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EDITORIAL

CERCUL NOSTRU VICIOS
OUR VICIOUS CIRCLE
Gheorghe VĂDUVA

EDITORIAL

Abstract
Omul este o ființă complicată. Parcă ar fi o sinteză a Universului,
creată prin contopirea sinergică a altor sinteze, unele dintre ele, cunoscute,
altele, nu. Se pare că omul este un produs al apei, dar și al pietrei, al
focului și al aerului. Cum s-au strâns toate astea la un loc, e greu de spus.
Dar și mai greu de spus și de înțeles este capacitatea omului de a percepe
și cunoaște Universul, mediul său de viață și nemărginirea. Față de omul
primitiv, omul de azi știe foarte multe. Unele sunt adevăruri incontestabile,
demonstrate de știință, adică tot de cunoaștere, altele sunt supoziții, intuiții
sau presupuneri, ipoteze sau realități bizare, care urmează să fie confirmate
sau infirmate de noua cunoaștere. Așa cum este, spre exemplu, ciberspațiul.
Aventura este fabuloasă, dar, azi, se pare că omul începe să se teamă de
sine, adică de capacitățile și capabilitățile sale, care nu-l mai fascinează,
ci îl înspăimântă, așa cum îl înspăimântă realitatea și abstractul din
realitățile ininteligibile. Sau apariția, din senin, a unui virus care pune
civilizația umană cu botul pe labe.
Cuvinte-cheie: omul; dreptul; libertatea; controlul; manipularea;
finalul sclaviei;

Abstract
Man is a complicated being. It is as if it were a synthesis of the
Universe, created by the synergistic fusion of other syntheses, some of
them, known, others not. It seems that man is a product of water, but
also of stone, fire and air. How it all came together is hard to say. But
even more difficult to say and understand is man’s ability to perceive
and know the Universe, his living environment and infinity. Compared
to primitive man, today’s man knows a lot. Some are indisputable truths,
demonstrated by science, ie also by knowledge, others are assumptions,
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intuitions or assumptions, hypotheses or bizarre realities, which are to be confirmed
or refuted by the new knowledge. As is, for example, cyberspace. The adventure is
fabulous, but today, it seems that man begins to fear himself, that is, his abilities
and capabilities, which no longer fascinate him, but frighten him, as reality and
the abstract of unintelligible realities frighten him. Or the sudden appearance of a
virus that puts human civilization on its toes.
Keywords: man; the right; freedom; control; manipulation; the end of
slavery;

