează 
dinamica vieții, ele pun lumea în mișcare, ele alimentează potențialul intelectual și 
motivează trebuința de a acționa, de a crea, de a transforma, da a dezvolta, dar și 
de a acapara, de a schimba cu orice preț, de a distruge etc., iar conflictualitatea lor, 
azi, a generat un adevărat război – un război fără limite – atât între marile centre de 
putere ale planetei, cât și între corporații și restul lumii, între națiuni și identitățile 
sau făcăturile fără frontiere, între comunitățile de toate felurile, între concepte, între 
persoane și chiar între interioritatea zdrențuită a omului, care se singularizează din 
ce în ce mai mult, și propria lui alteritate. Din păcate, în acest război complex – 
deopotrivă militar și nemilitar, politic, economic, social, moral, psihologic, ideologic 
–, se năruiesc multe valori și dispar multe identități…  

În ultimul timp, înalta tehnologie și rețeaua au generat ceea ce numim azi 
social-media. În general, social-media este definită pe conexiunea dintre rețelele 
sociale și cele mediatice. Internet-ul și rețelele mediatice (ele însele beneficiind 
de avantajele noilor tehnologii) au dus la o adevărată explozie a comunicației și 
informației, la o harababură a lor, dar și la o implozie a efectelor generate. Azi, se 
scriu atât de multe cărți, aproape fiecare om de pe planetă poate să-și dea cu părerea 
despre un fapt sau altul, poate să-și facă un site, poate participa, într-o formă sau alta, 
la actul mediatic și chiar la realizarea, calificată sau nu, a produsului jurnalistic. Mai 
exact, a unui simulacru de produs jurnalistic. Cantitatea nu este însă totdeauna un 
act de revoluționarism. Nu este nici acum. O mare parte dintre aceste produse sunt 
submediocre, iar altele sunt pur și simplu manipulări, dezinformări, provocări și chiar 
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acte de terorism și de război mediatic. Marile puteri tehnologice și informaționale 
au devenit și mari puteri mediatice, iar detașamentele lor înaintate – corporațiile – 
realizează, adesea, produse mediatice specifice, unele îndoielnice, altele de o calitate 
foarte bună, mai ales când este vorba de reclame și marketing. 

Jurnalismul profesionist, jurnalismul profund, jurnalismul creativ, sub toate 
formele sale, pătrunde și el, frumos și elegant, modest și atent, în general cu produse 
jurnalistice de înaltă calitate, în acest univers fascinant. În fața unui laptop Apple 
Pro 15 Retina, spre exemplu, cu un procesor Intel i9 de 2400-4000 GH, cu patru 
sau chiar opt nuclee, cu o memorie RAM de 32 GB DDR-4, cu un SSD de un terra 
sau mai mult, cu o placă video dedicată, de 4GB etc., ca și în fața unui ASUS cu 
caracteristici asemănătoare, dar care-i la jumătate de preț față de Mac, te simți în 
al 24-lea cer, mai ales dacă super-laptop-ul are și un program de dictare (dacă nu 
are, îl instalezi urgent și gratuit)… Te așezi în fața lui, îi dictezi articolul și el îl 
scrie. Îl corectezi, îl revizuiești și îl introduci apoi direct în publicația on line, în 
cea tipărită sau pe site și, în secunda următoare, îl poate citi oricine de pe planeta 
Pământ, care are un calculator sau un smartphone și se poate conecta la Internet. Îi 
atașezi o fotografie, un videoclip, o imagine în 3D sau orice vrei tu. Desigur, dacă 
ai suficient creier să scrii un articol de calitate (așa cum îl scriai cândva, cu pixul, în 
tren, pe genunchi, în timp ce te întorceai din documentare) și să realizezi un produs 
jurnalistic atât de complex. Creierul nu ți-l poate da laptop-ul. Dar aceasta este epoca 
în care trăim. De aici nu rezultă că înalta tehnologie, IT și rețeaua fac mai mult decât 
putem face noi, ci doar că ne ajută să facem foarte repede și foarte bine ceea ce știm 
să facem de o veșnicie. Chiar dacă suntem într-un război mediatic, înalt tehnologizat 
și, în mod sigur, inevitabil. 

Important este că, în acest fel, toate trusturile, toate marile corporații, toate 
identitățile importante de pe planetă au devenit, dincolo de menirea lor de mari 
identități economice, sociale, culturale, educaționale etc. etc., și puternice centre sau 
noduri în uriașa rețea social-media. 