Introducere

E

greu de crezut ce e de necrezut. Dar și ce e de crezut. Omul se crede o
ființă super-superioară, în drept să fie așa și să se creadă așa. Pentru
sofisticatul motiv că are cunoștință de sine, care nu este totuna cu conștiința
de sine, că gândește, înțelege, face, drege, construiește, inventează și, când are
el chef sau trebuință, distruge. Și vede dincolo de ceea ce se vede. El știe – și
se mândrește sau nu cu ce știe sau doar pentru că știe – sau crede că știe ce
este cu el, care este menirea lui și ce sens are el în drumul lui spre nicăieri. El
crede – și chiar o susține cu tărie, când e cazul – că fiecare individ din specia
umană este unic și irepetabil pe planeta Pământ și în Univers, chiar dacă nu o
poate dovedi, doar de aceea există dogma, axioma și conceptul de Dumnezeu.
Oricum niciun om nu este identic cu alt om, nici fratele geamăn nu-i identic cu
fratele lui geamăn, ci doar asemănător (sau nu), de unde ar rezulta, la un prim
pas al gândirii care se gândește pe sine, că individul este unic, iar Unicul este
Supremul gândului, faptului, vieții, existenței și derivatelor acestora. Aproape
toate conceptele liberale își au rădăcina într-o aserțiune, mai mult sau mai puțin
pompoasă, de acest fel, iar filosofii și ceilalți, nefilosofii, au spus și au scris atât
de mult despre asta, încât, dacă s-ar pune cap la cap sau filă lângă filă toate
hârtiile scrierilor lor, totdeauna nelineare, complicate, de multe ori complexate,
dar și foarte înstufate și complexe, s-ar reîmpăduri, probabil, toate deșerturile
și deșertificările acestei lumi pusă de atâtea ori, cu securea în coastă și cu botul
pe labe, să-și taie creanga de sub picioare. Dar, din păcate, nici hârtia nu se mai
întoarce la izvoarele ei. Chiar dacă, așa cum bine se șrie, suportă orice.
Izvoarele izvorârii și reizvorârii omului sunt și ele misterioase și tăcute.
Ceea ce știm vine din ceea ce am aflat, din ceea ce am văzut, din ce-am înțeles și
din ce-am priceput din ce s-a spus, s-a scris sau s-a impus, totdeauna, de către
alții, considerați mai știutori ca noi. Și dacă ei au spus, au scris, au demonstrat,
au comentat sau au consemnat așa – așa și nu altfel –, așa am crezut și noi. N-am
avut timpul necesar și nici argumente credibile să ne îndoim. Chiar dacă, într-o
formă sau alta, am cârcotit, sau chiar ne-am îndoit. Așa, de-ai dracu, pentru că
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nu ne plac adevărurile de-a gata, adevărurile impuse, adevărurile eterne. Pentru
cei mai mulți dintre noi, viața este mult prea scurtă, prea teroristă, prea dulce
și prea păcătoasă – sau doar prea frumoasă –, pentru a ne pierde timpul cu
așa-ceva. Așadar, nici eu nu-mi mai pierd timpul cu bătut apa în piuă și trec la
prezentarea chestiunii.
Dacă e vorba de libertate, trebuie spus că noi nu ne naștem niciodată
liberi, neoropsiți și îmbrățișați de lumina soarelui și de grija lui Dumnezeu.
Chiar dacă sfânta Cartă a drepturilor omului spune cu totul altceva, situându-l
pe individul biped în tagma libertății absolute, a libertății naturale, divine sau
de care o mai fi, alta decât aia socială, neîngrădită de nimeni și de nimic, pentru
că, zice-se, așa se naște omul: liber. Societatea, chipurile, n-are nicio treabă cu
nașterea individului, nu comandă această naștere, nu o condiționează, ci doar
o constată și ia act de apariția a încă unui biped, posibil inteligent, care-și va
trăi, toată viața, libertatea lui absolută pe drumurile mai mult sau mai puțin
bătătorite ale vieții spre moarte. Asta-i libertatea noastră necondiționată, dar
strânsă zdravăn în chingile Terrei, ale familiei, ale comunității și ale meandrelor
politichiei, dreptului, realității economice și sociale etc. etc.
Ieșim, cum foarte bine se știe, la soroc sau în vecinătatea acestuia, din
închisoarea creatoare și născătoare de bipezi liberi și posibili inteligenți (sau
nu) din burticica mămicii, slobozim un plânset de recunoștință pentru eliberare,
sau de groază pentru ieșirea intempestivă sau programată, nu contează, din
închisoarea călduță, hrănitoare și protectoare a burticii mămicii, pentru a intra
într-o închisoare mult mai mare, infinită chiar, necreatoare, ne-născătoare și,
mai ales, neprotectoare, a universului extra-uterin, a universului lumii.
Se știe, cel puțin așa spun doctorii, că placenta se comportă în organismul
femeii, exact ca o celulă canceroasă. Ermetică și protectoare a propriului
conținut. Pentru că sistemul imunitar al organismului mamei percepe fătul nu
ca pe o creatură dumnezeiască, sau ca pe o reificare divină a ființei umane în
interioritatea ființei umane, ci ca pe un corp străin. Pe care, dacă n-ar fi zidul
eroic al placentei, l-ar distruge imediat. E drept că unele mame fac ele însele
asta, dar astea sunt enormități și nu legități ale ființării ființei umane. Desigur,
placenta nu se multiplică, așa cum face celula canceroasă, ci doar protejează
interiorul ei. După ce își îndeplinește misiunea și scoate fătul la lumină, adică
îl ejectează în groapa cu lei a societății oamenilor liberi, se lasă, în sfârșit,
expulzată de sistemul imunitar al mămicii.
Așadar, fătul uman este lansat sau ejectat în lume în acest fel. Mămica,
familia și cei din jur îl primesc cu bucurie, dar lumea, ca atare, nu. Lumea, dacă
n-ar fi o mămică iubitoare și protectoare (sau măcar un substitut al acesteia,
dacă mămica moare sau o ia razna), l-ar distruge în câteva ore. Desigur, au
apărut incubatoarele, instituția mămicilor închiriate etc. etc. Dar și acestea tot
mămici se cheamă. Comunitatea și, respectiv, la nivel mai mare, societatea n-au
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021
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capacitatea și abilitatea să apere un copil nou-născut de sistemul imunitar al
lumii. De aceea, toate formulele de creștere și protecție a copilului, care s-au
creat în mii de ani, preiau, într-un fel, funcțiile placentei din uterul mămicii. Dar,
aici, provocările, pericolele și amenințările sunt mult mai mari, mai periculoase
și mai subtile...
Totuși, de câteva ori, am auzit, la nașterea unui copil, primele cuvintele
ale unor mămici după ejectarea pruncului în spațiul lumii: „Bine ai venit, fiule, în
jungla noastră! Să te apere Dumnezeu de fiarele ei!” Dumnezeu, cel care viețuiește
în noi, în afară de îngerii lui, are multe instituții pământene ridicate în apărarea
acestui fiu al omului. Unele sunt la vedere, altele nu. E greu să le deosebești pe
unele de altele, să le înțelegi, să le folosești, să beneficiezi de efectul lor sinergic,
cumulativ și să mergi mai departe... Dar o faci, chiar dacă trebuie să escaladezi
Everestul și să te bați cu morile de vânt ale viețuirii și supraviețuirii pe planeta
Pământ... În universul libertății absolute pe care ți-l oferă, generos, Charta
drepturilor omului...
Școala este mămica socială, socio-mămica, mai exact, mămica socioumană a copilului, până când acesta poate merge pe picioarele lui intelectuale
și sociale în jungla societății. Ea îl protejează, învățându-l, dar îl și constrânge,
obligându-l. E drept, opțiunile, în viață, sunt libere, mă rog,par libere, drumurile,
însă, nu. Drumurile sunt adevărate piste cu obstacole, care scot untul din tine
ca să te facă om, profesionist, cetățean. Desigur, copilul catapultat în jungla
socială nu e chiar singur pe lume, chiar dacă el este unic și irepetabil pe planeta
Pământ și în Univers. Este însă singur în interioritatea sa, în opțiunile sale, în
viața sa. Deși are și va avea o familie, va face parte dintr-o comunitate socială,
dintr-o comunitate profesională și din zeci sau sute de alte comunități, absolute
în perpetuarea lor și în dinamica existenței lor, dar niciodată suficiente în
complexitatea și funcționalitatea lor și în înlăturarea obstacolelor și capcanelor
drumului acestui pui de om în și prin lumea oamenilor, prin lumea lui...
Instituțiile învățăturii și cele ale furcilor caudine care modelează acest pui
de om vor ființa și se vor desființa, vor concura, se vor lupta între ele, ca toate
celelalte comunități, începând cu familiile și continuând cu comunitățile locale,
cu partidele politice, cu țările, ong-urile, alianțele, coalițiile etc. Și chiar dacă par
a fi extrem de importante în acest modus vivendi al omenirii, niciodată nu vor
fi suficiente pentru tărâmurile atât de subtile și de zgrunțuroase ale securității
vieții, libertății și prosperității oamenilor, familiilor, comunităţilor, statelor,
devenirilor. Pentru că, aici, în jungla lumii, se află un strop de rai, dar și un ocean
de iad, alături de un micron de speranță...
Din păcate, dinamica vieții pe planeta Pământ se bazează pe dinamica
ubicuității conflictualității ei. Încă din primele zile de viață, omul este obligat
să se supună necondiționat legilor acestei conflictualități. Viața este, în acest
sistem de referință – lumea oamenilor –, o procesualitate competitivă, o luptă
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continuă. Pentru viață, pentru devenire, pentru putere, pentru resurse, pentru
un loc mai bun sub soare, practic, pentru tot ce există. Dar existența nu-i un
simplu dat. Este, pentru oameni, o realitate bazată pe lupta pentru a face parte
din ea, pentru a rămâne în ea, pentru a fi, cât mai mult și cât mai consistent
posibil, și a ta. Din această perspectivă, viața omului pare a fi ceea ce ai, vizavi
de ceea ce n-ai, o trudă continuă pentru a avea, pentru a păstra, pentru a putea,
pentru a dura...
De aceea, viața nu este un drept al omului, ci este chiar omul însuși. Uneori,
omul privește viața sa ca pe un drept, ca pe un dat sau ca pe o posesie. Or, niciuna
dintre aceste aserțiuni nu este nici complet adevărată, nici complet falsă. De
aceea, dreptul la viață, în afară de semantica sa pleonastică, are și alte conotații
care induc proiecții subiective, fără temeiuri, în legătură cu acest subiect care,
de-a lungul istoriei, a făcut foarte mult rău omului și societății omenești. Și, deși
azi, foarte multe lucruri s-au schimbat, esența rămâne aceeași. Procesualitatea
omului se numește viețuire sau trăire, iar regulile create de oameni, cele care
pun dreptul natural în termeni de obligativitate pentru comunitatea umană,
pentru omul individual și/sau pentru societatea umană, poartă, și vor purta
mereu, amprenta subiectivă, voluntaristă a oamenilor. Niciun om nu se naște
însă când vrea el și cum vrea el, pentru că generarea vieții lui nu depinde de el.
Nu depinde nici de părinții lui, ci doar de o relație biologică naturală dintre un
bărbat și o femeie. Dar mama fătului și tatăl fătului n-au niciun drept asupra
vieții fiului lor, ci doar datoria, cea pe care o are orice identitate biologică de
pe Terra, de a-i purta de grijă până ce el singur devine responsabil de propria-i
grijă. Dar de îndată ce își ia zborul din cuibul mamei, fătul nu primește de la
nimeni și dreptul asupra vieții sale, ci doar dreptul de a trăi.
De fapt, singurul drept pe care oamenii îl au asupra vieții lor este doar
acela de a o trăi. Care este, de fapt, o datorie. Omul nu este Dumnezeul propriei
vieți, ci doar purtătorul ei intrinsec. Ei, oamenii, pot face ce vor în viața lor, dar
nu pot face ce vor cu viața lor.

Interioritatea și exterioritatea viețuirii și conviețuirii

Marxiștii ziceau că esența umană constă în ansamblul relațiilor sociale,
în sensul că omul este un produs al acestora, este fiul acestora, este, adică o
ființă socială. Anticii ziceau că omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor care
există, pentru că există și a celor care nu există pentru că nu există. Noi zicem că
fiecare om este unic și irepetabil pe planeta Pământ și în Univers, chiar dacă se
aseamănă cu ceilalți oameni și are trăsături comune cu toți cei care viețuiesc pe
această planetă. Un om n-are dreptul să ucidă un alt om, dar, în anumite condiții,
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are dreptul să ucidă un animal, să taie un copac, să rupă o floare. Iar în condiții
speciale, prevăzute tot de legea oamenilor, adică de legea generată de oameni,
are dreptul să ucidă și alt om, să distrugă infrastructuri, să se apere atunci când
este atacat de alt om, de un urs sau de un șobolan etc. etc. Dar nici atunci cum
vrea el, ci cum îi zice legea să vrea. Adică să riposteze în mod proporționat, iar
dacă poate să-l omoare pe celălalt să n-o facă, pentru că îl mănâncă pușcăria,
ci, mai degrabă, se lase omorât, că Justiția are ea grijă să-l pedepsească aspru
pe criminal și, în felul acesta să facă dreptate. Concept valabil și la nivel micro
și la nivel macro. Desigur, în numele libertății. Omul, care este stăpân al tuturor
lucrurilor, are un sistem de drepturi și proceduri sofisticate, de a face cam ce
vrea el (desigur, dacă poate și, de regulă, dacă poate, este și în drept să vrea), în
forme și formule legitimate de o normă de drept, elaborată și impusă tot de el.
Atât de ferm, de puternic și de stăpânul lumii este acest drept, încât n-a putut
niciodată, în lunga lui viață, să prevină vreun război mondial, local sau de care o
mai fi, să-l scoată în afara legii, chiar dacă, formal, o face art. 51 din Carta ONU.
De ce? Probabil, pentru simplul motiv că războiul face parte intrinsecă din viața
oamenilor și va exista atâta vreme cât există și vor exista oameni pe planeta
Pământ și în Univers.
Există o mulțime de legi care definesc și impun pacea, echilibrul, convie
țuirea pașnică, respectul omenirii și protecția ființei umane, a animalelor, a
biosferei și litosferei etc. etc. Dar toate aceste reglementări și para reglementări
n-au reușit niciodată să prevină și, cu atât mai puțin, să zădărnicească războiul
oamenilor contra oamenilor, în niciuna din epocile istorice cunoscute. Oamenii
s-au războit mereu între ei. Prin toate mijloacele posibile, începând cu cele
economice și continuând cu cele politice, diplomatice, informaționale și
militare. Aici nu este vorba doar de concurență, de competițiile firești incluse
în fișa postului omului, societății, identității economice, sociale, informaționale,
militare etc. Este vorba de bătăliile marilor puteri, ale țărilor și identităților
de tot felul, pentru putere, dominanță politică, economică și strategică, pentru
piețe și, mai ales, pentru resurse. Dar și de bătălii-răspuns, bătălii de apărare
împotriva agresiunilor și agresorilor de orice fel. Aceste bătălii ofensive,
defensive, întrunite sau de care or mai fi, există, ca germeni și ca proiecte, nu
numai în creierii marilor puteri expansive și acaparatoare, cu viziuni și obiective
geopolitice, geoeconomice, geofinanciare, geocognitive și de oricare alt fel, pe
termen lung, ci și în cele ale rețelelor mafiote, ale criminalității organizate, ale
terorismului și lăcomiei fără limite a oamenilor și a clanurilor lor.
Nici măcar unul din tratatele importante semnate de majoritatea țărilor
în urma unor conflicte și războaie sângeroase nu a fost respectat cu rigoare.
Omenirea se gândește și se răzgândește mereu, toată lumea știe exact ce trebuie
făcut, dar aproape orice facere rămâne doar o făcătură, care n-are nicio putere
asupra acestui balaur al războiul endogen al omenirii, denumit în fel și chip,
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dar niciodată îngrădit și scos din arenă. Pentru că el trăiește în fiecare dintre
noi, înveninând, otrăvind și conflictualizând totul. Inclusiv ființarea fiecăruia în
arhitectura sa cea mai intimă, cea mai delicată și cea mai necesară. Construirea
unui sine echilibrat și autentic este un proces îndelungat, un efort permanent,
intrinsec și tenace, care nu părăsește omul niciodată. Pentru că desăvârșirea nu
are nici limite, nici stație finală. Dar, din păcate sau, poate, din fericire, esența
conflictuală a omului nu se schimbă.
Timpul a trecut și va trece mereu, dar nici unul din serialele de esențe
tari nu s-a încheiat, nu s-a schimbat și, cel puțin deocamdată, nu pare dispus
vreunul a se schimba. Oamenii se iubesc atât de mult între ei, încât, dacă, n-ar
exista frica, iubirea, interesul și constrângerea, probabil ar ajunge să se sfâșie
unii pe alții, până la dispariția ființei umane sau, măcar, până la schimbarea
paradigmelor în care se cuibăresc esențele încărcate de istorie, de polițe de
plătit, de eroisme grandioase sau inutile, criminale sau salvatoare, mărunte,
gratuite, de ambiguități și de orizonturi contaminate.
În ființarea omului – înțeleasă ca resetare continuă a interiorității,
în termeni de structurare și restructurare dinamică, de rezistență, putere,
imunitate, securitate și gândire –, alteritățile, ca și interioritățile, sunt înțesate
mai ales de insecuritate, de incertitudini și de cai troieni, pentru că nu a apărut
încă o armă sau un sistem de arme, de mijloace sau de proceduri prin care să
se depisteze gândul și intențiile celuilalt, perceput mai mereu, într-un registru
foarte larg, ca prieten, ca indiferent, ca profitor, ca fraier sau, în cel mai fericit
caz, ca dușman. Oamenii se vor suspecta și se vor spiona mereu unii pe alții,
se vor alia, se vor împrieteni, se vor dușmăni, vor face împreună tâmpenii sau
lucruri minunate, vor asculta sau nu de lideri, își vor chibzui pașii sau vor merge
orbește spre nicăieri, așa cum mergem noi azi, în turme omogene sau pestrițe,
conduși de niște ciobani inteligenți sau tâmpiți, în mod sigur, spre cel puțin una
dintre prăpăstiile lumii etc. etc. Însă, în momentele de răscruce, lumea pare a fi,
mai de grabă, ca o mare în furtună, în care valurile urmează direcția vânturilor
și se ciocnesc între ele, scufundând mai toate corăbiile care nu reușesc să fie cu
prova-n val...
După Primul Război Mondial, a urmat Al Doilea, cu cortina lui de fier,
la final, după Al Doilea a urmat unul Rece ca gheața, după cel Rece, a urmat
unul fără limite, unul hibrid, aparent haotic, în care, totuși, marii beligeranți,
neidentificați încă de nimeni, dar știuți de toată lumea, s-au reinstalat într-un fel
de așteptare strategică extrem de activă, de masivă și de perversă. SUA, Rusia,
China, din eșalonul întâi strategic, își reînnoiesc arsenalele, precum se înnoiesc
bancnotele în bancomate, iar primele zece armate ale lumii sunt tot acelea
care au fost mereu... Cohortele de postaci înveninează rețelele și social-media,
oamenii care lucrează în corporații – pentru că, azi, detașamentele înaintate ale
ofensivei economice strategice sunt corporațiile – fac ce zic acestea sau ce cred
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ei că ar vrea să zică ele, dreptul cârcotaș, în pofida dreptului senil, atacă, contraconstituțional, suveranitatea, frontierele și statul, politicienii analfabeți pun
botul, cei corupți își exercită rolul lor jalnic, iar haosul perfect organizat face, cu
non-șalanță, restul.
În aceste condiții, omul adus în sapă de lemn cu smart și laptop, ființează
anapoda, fără să-și dea seama ce a mai rămas sau ce va mai rămâne din el, dar
mulțumit că poate să butoneze un laptop, un smart, un desktop, să conducă o
mașină second hand, de marcă faină, să pună niște alimente mutante pe masa
copiilor, să facă sluj într-un market.
Societatea de consum – mai precis, civilizația de consum – este în
piscul ei, totul e impregnat până la saturație, la scârbă și la terorism cu ștaif
blazat, de reclamă, iar grotescul și grobianul fac restul. Educația devine noneducație, analfabetismul atinge cote uriașe, egocentrismul se cibernetizează, se
produce masiv o de-sentimentalizare a sentimentelor omului în favoarea unui
hedonism de cavernă cu zorzoane și sclipici etc. etc. Tot omul devine, ab initio,
un consumator captiv, drogat tehnologic și informațional, încarcerat de rețea,
din care nu mai poate ieși în niciun fel, cel puțin în această fază a cibernetizării,
pentru că dorința libertății este, azi, un amestec între condiționarea libertății,
cea existentă de milenii, și rețeaua captivantă, ea însăși captivă, care devine
interfață între voință și sensibilitate, pe coordonatele unei realități cibernetizate.

Apocalipsă, hiperism sau cibernetizare organică,
endogenă?