Desigur, în acest fel, locul privilegiat al identităților jurnalistice în societate pare 
a fi amenințat, în sensul că, azi, orice mare identitate economică, socială, culturală, 
militară, dar și interlopă, teroristă, de criminalitate transfrontalieră organizată etc., 
poate realiza, cu și fără acreditare, cu și fără jurnaliști profesioniști, produse media. 
O fi bine?! O fi rău?! O fi cum este în orice post de luptă și în orice dispozitiv din 
acest uriaș și sofisticat război al oamenilor împotriva oamenilor. Desigur, media și 
publicațiile on line ar trebui să ceară și să încadreze în funcții jurnalistice, jurnaliști. 
Așa cum, spre exemplu, o secție de chirurgie dintr-un spital încadrează, pe funcție 
de chirurgi, chirurgi, nu ospătari. Dar, oriunde ar fi, jurnalistul trebuie să rămână 
totdeauna jurnalist.
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NOTE DE LECTURĂ

Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat 

Scrierea densă, inovativă, profund exploratorie, îi rezervă un teritoriu 
propriu de relatare, iar cititorilor prilej de analiză, adesea dificilă, a sensurilor 
şi dimensiunii cunoaşterii emoţionale, într-o lume complexă, peste gânduri şi 
vorbire. Citind scrierile lui Ioan Gâf-Deac, oarecum putem să ne dăm seama 
cine suntem și cum să facem descoperirea de sine pentru noi înșine, în fața 
densității, complexității și dificultății de conștientizare a neputinței noastre 
tragice de a ne explica prin sentințe nete  cunoașterea desăvârșită.

Cuvinte cheie: vânt; învins; sunet; invizibil; scriere densă; scriere unică; 
scriere inovativă; descoperire de sine; cunoaștere desăvârșită;

Summary 

The dense, innovative, deeply exploratory writing reserves its own 
territory of narration, and for readers the opportunity to analyze, often difficult, 
the meanings and dimensions of emotional knowledge, in a complex world, 

Semnal editorial
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DEFEATED AND INVISIBLE SOUND” 
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beyond thoughts and speech. Reading the writings of Ioan Gâf-Deac, we can 
somehow realize who we are and how to make self-discovery for ourselves, in 
the face of the density, complexity and difficulty of realizing our tragic inability 
to explain to ourselves through clear sentences the perfect knowledge.

Keywords: wind; defeated; sound; invisible; dense writing; unique 
writing; innovative writing; self discovery; perfect knowledge;

Ioan Gâf-Deac este autorul mai multor volume 
de eseuri şi poezii incluse sau topite în eseuri, 

publicate sub titluri precum Speranța duală (2001), 
Semne generale (2007), Venind către mine (2009), 
Situaţii simetrice (2009), Îngeri cu aripi ascunse (2010), 
Persoana de rezervă (2013), Măsurarea imaginii (2013), 
Înstrăinarea absenței (2020). A scris volume de referinţă 

precum Managementul doxastic (2013), Fizica şi metafizica poeziei (2013). 
Scrierea densă, inovativă, profund exploratorie, îi rezervă un teritoriu propriu 

de relatare, iar cititorilor prilej de analiză, adesea dificilă, a sensurilor şi dimensiunii 
cunoaşterii emoţionale, într-o lume complexă, peste gânduri şi vorbire.
Ioan Gâf-Deac își dovedește singularitatea de netăgăduit în literatura noastră prin 
faptul că, prin similitudine, așa cum scrie în cartea sa, el „Nu-i suflet dedublat, nu-i 
umbră de suflet.” La el «Nu se înregistrează uzura cuvintelor, așa cum se constată 
că se petrece uzura ”lucrurilor”. Cuvintele nu obosesc, nu sunt nicicând obosite. » 

Citind scrierile lui Ioan Gâf-Deac, oarecum putem să ne dăm seama cine 
suntem și cum să facem descoperirea de sine pentru noi înșine, în fața densității, 
complexității și dificultății de conștientizare a neputinței noastre tragice de a ne 
explica prin sentințe nete  cunoașterea desăvârșită.

***

Apariția și dispariția epicului în prozopoemele lui Ioan Gâf-Deac

Când am luat cunoștință de conținutul volumului Vânt învins și sunet 
invizibil prima întrebare apărută a fost ce fel de scriere realizează Ioan Gâf-Deac: 
poezie, poeme, prozopoeme, eseuri lirice?... 

Părerea de început ne duce la constatarea că scrierea sa este unică, articulată 
osmotic într-o Formă tributară oricărei/ tuturor Formelor de exprimare la îndemână, 
supuse unui distinct / puternic scop: pătrunderea în adâncimile și în substanța 
sensibilității extreme nedezvăluită, nedescoperită de alți scriitori din peisajul literar 

NOTE DE LECTURĂ
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românesc în această manieră, cu referire la profunde trăiri experiențiale emoționale, 
filosofice și de cunoaștere prin intermediul/ cu ajutorul cuvintelor.

Titlul volumului este chiar el un fel de poem. 
Să facem un exercițiu de explicare matricială a asocierilor dintre cuvintele 

din titlu, pe un suport conjugat al definițiilor de dicționar, a semnificațiilor și 
dezvăluirilor din alăturarea lor: vânt, învins, sunet, invizibil.

Rostirea lineară, combinatorică, aleatorie ș.a. a acestor cuvinte alese de 
autor pentru „facerea” unui titlu prilejuiește punerea în fața noastră a unor tablouri 
care ne invită să participăm la zugrăvirea, rezugrăvirea, „înviețuirea” lor și la trăirea 
unei unice uimiri de fior întru nouă cunoaștere. 

De pildă:
Vântul se naște/ este născut din diferența de presiune dintre două sau mai 

multe lucruri: gând rău, fericire adusă / dusă, mișcată, pas iute, așternerea vuindă a 
substanței peste tristețe, aripi nestatornice, risipă de cuvinte, vid spre încotro, patru 
azimuturi ori puncte cardinale tulburate, purtare prin plutire, zădărnicie și aruncare 
pe orbita unui ermetic elan, evantai fluturat printre poeme, flux întortocheat de zodii 
continue ori discontinue... (ventus)

Ceva anume învins înseamnă pierdere, înfrângere, aplecare, copleșire 
asemuită cu înțelegerea cunoscută a necunoașterii, putere sleită întru vedere în chiar 
mijlocul materiei, iarăși tristețe față neînvingerea prin bucurie... (victus)

Semnalul din trista vibrație a unui noroc închipuit este sunet, precum  ecouri 
vibrânde, ceva auzit în timp finit ori prelungit, undă nemăsurată, vâlvă de cuvinte, 
articulări șuierânde... (sonitus)

Invizibil înseamnă vedere nevăzută, punct țintit din mijlocul centrului, 
plecarea în dincolo, scăpat din chingile formei, o dispariție în sine... (invisibilis)

Cum să evităm acest spectacol lingvistic fermecător oferit de Ioan Gâf-Deac 
care, în chip magistral, descoperă că aceste cuvinte există în limba noastră vorbită ori 
scrisă, în gânduri și surveniri, iar noi trecem pe lângă ele, le subjugăm și le înhămăm 
în procesul, prea adesea trivial, al comunicării obișnuite? 

Cercetând referințele bibliografice ale scrierilor autorului descoperim că 
acesta este un „maestru al titlurilor”. 

Oricând, citind doar denumirile cărților, poemelor, prozopemelor, eseurilor 
sale avem de-a face cu o adevărată „poezie a titlurilor”.

Bunăoară, Speranța duală, Semne generale, Situații simetrice, Venind către 
mine, Înger cu aripi ascunse, Persoana de rezervă, Măsurarea imaginii, Înstrăinarea 
absenței ș.a. sunt titluri de volume publicate de Ioan Gâf-Deac, însă nu doar denumiri 
pe coperți, ci chiar incitante puneri pe gânduri a cititorului, criticului de literatură 
[Îmi place mult titlul „Înstrăinarea absenței”(...) hățișul de metafore și alambicări 
de... „logică doxastică”, spune Maria Nițu]

Mulțumită invenției sale denumită „poepigrafie” descoperim cum scrie Ioan 
Gâf-Deac: [Cum scriu (de la Experiență emoțională la Imagini poetice)]. 

NOTE DE LECTURĂ
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Iată etapele logice, practice, efective ale modului cum scrie Ioan Gâf-Deac: 
pornește de la experiențe emoționale (oamenii, noi toți avem experiențe emoționale); 
parcurge  cel puțin o trăire experiențială dătătoare de sentimente regăsite, mai apoi 
se cantonează într-o preliminar coagulată, sedimentată vedenie/ viziune; se petrec 
repetări ale vedeniilor/ viziunilor; în context apare, cum este firesc,  nevoia de 
exprimare. 