Inamicul numărul unu al întregii omeniri, fie ea în palate sau în colibe,
generat de pacostea lumii la acest început de mileniu, are un nume un pic cam
omnitransparent la semnificație: Covid-19, dar asociat, cumva, vidului uluitor
din noaptea minților noastre de acum: co-vid. Unii, mai în glumă, mai în serios,
merg mai departe cu semantica și transparența la semnificație a acestui cuvânt
și asociază noua făcătură de bombă biologică, parcă dinadins reprezentată
grafic printr-o figură ce seamănă cu o mină marină care acționează pe uscat,
cu certificatul de vaccinare și ID-ul fiecărui individ de pe planeta noastră, în
general, rotundă, apoasă, parțial sănătoasă la cap, dar încă profund bolovănoasă.
COV (Certificate of Vaccination), chiar dacă topica englezească o fi mai degrabă
cam inversă și fără prepoziție, și ID, care ar fi, sau ar putea fi, în viziunea acestor
demiurgi de făcături, identitatea noastră în spațiul cibernetic. Și eu am un ID
pentru iPhone-ul meu și pentru Mac-ul meu, căruia i se asociază o parolă. De
ce toată făcătura asta? În primul și în primul rând, pentru bani. Patronii banilor
de pe planeta Pământ, deși pot tipări câte bancnote vor ei, pentru că nimeni
nu-i va obliga să le acoperă în aur, în produse sau în ce vor ei, putând astfel
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îndatora întreaga populație a planetei pentru toate miliardele de ani care vor
mai urma până la implozia, explozia sau trecerea Terrei noastre (care va fi,
probabil, devenită, între timp schiloadă, și uscată ca un bătrân de 150 de ani) în
neființă sau, transferată, printr-o gaură neagră, în antimaterie, nu se vor sătura
niciodată. În al doilea rând, pentru putere discreționară și eternă.
Arhitectura civilizațională actuală a lumii, oricât de democratică și de
prosperă s-ar numi ea, nu va permite niciodată ca poporul să dețină puterea,
deși demos și kratos, cele două cuvinte grecești, traduse azi prin termenul
idealistului ideal „democrație”, cam asta înseamnă. Este cea mai mare făcătură a
omenirii, ca să nu-i spunem cea mai mare minciună, cea mai urâtă păcăleală sau
cea mai perversă iluzie, că n-ar fi prea onorabil la adresa noastră, a oamenilor.
Mecanismul democrației, așa cum funcționează el de când există de drept și de
fapt pe planeta Pământ, dă gloatei iluzia că votul ei (un drept obținut prin jertfa
sutelor de milioane de muritori care au pierit pe altarul bătăliilor nesfârșite
pentru libertate și democrație) ar conta. Cel puțin, în actuala etapă de dezvoltare
a societății omenești. Lumea încă mai crede că stăpânii ei (eterni, numiți sau
ajunși) sunt slujbașii ei, cocoțați acolo prin votul ei și prin voința ei. Și chiar dear fi așa, cel care ajunge la putere se îmbată rapid de damful puterii și face tot
ce e posibil ca să rămână acolo veșnic, chiar și după moarte. Excepțiile, aici, nu
contează. Pentru că, azi, ca și ieri, după ce ai luat sau ai primit puterea, dacă nu
te folosești de ea și în avantaj propriu, înseamnă că ești fraier.
Adevărata putere a planetei, azi, nu este însă cea a democrației, oricât ar
fi ea de șlefuită, de legală, de legitimă și de îmbrăcată în zorzoane, ci a celor
înscăunați sau auto-înscăunați în piscurile omenirii și ale civilizației hominienilor
(civilizație care este tot o junglă, dar una ceva mai stilizată și mai fardată pe
ici pe colo). Dar tot junglă. Numeroasele războaie-limită, precum și războiul
continuu și nelimitat al hominienilor contra hominienilor, reprezintă dovada
cea mai concludentă, cea mai îndelungată și cea mai sângeroasă a unui modus
vivendi, deopotrivă, conflictual, sângeros, terorist și, pe ici pe colo, în puținele
acalmii din marele vortex, armonioase și făcătoare de frumos. Însă niciodată,
pe planeta Pământ, în lumea oamenilor, se pare că nu va înceta acest război
endogen al omenirii pentru dominanță, putere discreționară, piețe și resurse.
Cel puțin, câtă vreme și rețeaua cibernetică este confiscată. Însăși esența ființei
și ființării umane pe planetă este competiția, adică lupta continuă (și pregătirea
continuă pentru această luptă). Și, ca efect, performanța, fala. Toată viața, omul
se luptă cu alt om, cu legea, prin lege, cu nelegiuirea, cu statul, cu comunitatea
ostilă, cu intemperiile, cu apa, cu piatra, cu focul, cu gândurile nepotrivite sau
ostile, cu viața, cu morile de vânt care nu mai există demult (dar tot există, sub
alte forme și formule) și chiar cu sine, pentru a fi în măsură să ducă o astfel
de luptă – denumită eufemistic sau, poate realist, lupta vieții –, pentru bani,
pentru un loc cât mai călduț sub soare, pentru a fi mai cu moț și, la urma urmei,
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pentru nimic, pentru că finalul acestei lupte pe viață și pe moarte și al acestui
război care va dura cât va durea omenirea, întrucât, după aceea, nu va mai avea
obiectul muncii, înseamnă efectiv nimic.
Dar, din interioritatea propriei noastre vieți, e greu să vedem și să
înțelegem asta. N-ai cum să-ți vezi ochii dacă n-ai în față o oglindă, iar dacă nu
cunoști legile oglinzii și dacă n-ai experienţă și suficient creier să înțelegi și
să știi despre ce-i vorba, te poți speria cumplit de ceea ce vezi acolo. Și astăzi,
în debutul erei cibernetice – era să zic Evei cibernetice, Doamne ferește! –,
sunt viețuitoare și chiar oameni care nu-și recunosc chipul când se privesc în
oglindă. Ba, mai mult, clasa politică românească, făcătura asta de adunătură
jungliferă, în general, și guvernanții desenați de ea, în mod particular, nu numai
că nu se recunosc, dacă și numai dacă se privesc în oglindă, dar se și văd acolo
ca Dumnezei ai națiunii, cu coarne de aur și behăit de dinozauri.
Așa se întâmplă, probabil, și la scară planetară. De mai multă vreme,
adică de prin secolele trecute, atunci când s-a constatat că planeta noastră
rotundă poate fi și cap-pătrată când este vorba de oameni, s-ar fi constituit,
cum spunea românul americanizat Anghel Rugină, un profesor universitar de
renume, într-un interviu, pe la începutul anilor 2000, la rubrica „Marius Tucă
Show”, de la Antena 1, un grup conducător al planatei format din 250-300 de
oameni superinteligenți, superbogați și hiper-dați dracului, care controlează, în
sensul bun al cuvântului, tot ce mișcă sau nu mișcă în lumea oamenilor, de la
numirea președintelui USA, spre exemplu (numirea, nu alegerea; alegerea este
doar fațeta... democratică a procesualității univoce), până la războaiele recente
de prin Orientul Mijlociu, nedevenit niciodată democratic și, mai ales, prosper,
pentru ca gloata planetei să n-o ia razna și să se trezească cu oiștea în gard. Dacă
s-ar mai trezi...
În fine, cum pot face ei asta, e greu de înțeles, de vreme ce, cu ani în urmă,
un președinte francez spunea că e extrem de dificil să mulțumești, să înțelegi,
să conduci sau să controlezi, nu-mi amintesc exact care era termenul cel mai
potrivit folosit de liderul țării cocoșului galic, un popor care mănâncă 500 de
feluri de brânză. Dar asta-i o altă problemă. O altă problemă, pe care n-o vom
soluționa noi în textul care urmează, ci doar vom pune și mai multe paie pe foc.