Acum este momentul devenirii sale ca poet, eseist, gânditor/ scriitor: 
realizează apelul la cuvinte, făurește clișee/ clișee poetice, iar finalul este apoteotic: 
se nasc imaginile poetice care sunt proprietatea poetului ce are dorința și bunăvoința 
de a ni le furniza, dezvălui, înfățișa prin poemele, prozopemele ori eseurile sale.

Ioan Gâf-Deac  își dovedește singularitatea de netăgădiut în literatura noastră 
prin  faptul că este un dezinvolt adept al ”imaginii esențializate, dense, cvasi-epice, 
povestitoare” asumate în prozopoemele sale (este drept, fără a respecta vreun canon 
ori normalitate ststistică, impunere) precum, la fel de dezinvolt, este decident în 
privința renunțării, pierderii, lăsării/ dispariției imaginilor epice din scrierile sale. 

În varianta ultimă/ a doua, autorul ne lasă în preajma și în compania 
cuvintelor, în lumea substantivelor, verbelor, propozițiilor, frazelor, oferindu-ne 
posibilitatea să fim creatorii propriei noastre poezii în mijlocul generoasei sale poezii 
generale.

De aceea, întâlnim, în acest peisaj, un câmp al minunatei libertăți de proprie 
rezonanță în lumea lirică, filosofică, picturală și dinamică a scrierilor lui Ioan Gâf-
Deac.

Putem vorbi în volumul Vânt învins și sunet invizibil de prozopeme 
ale descoperirii de sine, care par a fi concepute și relatate în mintea unei făpturi 
umane dominată de efectele călătoriei și uimirii aflării de sine, precum în literatura 
contemporană se observă în rândul multor creatori stăpâni pe acest proces (de exemplu, 
Sanjeev Kumar, 2018) ori în rândul unor scriitori ofertanți de noi perspective asupra 
propriilor lor lumi prin poezia lor. 

Cititorii, în prozopemele lui Ioan Gâf-Deac își pot conecta propriile experiențe 
personale, pasiuni și întrebări despre identitate pentru a înțelege și răspunde mai bine 
sensului vieții lor.

Descoperirea de sine înseamnă doar să-ți dai seama cine ești și, mai dificil, 
ce ești. 

Pentru a fi este nevoie de un sine adevărat (se întrezărește aici perenitatea 
hamletiană a chestiunii autodescoperirii, așa cum William Shakespeare sugerează că 
descoperirea de sine este un drum lung, parcurs ori neparcurs în viața noastră).

 Consideră că, totuși, ar exista un mic ajutor al parcursului: poezia.
Citind scrierile lui Ioan Gâf-Deac, oarecum putem să ne dăm seama cine 

suntem și cum să facem descoperirea de sine pentru noi înșine, în fața densității, 
complexității și dificultății de a conștientizare a neputinței noastre tragice de a ne 
explica prin sentințe nete de cunoașterea desăvârșită.

NOTE DE LECTURĂ
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Ioan Gâf-Deac este, așadar, un exemplu de neangajat în așa-zisul 
postmodernism poetic, sustinut cu fervoare în literatura contemporană din România, 
de cohorte de scriitori, prin publicarea pe bandă rulantă a simplei poezii murdare în 
paginile diferitelor cărți, reviste, chiar oficiale, cu așa zis suport de susținere publică 
a apariției lor.

Noi spunem (reproducând din admirabilele sale relatări prozopemice), prin 
similitudine, că Ioan Gâf-Deac ”Nu-i suflet dedublat, nu-i umbră de suflet.” La 
el <Nu se înregistrează uzura cuvintelor, așa cum se constată că se petrece uzura 
”lucrurilor”. Cuvintele nu obosesc, nu sunt nicicând obosite.> 

Sensurile scrierilor din volumul Vânt învins și sunet invizibil sunt întărite cu 
Poepicitate (o altă invenție procedurală a autorului).

Spiritul materiei, geometriile nebune sunt supravegheate, în sfântă procedură, 
de un anume ochi al cuvântului.

Un fel de admirabilă pasăre captivă este Ioan Gâf-Deac pe teritoriul său 
scriitoricesc, pledând mereu pentru un bine suveran prin biruirea imaginilor reușite 
în prozopemele sale.

Constatăm că un unu egal în sine este un cadru pentru vânt învins și, abia 
acum, Ioan Gâf-Deac descoperă cum poate fi zugrăvit sunetul invizibil.

Acest volum, Vânt învins și sunet invizibil, plin de minunății din trăiri de 
cunoaștere experiențială, confirmă locul lui Ioan Gâf-Deac, ocupat cu modestie, în 
liniște, fără ostentația pseudo-gloriei, în lumea poeziei românești contemporane, în 
acea parte încă neafectată de răsturnarea valorilor.

În fața aserțiunilor noastre prezentate mai sus, ne putem aștepta ca Ioan Gâf-
Deac să ne spună, precum în prozopemul său intitulat ”Sfânt eres, 2 ianuarie 2020”: 
”Acesta mă înalță jos, ori sus, prepus să cred și să fiu pulbere depusă în fiecare 
moleculă de veșnicie./Această pierdere-i câștig infinit, sfânt eres de încredințare în 
liniștea cea adevărată.”

Gabriel I. NĂSTASE
Poet, romancier, 
dramaturg, eseist,
Profesor universitar 
Doctor, specialist în 
informatică, economie, 
inginerie, științele 
comunicării
Membru al Uniunii 
Scriitorilor din România
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REMEMBER

Gabriel I. NĂSTASE
Motto: 
“În România nu există creştinism fără patriotism”

Rezumat 

Acest eseu pe care îl public și în paginile acestei reviste este dedicat 
memoriei celui care a fost Corneliu Vadim TUDOR (supranumit și Tribunul) 
- scriitor, gazetar, istoric și om politic - fondatorul revistei „ROMÂNIA 
MARE” și continuatorul naționalismului românesc. 

Cuvinte cheie: Corneliu Vadim TUDOR; scriitor; gazetar; istoric; om 
politic, naționalismul românesc; asasinat;

Abstract 

This essay that i published in the pages of this magazine is dedicated to 
the memory of which was Corneliu Vadim TUDOR (nicknamed Tribune) - 
writer, journalist, historian and politician - founder of the magazine “Greater 
Romania”  and continuer of Romanian nationalism. 

Keywords: Corneliu Vadim TUDOR; writer; journalist; historian; 
politician; Romanian nationalism; murder;

IN MEMORIAM

TRIBUNUL ŞI MOARTEA
- o abordare fantastică a morţii lui 

Corneliu Vadim Tudor –

IN MEMORY

THE TRIBUNE AND DEATH
 - a fantastic approach to the death of 

Corneliu Vadim Tudor
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Preambul

Acest eseu pe care-l public și în prezenta revistă este dedicat memoriei celui 
care a fost Corneliu Vadim TUDOR (supranumit și „TRIBUNUL”) – scriitor, 
gazetar, istoric și om politic – fondatorul revistei fenomen „ROMÂNIA MARE”.

Acum 5 ani, pe 14 septembrie, Corneliu Vadim TUDOR trecea în eternitate 
lăsând în urma lui lacrimi, regrete și proiecte neterminate, proiecte reale pentru 
România și bunăstarea poporului român.

Din momentul trecerii lui în neființă, deloc întâmplător, României și poporului 
român i-au mers din ce în ce mai rău. Prăduitorii străini (ocupanții iudeoeuroamericani, 
veritabili asasini economici) în complicitate cu trădătorii din interiorul țării 
(colaboraționiști ai ocupanților acesei țări) au jefuit această țară, sărăcind-o.

Moartea neașteptată, dar provocată a lui Corneliu Vadim TUDOR i-a 
surprins într-un mod neplăcut pe cei care l-au iubit, l-au admirat și l-au susținut 
politic, votându-l. În schimb moartea TRIBUNULUI i-a bucurat până la extaz, pe cei 
care l-au urât profund.

Moartea lui Corneliu Vadim TUDOR nu a fost întâmplătoare, ci ordonată.
Să ne amintim de alegerile prezidențiale din anul 2000 când Corneliu 

Vadim TUDOR a pierdut alegerile în favoarea lui Ion ILIESCU, în urma măsluirii 
rezultatului votului.

Ocupantul iudeoeuroamerican a ordonat „statului din interiorul statului” 
(trădătorilor din instituțiile statului român) să-l scoată câștigător al alegerilor 
prezidențiale pe Ion ILIESCU.

Ocupantul iudeoeuroamerican nu putea accepta la conducerea României un 
român, un nationalist creștin-ortodox. Altul era viitorul României și al românilor 
proiectat de oculta europeană și cea de dincolo de ocean (cea pe care eu o denumesc 
generic „ocupantul iudeoeuroamerican”).