Epoca cibernetică, în care tocmai am intrat, va îmbârliga multora dintre
noi creierii pe moațe, va strica multe rânduieli și va face din interdependențe și
din rețea un nou modus vivendi, precum și un nou modus cognoscendi. E drept,
am început deja să ne familiarizăm cu toții cu rețeaua și cu lucrul în rețea și, fără
să ne dăm seama, am devenit dependenți de aceasta. Mai exact, captivi în ea și
captivați de ea. Și suntem abia la început, chiar dacă socializarea funcționează
de când a apărut omul și comunitatea oamenilor pe pământ. Majoritatea
populației de pe planetă dispune de un telefon mobil, cu care poate comunica, în
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timp real, cu cine dorește de pe această planetă. Mai mult, ordinatorul și rețeaua
ne dau posibilitatea să lucrăm de acasă, să comunicăm cu toată lumea în timp
real, să ne documentăm, să rezolvăm cvasitotalitatea problemelor care țin de
viața noastră. Desigur, rețeaua emană și impune un puternic efect benefic de
rețea, pe care nu ne propunem să-l detaliem aici, dar și o mulțime de alte efecte
directe, sau colaterale, care ne vor marca semnificativ modul de a trăi, idealurile,
visurile, liniștea și securitatea. Grosso modo, perspectiva pare una mai mult
decât neliniștitoare. Se pare că, în viitor, fiecare dintre noi va deveni un roboțel
mai mult sau mai puțin inteligent, dependent de rețea, de o infrastructură pe
măsură, de niște noduri de rețea și de niște programe, algoritmi, aplicații de tot
felul etc. Dar roboțelul biologic provine din omul-biologic, este omul biologic,
atât prin echiparea insului gânditor și vorbitor cu mijloacele și dispozitivele
necesare, cât și, să zicem, prin resetarea acestuia...
E, totuși, cam greu de spus ce-ai putea să resetezi în bietul om?! Să-i
adaugi o ureche electronică, un secvi (sistem electronic de conducere a vederii
și inteligenței), o antenă... sau un mini-creier cu inteligență artificială?! Ar fi
probabil, prea mult, prea costisitor și prea dificil să echipezi 7,9 miliarde de
oameni, cât are planeta azi, cu așa ceva și, oarecum, prea... primitiv, în această
fază... Probabil că un simplu cip sau un mic troian electronic ar fi de-ajuns. Nu
doar pentru a realiza controlul mulțimilor, ci și pentru a rezolva multe dintre
problemele de viață, de sănătate și de conviețuire ale acestora.
La nivelul unor sisteme cibernetice sau cibernetizate, acest lucru s-a
realizat deja. De pildă, șoferul unui autoturism complet automatizat, nu poate
să ia un viraj brusc, sau să calce linia continuă, când este activată conducerea
automată, pentru că mașina nu răspunde la comenzile lui periculoase.
Cei doi președinți ai statelor care dețin 99 la sută din arsenalul armelor
nucleare ale planetei nu pot acționa butonul roșu dacă nu sunt îndeplinite toate
condițiile pentru o astfel de decizie. Nici comandantul unei brigăzi din categoria
celor cu comandă complet digitalizată nu poate ordona, să zicem, trecerea la
ofensivă dacă nu se îndeplinesc toate condițiile necesare. Ordinul său nu este
validat de sistemul automatizat și, ca atare, nu poate fi dus la îndeplinire.
Vreau să spun că înalta tehnologie, tehnologia informației și rețeaua
limitează voința arbitrară și subiectivă a dictatorului, atâta vreme cât nu sunt
îndeplinite toate condițiile necesare. Desigur, aceasta nu înseamnă că dispar
inițiativa, acțiunea inteligentă și surprinzătoare, ci doar că decidentul are
posibilitatea să-și controleze și să-și asiste electronic procesul decizional, astfel
încât să evite la maximum eroarea și să poată controla nivelul de risc.
Acțiunea umană, oricare ar fi ea, se planifică și se efectuează, de cele
mai mult ori, în condiții dificile, cu un grad de incertitudine diferit și, de aceea,
este nevoie de o cunoaștere cât mai profundă a pericolelor, amenințărilor și
vulnerabilităților la acestea și, pe această bază, a nivelului de risc decizional.
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Din această perspectivă, se profilează o adevărată crevasă în interiorul
condiției umane, între libertățile prevăzute în Declarația Universală asupra
Drepturilor Omului și realitățile efective ale acestei condiții. Criza planetară
generată de fenomenul Covid-19 – cea mai gravă criză care s-a declanșat vreodată
pe Terra, din cauza surprinderii strategice colosale și efectelor sale deosebit de
complexe – a arătat că multe din legitățile și normativele ordinii mondiale actuale
devin, în noile condiții, nu doar inoperante, ci și periculoase. Birocratismele
greoaie și inutile în astfel de cazuri, măsurile arbitrare insuficient motivate sau
luate în situații incerte de decidenți cu creierele în călcâie, precum guvernele
României din timpul acestei pandemii și nu numai, și impactul lor negativ asupra
societății de consum în care trăim, asupra economiei, sistemelor educaționale,
comunităților și relațiilor interumane, arată, încă odată, lipsa de flexibilitate și
de comprehensiune a sistemelor și procesualităților rigide, excesiv birocratice,
în funcțiune, imposibilitatea unei reacții rapide și eficiente, gradul uriaș de
neîncredere socială și marile vulnerabilități ale unei lumi divizate, panicate,
egoiste, îmbibate de aroganțe, frustrări și de prejudecăți, neîncrezătoare în
sistemele de conducere, cele mai multe dintre ele rupte complet de realitățile
economice, sociale, culturale și, la urma urmei, civilizaționale, în care trăim.
În plină pandemie, când aproape toți cetățenii României erau în botnițe și
arestați la domiciliu, pentru a fi protejați de atacurile C-19, într-o zi și-o noapte,
a fost adusă pe aeroportul din Cluj-Napoca o mulțime de oameni, îmbarcată în
avioane și expediată urgent, ca în război, în nordul Germaniei, unde sparanghelul
nu putea să aștepte. Dincolo de grotescul situației, a fost relevată, tranșant, brutal,
samavolnic și umilitor, fațeta adevărată a realității de azi și condiția extrem de
umilitoare a României readusă la condiția de turmă sclavagistă a puterilor din
Vest. Desigur, existau (sau nu) contracte ale acestor români de-românizați din
punct de vedere economic cu firmele acelea germane, oamenii aceia din Ardeal
nu mai aparțineau, economicește, României, pentru că fuseseră alungați peste
hotare de către conducerile de la Bucureşti, în căutarea unui loc de muncă, ci
firmelor din nordul Germaniei care le plăteau ziua de muncă pentru prestația
lor în calitatea lor de peoni pe moșia Vestului, și care nu trebuia să fie afectat în
niciun fel de tăvălugul istoriei. Neamțul conducător de țară de la București s-a
purtat curat nemțește. Pe bună dreptate. Peonii români care au răspuns urgent
și necondiționat la apelul patronilor lor din landurile germane s-au purtat și
ei, ca pe vremurile de dinaintea războiului nostru sfânt de reîntregire a țării,
adică curat românește. Asta au vrut cei pe care i-au ales vremurile la putere, cu
misiunea să conducă țara, exact ca înainte de 1916, asta au făcut. Ar trebui să li
se dea câte o medalie. Aș spune câte o pâine, dar și pâinea, azi, în România, țara
pâinii, vine tot de pe meleaguri străine. Evident, nu gratis, ci la preț de import...
Această paranteză cam lungă, prin care se sugerează o viziune cu ochii
puțin mai deschiși, ieșiți din mahmureală, asupra distrugerii și autodistrugerii
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economiei românești, este doar o secvență din războiul teribil care se duce azi,
pe continentul european și în întreaga lume, pentru refluidizarea procesului
de reconcentrare a capitalului, a puterii și influenței, în mâinile marilor puteri
de odinioară, dar într-o altă viziune geopolitică și geostrategică, asistată de
ordinator. Semn că ordinatorul ăsta poate face foarte multe, mult mai mult și
mult mai multe decât știam, știm sau credem noi că ar putea face.
Făcăturile de la alegeri, rezultatele numărărilor primitive sau electronice
ultrasofisticate ale voturilor, spălarea cu cenușă a materiei cenușii din creierele
care legitimează pompos noaptea minții actualelor generații de conducătorimaimuțe de la cârma națiunilor în derivă, generând marea manipulare a
turmelor care-și pierd busola, dar și contracararea viguroasă a celor care se
freacă la ochii după somnul rațiunii, sunt încă operaționale. Dacă privim dintrun unghi realist istoria din cele trei decenii care au trecut de la cea mai mare
făcătură a neamului românesc, ne dăm seama că am pierdut un război de care
habar n-am avut și am câștigat cel mai mare și mai rapid regres din istoria
noastră în domeniul culturii, demografiei, educației, economiei, securității și
apărării, patriotismului, identității și respectului de sine.
Dar fenomenul acesta se întâmplă în toată lumea. El nu se datorează
vitezei cu care epoca cibernetică și corolarul ei necesar – cognocivilizația –
intră în arenă, ci, în mare parte, vortexului geopolitic generat de resurecția
Asiei, îndeosebi a Chinei și a Indiei, de revenirea puternică a Rusiei în ecuația
geostrategică și implicarea ei semnificativă în războiul din Siria, foarte important
nu doar pentru crearea unui cap de pod rusesc în acest fief al Occidentului, ci
și pentru antrenarea și rodarea forței de manevră rusești și verificarea pe viu
a unor componente ale unor noi sisteme de arme ale unei Rusiei renăscute din
punct de vedere geopolitic și geostrategic.
Organizația de cooperare de la Shanghai, cu exercițiile ei militare anuale, a
devenit deja o forță bine organizată și antrenată, înarmarea Indiei, modernizarea
fără precedent a forțelor armate ale Turciei, continuarea înarmării puterilor
regionale din Orientul Mijlociu etc., experimentarea noilor arme hipersonice,
spațiale și cibernetice sunt semnale ale noului vortex militar, care nu se lasă mai
prejos de vortexul financiar ce se continuă viguros, amintind tuturor cine este el
și care este sau poate fi puterea lui efectivă.
HAARP și bau-baul unor reale sau posibile sisteme de control și
hipercontrol al minților