TRIBUNUL știa despre tot ceea ce i se uzerște României, și a continuat să 
lupte cu mult curaj și cu îndârjire împotriva planurilor diabolice care urmau să 
fie implementate în România. Ca istoric, Corneliu Vadim TUDOR cunoștea 
dimensiunea jafurilor, a suferințelor și umilințelor prin care au trecut România și 
poporul român de-a lungul istoriei.

TRIBUNUL nu-și dorea revenirea acelor momente dramatice în actualitatea 
românească. Râvna bolnavă a unor țări din Europa, și nu numai, după resursele 
României, trebuia oprită cu orice preț. 

Pentru a înțelege neliniștile TRIBUNULUI vom readuce în memoria cititorilor 
momente de tristă amintire din istoria atât de încercată a României.

De la 1393 la 1877 (484 ani) Muntenia, Moldova și Transilvania au plătit 
Imperiului Otoman 1.066.305.780 lei-aur sau 341.021 kg aur (345 t aur).

Imperiul Habzburgic a ținut sub ocupație Transilvania, între 1687 și 1918 (231 
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ani), Banatul între 1718 și 1918 (200 ani), Oltenia între 1718 și 1739 (21 ani) și 
Bucovina între 1775 și 1918 (143 ani) și a jefuit aceste provincii de 2.450.000.000 
lei-aur sau 857.500 kg aur (858 t aur).

În perioada de ocupație rusească între 1769 și 1854 (85 ani), Moldova și 
Muntenia au fost jefuite de 200.000.000 lei-aur, sau 64.516 kg aur (65 t aur).

Altfel spus, Imperiul Habsburgic stăpânind 231 de ani Transilvania și 143 
ani Bucovina, a jecmănit de 2 ori mai mult decât turcii (484 ani) și de 4 ori mai 
mult decât rușii (85 ani). Fără a mai pune la socoteală în această statistică dureroasă 
tezaurul trimis spre păstrare rușilor și nici uriașele despăgubiri de război impuse 
României la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, însemna o pagubă de 1.264 t 
aur, care astăzi ar fi valorat peste 63 mld. euro.

Să nu uităm nici ocupația sovietică și meritele lui Gheorghe Ghiorghiu Dej de a 
scoate armata sovietică de ocupație din România (care peste ani și ani a fost înlocuită 
cu trupele NATO), a desființării SOVROM-urilor (acum înlocuite cu companiile 
multinaționale) și renunțarea la consilierii politici sovietici (azi consilieri politici ai 
U.E. care ne cenzurează deciziile din toate domeniile de activitate).

Pentru cele mai sus menționate liderul comunist român a plătit cu viața. 
Peste timp Nicolae Ceaușescu avea să plătească și el cu viața din cauza 

naționalismului în politicile interne și externe ale României, la acea dată un stat liber 
și independent.

Toate acestea și multe altele nu îi erau străine lui Corneliu Vadim TUDOR, 
iar viitorul României și poporului roman i se arătau TRIBUNULUI a fi sumbre, ceea 
ce s-a confirmat în cei 30 de ani și mai ales după anul 2007, anul integrării României 
în U.E.

În cercurile ermetice ale „statului paralel” sau ale „statului din interiorul 
statului” (aservit ocupantului iudeoeuroamerican), s-a plănuit și ordonat lichidarea 
lui Corneliu Vadim TUDOR. TRIBUNUL a deranjat enorm asasinii economici 
(din exteriorul și interiorul țării) demascându-le ticăloșiile și dejucându-le afacerile 
ilegale, oneroase în detrimentul țării și poporului român, dar în avantajul companiilor 
străine.

TRIBUNUL trecuse de mult „linia roșie” a răbdării ocupantului 
iudeoeuroamerican. Pentru ei dezvăluirile TRIBUNULUI însemnau pierderi 
financiare uriașe și compromiterea imaginii lor în România, în țara lor și în lume. 
Justițiarul Corneliu Vadim TUDOR trebuia eliminat cu orice preț și prin orice 
mijloace. Ceea ce s-a și întâmplat.

TRIBUNUL a fost otrăvit, a fost asasinat!
Patriotul român Corneliu Vadim TUDOR a fost continuatorul mișcării 

naționaliste românești, printre a căror întemeietori a fost savantul român Nicolae 
Iorga, la rândul lui asasinat de legionari în toamna lui 1940.