Prin 1993, americanii au inițiat un program de cercetare științifică,
denumit High Frequency Active Auroral Research Program (program de
cercetare a frecvențelor înalte aurorale active). Pentru aceasta, în Alaska, lângă
localitatea Gakona, într-o bază militară, s-a realizat o infrastructură în formă
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de dreptunghi, compusă, inițial, din 48 de antene (fiecare antenă are o înălțime
de 24 de metri și un generator propriu care-i asigură funcționarea). În câțiva
ani, numărul antenelor a ajuns la 180, urmând ca, în final, să fie de 360. Pentru
acest program științific, guvernul american a alocat, anual, 30 de milioane de
dolari. Acest dispozitiv este desfășurat de Institutul de Geofizică al Universității
de la Fairbanks (Alaska), în folosul Departamentului Apărării al SUA, mai exact
pentru US Navy și US Air Force, acum și în folosul US Spatiale Force (Forțele
Spațiale ale USA), create de americani recent, adică de prin 2018. Acest program
dispune de unul dintre cele mai puternice computere din lume.
Scopul declarat al acestui program este studierea comportamentului
ionosferei (acea parte din atmosferă, situată la o altitudine de 48-600 km și
chiar până 1500 km, care se formează pe timpul activității solare intense și
intensificării radiației cosmice nocive), adică al ozonului, azotului și ionilor
acestora, la bombardamentul cu radiații de înaltă frecvență (HF) și joasă frecvență
(ELF). Este vorba de radiația solară și cosmică, în mod natural, și de radiația HF
generată de acest extrem de puternic emițător de radiații HF, compus din 180 de
antene, care poate trimite în ionosferă, la altitudinea de 100-350 km, un fascicul
compact de un miliard de wați. În zona de impact, ionosfera se încălzește la vreo
4000 de grade, într-o așa-numită lentilă cvasi-dreptunghiulară, care distruge
efectiv tot ce intră în zona ei. Sofisticata aparatură din centrul de analiză asigură
studierea amănunțită a comportamentului ionosferei. Desigur, HAARP nu emite
fascicule de radiații HF în mod continuu, ci doar periodic, atunci când consideră
că este necesar. Motivul este, probabil, acela că astfel de bombardamente pot
crea găuri în ionosferă, iar prin acestea pot pătrunde radiații solare și cosmice
nocive pentru Terra. De fapt, așa se și formează ionosfera. Radiația cosmică și
radiația solară de înaltă frecvență, scăpate de centurile Van Allen (cele create
de magnetosferă pentru devierea acestei radiații nocive și protecția planetei)
lovesc atomii de ozon și de azot din straturile superioare ale atmosferei, smulg
un electron de pe orbita exterioară a acestora și îi încarcă pozitiv. Procesul este
însoțit de degajarea unei cantități foarte mari de energie (căldură), ionosfera
încălzindu-se până la 4000 de grade (în aceste momente, când funcționează
HAARP, se formează aurora boreală, vizibilă în zona nordică).
Acesta este prețul pe care-l plătește atmosfera, în bătălia ei cu radiația
cosmică și cu radiația solară nocivă, pentru protecția planetei noastre. Când
radiația HF este lansată de pe pământ, ionosfera se comportă la fel, adică duce
o bătălie cu această radiație, încălzindu-se, așa cum spuneam, până la 4000 de
grade. Din zona „lentilei”, se formează o radiație reflectată, de joasă frecvență,
cam de 80 Hz, frecvența ADN-ului omului (poate varia însă în funcție de
radiația HF emisă de HAARP), care are o foarte mare putere de pătrundere (de
mai mulți kilometri) în scoarța terestră și în apa oceanelor. E lesne de înțeles
câte posibile întrebuințări (în afară de cele care țin de cercetarea științifică
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a comportamentului efectiv al ionosferei) pot fi puse în operă, atât pentru
scanarea scoarței terestre (și descoperirea a ceea ce poate fi acolo: zăcăminte,
silozuri pentru rachete balistice etc. etc.) și a oceanelor (descoperirea, spre
exemplu, a submarinelor în imersiune, greu detectabile sau nedetectabile până
la HAARP), cât și pentru influențarea comportamentului uman, producerea sau
stimularea producerii unor fenomene meteo sau geofizice etc.
Programe de acest tip au dezvoltat și alte țări, precum Rusia, Canada,
Norvegia etc., dar nu prea există multe date despre acestea și, oricum, n-au
avut finanțarea și amploarea HAARP. Am scris despre acest program destul de
mult, de-a lungul anilor. Ba chiar am și urmărit diferite date publicate de acesta.
Desigur, au fost și sunt multe controverse, multe discuții, multe suspiciuni. Eu
cred în partea bună a acestui program, în capacitatea lui de a dezvolta o cultură
profundă a domeniului, mai ales acum, când intrăm, nu triumfal, ci destul
de șifonați de efectele propriei noastre conflictualități endogene, în epoca
cibernetică, adică în era cogno-civilizației.