TRIBUNUL a plecat la ceruri lăsând ca moștenire celor care iubesc țara și 
poporul român – VADIMISMUL.
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Aplicarea principiilor VADIMISMULUI poate fi o șansă a României pentru 
renașterea naționalismului românesc. 

Închei Preambulul cu strofa lui Corneliu Vadim TUDOR închinându-mă și 
rugându-mă lui Dumnezeu pentru liniștea lui sufletească.

Dumnezeu să-l odihnească!
„Eu am un ideal în viață/Foc viu, ce arde-n sanctuar/Nu sunt egal cu o paiață/

Care trăiește în zadar”.

În noaptea de luni spre marți 21-22 (răpciune) septembrie 2020.
 
*

     **

Corneliu Vadim Tudor s-a stins fulgerător după un lanţ de coincidenţe stranii. 
A fost un mare patriot român şi un bun creştin. A lăsat în urma lui o creaţie literară 
uriaşă şi multe regrete.

Dumnezeu să-l odihnească!

*
În noaptea de duminică (Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose. 

Duminica a 14-a după Rusalii) spre luni (Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii 
Domnului), 6 spre 7 răpciune (numele popular al lunii septembrie) TRIBUNUL a 
scris ultima lui poezie cu un titlu care îţi dă fiori de îngrijorare – „Ultima cafea”. Din 
momentul acela şi până la cumpăna între duminică (sf. Mc. Corneliu Sutaşu – ziua 
onomastică a TRIBUNULUI) spre luni (Înălţarea Sfintei Cruci), 13 spre 14 răpciune, 
TRIBUNUL avea să-şi trăiască ultimele 7 zile1*.

Parapsihologii, astrologii, numerologii, cu siguranţă vor încerca să descifreze 
această înlănţuire stranie de evenimente care s-au derulat de la momentul în care 
TRIBUNUL, cu voia lui DUMNEZEU, a înfruntat MOARTEA.

TRIBUNUL şi-a simţit implacabilul sfârşit şi a vrut să-i arate MORŢII că 
lui nu-i este frică de EA, dimpotrivă a umilit-o făcând-o captivă în propria lui casă, 
punându-i şoricioaică în cafea, amorţindu-i simţurile şi voinţa de a lovi mortal. În 
felul acesta TRIBUNUL şi-a mai amânat sfârşitul existenţei sale cu încă 7 zile pe 
acest pământ.

A fost ultima lui luptă, nu cu ocupanţii străini ajutaţi de trădătorii din interiorul 
ţării care au distrus România şi au sărăcit şi umilit acest popor, ci cu MOARTEA.

Scăpată din captivitate, MOARTEA a realizat cu amărăciune ceea ce i s-a întâmplat, 
trecând prin diferite stări contradictorii: de la umilinţă la admiraţie pentru cel care a  
1 * Şapte este unul dintre numerele considerate magice de-a lungul istoriei omenirii şi care continuă să fascineze şi 
astăzi. Cifra 7, considerată „Numărul lui Dumnezeu”, este de regăsit în domenii dintre cele mai diverse de-a lungul 
istoriei omenirii.
NOTĂ: Grafica a fost realizată de graficianul Veniamin G. CHIȚU.
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înfruntat-o. MOARTEA nu are moarte, pentru Ea nu există timp, spaţiu, iubire sau 
ură. MOARTEA nu se grăbeşte, numai noi muritorii acestui Pământ ne grăbim să o 
chemăm şi tot noi putem să-i întârziem sosirea nefastă în VIAŢA noastră.

Pentru că noi suntem nişte biete vieţuitoare cugetătoare şi trecătoare pe acest 
Pământ, purtătoare a propriului nostru timp şi spaţiu. Suntem fiinţele lui DUMNEZEU 
care avem în noi deopotrivă VIAŢA şi MOARTEA.

Pentru veşnicia MORŢII, 7 zile cât a fost captivă în casa TRIBUNULUI nu 
au însemnat nimic. În schimb, pentru TRIBUN, steaua lui pe cer a mai strălucit un 
timp, cu mult folos pentru România, pentru popor – marea lui familie şi pentru cei 
dragi lui.

Scăpată din captivitate, MOARTEA l-a lovit mortal cu coasa cea grea. Sufletul 
TRIBUNULUI s-a ridicat la cer în ziua de 14 răpciune, a Înălţării Sfintei Cruci.

MOARTEA l-a lovit pur şi simplu pe TRIBUN, doar EL o chemase pe EA să 
bea împreună o cafea.

MOARTEA nu l-a iubit şi nici nu l-a urât pe TRIBUN. L-a admirat!
MOARTEA a plecat din casa TRIBUNULUI târându-şi mantia ciudată, 

suspinând şi oftând, nu după bani, aşa cum suspina şi ofta TRIBUNUL apăsat de 
griji, care mai mult erau ale altora decât ale lui. TRIBUNUL a renunţat la averile 
pământeşti şi a intrat în rândul creştinilor săraci şi smeriţi.

TRIBUNUL a preferat averea spiritului, pe care a cultivat-o şi promovat-o până 
în ultima clipă a vieţii lui, inclusiv în cele 7 zile, speciale prin faptul că DUMNEZEU 
i-a dat forţa şi inspiraţia să le câştige pentru VIAŢĂ, înfruntând MOARTEA. Timp 
de 7 zile TRIBUNUL a fost mai iute ca MOARTEA.

MOARTEA ar fi vrut să se întoarcă, dar nu a făcut-o de ruşine, pentru că pe 
obraz îi curgea pentru prima dată în veşnicia ei, o LACRIMĂ!

Bucureşti
Noaptea de luni spre marţi
21 spre 22 (răpciune) septembrie 2015
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Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

 În cadrul Casei de cultură a Sindicatelor Bistrița, inimosul Alexandru 
CĂȚCĂUAN, ca în fiecare an, timp de 36 de ani, organizează ample manifestări 
cultural educative.
 Aria de cuprindere a acestor evenimente este diversă pe parcursul anului 
2020: Ședința Cenaclului literar ”George Coșbuc„; Medalion Literar Mihai 
Eminescu; Moment liric – Palatul Copiilor Bistrița; Lansare de carte: ”Viețuind 
printre dictaturile lumii„ de Corneliu Florea, Editura ALBATROS, 2019; 
Festivalul Internațional de Satiră și Umor ”Mărul de Aur„, ediția a 35-a, spectacol 
dedicat zilei femeii; Colocviile Școlii Postliceale sanitare ”Carol Davila„, Bistrița – 
Ediția a XIII-a; Festivitatea de absolvire (curs festiv) a studenților Centrului Bistrița 
a Universității Ecologice din București și a absolvenților Școlii Postliceale Sanitare 
”Carol Davila„; Schimburi culturale realizate cu formații folclorice și cenacluri 
literare din Valea Timocului/Voivodina/Serbia/Cernăuți – Bucovina de Nord/Ucraina 
și Chișinău – Republica Moldova; Deschiderea anului școlar 2020-2021 la Școala 
Postliceală Sanitară ”Carol Davila„ Bistrița; Saloanele și Festivalul Național de 
Proză ”Liviu Rebreanu„ – ediția a 38-a.
 În cadrul programului de manifestări organizat de Casa de Cultură a 
Sindicatelor Bistrița există și un program de pregătire a formațiunilor artistice 
proprii. Este vorba de grupul de soliști vocali și instrumentiști și ansamblul folcloric 
”CODRIȘORUL„.
 Toate manifestările cuprinse în programul pe anul 2020 au fost ulterior 
adaptate regulilor sanitare impuse de pandemia SARS COVID-19.

EVENIMENT CULTURAL-EDUCATIV LA BISTRIȚA

CALENDARUL PRINCIPALELOR 
MANIFESTĂRI  
PE ANUL 2020

CALENDAR OF MAIN EVENTS
FOR THE YEAR 2020

ACTIVITĂȚI  CULTURALE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020 349

ACTIVITĂȚI  CULTURALE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(43)/2020350

UNIVERS STRATEGIC

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

 

Către colaboratori și cititori
To contributors and readers
Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice 
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profil, să contribuim la extinderea universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii, la asigurarea 
– şi pe această cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii şi dezvoltării durabile.

Revista apare atât aîn format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM), cât şi on line, astfel 
încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg, deopotrivă avizat şi interesat, oferindu-i 
rezultatele activităţii de cercetare științifică din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, 
informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor predominant strategice, dar nu numai, ale 
interdisciplinarității și securităţii naţionale, regionale, internaţionale şi globale. 

Revista poate fi accesată on line la adresa: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct la redacție, în format 

electronic, îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu diacritice, în Word, 
în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract de 8-10 rânduri și cuvinte-cheie, cu 
trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Nu se percep taxe pentru publicare.
Conținutul articolelor publicate, pe părți sau în întregime, poate fi descărcat și folosit, cu 

citarea sursei.
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