Figura nr. 1 Centurile Van Allen și rolullor în protecția planetei

Nu cred că HAARP chiar este capabil să producă găuri în dispozitivul
natural de apărare a Terrei împotriva radiației cosmice și solare, afectând
centurile Van Allen. Din datele publicate, rezultă că activitatea HAARP nu este și
nu poate fi chiar atât de agresivă, dacă avem în vedere că prima centură Van Allen
se formează la 1000 km, iar cea de a doua la 60.000 km (între ele se mai află încă
una, descoperită de NASA, în2013), care se activează când centura exterioară
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cedează sub presiunea radiațiilor nocive, în cazul unor explozii solare, spre
exemplu). Trei sute de kilometri, distanța până la care HAARP își trimite teribilul
său flux de un miliard de Wați, se află în interioritatea primei centuri și n-are
nicio influență asupra ei. Dar de aici nu rezultă că sistemul respectiv nu are și
alte funcțiuni de tipul celor de care se vorbește mult în teoriile conspirațiilor.
În fond, marea bătălie pentru putere și resurse nu se duce doar cu diplomație
și mănuși de catifea, ci cu toate mijloacele posibile, de la cele vizibile, cum ar fi
armele pe care toate statele le scot la paradă, la cele ascunse cu mii de lacăte de
văzul lumii, dar capabile, precum Covid-19, să ofere surprinderi strategice de
uriașe proporții.
HAARP, azi, nu mai figurează ca un bau-bau pe lista dezbaterilor și
scenariilor înspăimântătoare – ca armă supremă, ca ca ultima armă, ca armă a
undelor, capabilă să, să și să... –, dar de aici nu rezultă că programul respectiv
și-ar fi încheiat misiunea și ar fi ieșit la pensie. Chiar dacă unii chiar au spus că,
gata, s-a terminat cu HAARP. Oare?! Chiar acum când americanii au anunțat – și
sunt primii din lume care o fac – că au creat efectiv o nouă categorie de forțe,
Forțele Spațiale?! Forțe aero-spațiale au toate marile puteri, dar forțe spațiale
(adică forțe care se pregătesc să ducă – și chiar duc – acțiuni de luptă în spațiul
cosmic), deocamdată, oficial, au doar americanii. Ei bine, pentru astfel de forțe,
HAARP este ca un fel de avangardă științifică și cosmo-strategică și chiar ca
o teribilă armă. Armă de proximitate cosmică. Dincolo de zona aceasta, vin
centurile și, dincolo de centuri și de cele două sonde Van Allen, care le studiază,
nu știu dacă și când, din punct de vedere al apărării și securității cosmice se
poate face cu adevărat ceva, în afară de observare, cercetare și explorare. Dar
HAARP și celelalte programe de înarmare – teribile în esența și fenomenologia
lor – își urmează cursul spre noua eră și nu le prea pasă de ce zic cârcotașii,
pacifiștii și temătorii. Această direcție pare să țină de o abordare cvasi-clasică
a problemei fundamentale a filosofiei conflictualității lumii: înarmarea până la
saturație și războiul devastator, poate ultimul, după care Dumnezeu cu ce s-o
alege. Noile arme vizibile sunt pe panoplii, în fel de fel de topuri, robotizarea,
hipersonicitatea și expansiunea în Cosmos și în ciberspațiu sunt teme de
actualitate.
Covid-19 a luat însă fața acestui galop spre nicăieri și, dintr-odată, lumea,
îmbotnițată și arestată la domiciliu – și ca persoană fizică și ca slujbaș la patron
sau la desuetul stat –, s-a rebuimăcit. Și chiar de pare pasata unui laisser-faire și
domesticită de acest virus cu coroană de rege universal, nu-și regăsește busola.
Se teme de Covid, dar nu se vaccinează împotriva lui, ascultă sfatul medicului,
dar și pe cel al nemedicului sau al medicului care se opune trendului ce pare
un produs al conspirației planetare pentru refinanțarea lumii capitaliste care
țopăie din criză în criză, într-un colaps ce nu are nici cauze logice, nici explicații
acceptabile, în afară de aceea a recâștigării puterii de către cei care o au efectiv.
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Cibernetizarea i-a trimis pe unii în copac, iar altora le-a șoptit că vine
Apocalipsa. Apocalipsa 5G. Însuși acest rege încoronat – Coronavirus –, care intră
în plămânii oamenilor și-i ucide în masă este asociat cu controversatul concept
5G. Se spune, prin tot felul de cercuri, că teribilul concept 5G este mai mult decât
un diabolic concept. Este însuși Satana. Orașul Wuhan, de unde se spune că a
plecat C-19, este, în întregime supus rețelei 5G. Se mai spune că este primul
oraș din lume în care s-a instalat fără drept de apel această rețea, 5G, rețeaua
Apocalipsei. O fi, desigur, și așa, pentru că, se știe, chinezii au atins performanțe
uriașe în domeniul economiei, cunoașterii și tehnologiei. Dar parcă e prea de
tot. La urma urmei, 5G nu este decât o rețea. O rețea de generația a cincea. Adică
una mai cu moț decât celelalte patru. Mai cu moț, pentru că folosește frecvențe
foarte mari, iar aceste frecvențe care, trimise în zona unde se formează ionosfera,
ar încălzi-o, cum am subliniat mai sus în cazul HAARP, la câteva mii de grade.
Desigur, și aici sunt multe de spus. Așa cum aflăm din unele materiale publicate,
rețeaua 5G va utiliza frecvențe din gama LTE, deja existente, situate între 600
MHz și 6 GHz și, în benzile milimetrice, între 24 și 86 GHz. Acest spectru de
frecvențe înalte nu este aglomerat, ceea ce constituie un mare avantaj pentru
această controversată rețea de generația acincea. Tehnologic, 5G folosește două
spectre de frecvență: FR1 (450-6000MHz) și FR2 (24250-52600MHz). Acestea
sunt frecvențe foarte mari care au îngrijorat o parte din lumea științifică.1
Frecvențele foarte mari au o rază de acțiune mică și, de aceea, vor fi
necesare mai multe antene. S-a discutat foarte mult de efectele nocive ale
acestor frecvențe, iar radiația Gama, produsă de o explozie nucleară sau de un
accident de la o centrală nucleară de tipul celei de le Cernobîl, a arătat cam ce
înseamnă asta. Și, totuși, în zona puternic contaminată de la Cernobîl, unde, de
ani, nu pătrunde picior de om, s-a constat că vegetația s-a adaptat rapid la acest
mediu radiat, au reapărut specii de arbori care dispăruseră încă din Evul Mediu
și animale, spre exemplu tigrul negru, care nu mai existau de multă vreme în
zonă. De unde rezultă că bau-bau-l radioactiv, în timp, n-a fost și nu-i chiar chiar
atât de bau-bau. Nici pentru războiul care a urmat pe timp de pace – Războiul
Rece – și nici ca efect secundar, pentru declanșarea cursei înarmărilor, care a
deschis epoca pe care tocmai am încheiat-o.
Orașele Hiroshima și Nagasaki, lovite atomic la finele celui de al Doilea
Război Mondial, nu dintr-o necesitate strategică, sau într-o situație-limită
(Japonia fusese deja învinsă în ocean), ci demonstrativ și, într-un fel, ultimativ,
pentru vremurile care aveau să vină, nu sunt în ruine, ci, dimpotrivă, se numără
printre cele mai înfloritoare din lume.
În perioada destul de recentă a exploziei telefoniei mobile, gura lumii,
chiar și a lumii științifice, a avertizat într-un ritm de-a dreptul furibund, de înaltă
frecvență, că frecvențele telefoniei mobile și wireless vor produce cancere etc.
1

https://mindcraftstories.ro/tehnologie/apocalipsa-5g-noul-episod-din-seria-istorica-a-miturilor-legate-de-tehnologie/
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etc., ca și radiația de la Cernobîl. Sigur că or fi produs, dar, se pare că o mare
parte dintre aceste cancere au cauze mult mai extinse, cum ar fi, spre exemplu,
stresul, proasta alimentație, mai ales după 1989, din scursurile și lada de gunoi
de pe alte meleaguri, întrucât România, țara pâinii, importă de pelaalții, care
n-au pământ să-l pui pe pâine, inclusiv pâinea ei de toate zilele.
Ații au avertizat că, pentru a accesa rețeaua 5G, pe telefonul mobil va
trebui instalată o aplicație, o aplicație nevinovată, ca toate celelalte, dar, care,
chipurile sau poate de-a adevăratelea, va conține și un sistem de culegere a
datelor și informațiilor despre ce se întâmplă prin creierul meu, prin sistemul
meu imunitar sau prin planurile pe care mi le fac eu împotriva monștrilor
lumii. În fine, habar n-am ce vor ei – eii ăștia nenominalizați – despre mine și
eu nu le spun, nu știu, nu vreau sau nu sunt în măsură să-i informez. De aceea,
pentru a avea un control total asupra mea, indiferent de voința mea, pentru a
mă robotiza semnificativ sau pentru a-mi facilita trecerea în eternitate, atunci
când consideră ei, în locul lui Dumnezeu, că ar fi cazul, ar avea nevoie de o astfel
de aplicație și de o rețea 5G.
E greu de presupus că tehnologia poate ști, azi, ce gândesc eu, dar chiar
dacă și așa ceva ar fi posibil (și va fi cândva), e posibil și gata. Înseamnă că
sistemul ăsta care s-ar folosi de 5G pentru a ști totul despre mine – ceea ce
pe mine, sincer, nu mă deranjează – ar afla și când eu am nevoie de ajutor, și
când sunt cu moralul la pământ, și când mă atacă ursul pe munte, și când bla,
bla, bla... Și, probabil, mi-ar sări imediat în ajutor... Dar controlul mulțimilor se
realizează și acum, prin mijloace mai sofisticate sau cât se poate de primitive.
Alegerile prezidențiale din România, mitingurile mai mult sau mai puțin violente
din Piața Victoriei și de oriunde din lumea asta mare, războaiele din 1989 și de
după 1989, comportamentele guvernelor din România și nu numai din România
etc. etc. dovedesc, chiar și fără 5G, ce și cum.
Dimpotrivă, eu cred că rețelele internet, cele de telefonie mobilă, cele de
socializare, în afară de faptul că de-socializează profund omul (a se citi: alienează,
înstrăinează, însingurează, degradează), creează un suport remarcabil pentru
cibernetizarea societății, pentru generarea unui sistem de interdependențe
care, încet, încet, va estompa și chiar va elimina tarele unei societăți de consum
agresiv, ale unui sistem financiar care a devenit nu doar suprastatal, haotic,
generator de crize, conflicte și războaie, de vortexuri geopolitice, ci și criminal
și, în final, va face posibilă re-umanizarea omenirii.
Orice rețea poate fi folosită în cel puțin două moduri:
1. Pentru amplificarea comenzii-controlului și consolidarea unității și
autorității de comandă;
2. Pentru creșterea gradului de integralitate a sistemului și procesului
dinamic și complex pe care-l operaționalizează.
În primul caz, este vorba de sistemele ierarhice, cum sunt, spre exemplu,
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cele de tip militar. Rețeaua facilitează comanda-controlul, accelerează dinamis
mul sistemului, operaționalizează și optimizează relația de feed-back și previne
erorile. Comandantul eșalonului respectiv este scos din turnul său dictatorial și
așezat pe scaunul decidentului ajutat și, în același timp, controlat de sistem și de
procesualitatea de sistem. Decizia lui trebuie validată de cibernetica sistemului,
este o decizie controlată de sistemul de securitate al sistemului, de sistemul
imunitar al sistemului. Așa cum precizam și în rândurile de mai sus, principiul
unității de comandă este nu numai respectat, ci și securizat, consolidat, asistat
de ordinator, pus în imposibilitatea de a greși ca urmare a subiectivismului
exagerat, a voluntarismului necontrolat de rațiunea inteligentă, a limitei umane.
Inițiativa, ingeniozitatea, acțiunea rapidă, intempestivă, ca și reacția rapidă,
spontană, nu sunt eliminate sau îngreunate, ci doar asistate, optimizate. Cu alte
cuvinte, comandantul unei unități militare, ca și ăia 250-300 de superoameni
care conduc, se zice, omenirea pentru a nu lăsa turma s-o ia pe miriște sau să se
prăbușească în haos, cum face turma românească azi, beneficiază de asistența
cibernetică generată de sistem și operaționalizată cu ajutorul rețelei.
În cazul al doilea, rețeaua contribuie efectiv la creșterea gradului
de integralitate a sistemului, atât prin facilitarea circulației rapide a
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informației, în timp real, cât și prin consolidarea sistemului, pe coordonatele
cogniției, formarea unei culturi a cogniției și informației și crearea unui
patrimoniu în acest sens. Într-un astfel de sistem, tendințele dictatoriale nocive
(astfel de tendințe totdeauna sunt nocive) sunt diminuate și chiar eliminate,
iar sistemul se poate apropia de acel grad optim de integralitate care-i asigură
o bună funcționare. Dacă printr-un astfel de sistem înțelegem societatea
oamenilor, avem dimensiunea imensității unei astfel de rețele și efectelor ei în
spațiul viețuirii și conviețuirii.
Drumul spre o astfel de stare nu este linear, ci extrem de întortocheat
și de greu – ființa umană fiind ea însăși cel mai complex sistem care a existat
vreodată pe Terra –, dar un astfel de drum este în plină desfășurare.

În loc de concluzii

Senzația pe care o putem încerca într-o astfel de epocă istorică –
cibernetizarea societății umane – ar putea fi una îngrijorătoare, ca o plonjare în
necunoscut, sau una de deja vu, de cerc vicios, de care am putea să ne îndoim
sau chiar să ne înfricoșăm. Suntem deja 7,9 miliarde de oameni pe suprafața
pământului, iar teoriile conspirative vehiculează, de multă vreme, fel de fel de
fel de scenarii ale groazei. Toată lumea se gândește că, la urma urmei, va veni
o vreme când nu vom mai avea loc pe pământ. Ce vom face atunci?! Răspunsul
clasic al românului – Vom trăi și vom vedea... – nu este unul liniștitor pentru
mințile neliniștite, iar imaginația și fantezia nu șomează.
Deocamdată, omul este singular în sistemul planetelor solare, iar ipoteza
că o fi venit cândva pe Terra de pe Marte sau de prin alte părți, prin spongii sau
prin apa care s-o fi lipit și ea de planeta noastră, întâmplător sa nu, rămâne o
ipoteză care va trebui demonstrată.
Realitatea este că avem încă destul loc pe Terra, că mintea noastră și
gândirea noastră sunt încă întregi la minte și n-avem de ce să ne facem prea
multe griji. Oricum, se pare că niciodată n-am trăit altfel decât înconjurații de
noi înșine și de modul nostru de a ne gândi și de a ne trăi viața.
Vom visa mereu la tot felul de lucruri, de catastrofe și de deveniri, dar ne
vom întoarce mereu în noi înșine așa cum apa se întoarce la izvoare. Doar și noi
suntem, se pare, fii ai apei. Cu zâmbet pe buze, lacrimi în ochi și furtuni în adânc.
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ
ȘI INTELIGENȚA SOCIALĂ
ÎN LEADERSHIP
EMOTIONAL INTELLIGENCE
AND SOCIAL INTELLIGENCE
IN LEADERSHIP
Andrei-Marius MATICIUC
„Suntem periculoși atunci când nu înțelegem responsabilitatea pe care o
avem pentru cum acționăm, simțim și gândim”*(Marshall B. Rosenberg)
“We are dangerous when we do not understand the responsibility we have for
how we act, feel and think”(Marshall B. Rosenberg)

Abstract
Scopul articolului este de a prezenta conceptele de inteligență emoțională
și inteligență socială și felul în care se reflectă în calitatea leadership-ului dintr-o
organizație. Faptul că măsurarea IQ-ului a avut parte de mai multe critici decât
conceptul de IQ în sine a generat apariția unor noi concepte de inteligență printre
care și inteligența emoțională și socială. Leadershipul se întâmplă în contextul
relaţiilor interpersonale și cu cât un lider este mai priceput în gestionarea relaţiilor
cu oamenii pe care îi conduce, cu atât este mai eficient. Totodată, liderii inteligenți
emoțional și social ştiu să răspândească şi să cultive stări de spirit pozitive prin care
contribuie la succesul afacerilor.

Cuvinte cheie: inteligență emoțională; inteligență socială; leadership;

Abstract
The purpose of the article is to present the concepts of emotional intelligence
and social intelligence and how they are reflected in the quality of leadership in an
organization. The fact that the measurement of IQ has received more criticism than
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the concept of IQ itself, has generated the emergence of new concepts of intelligence,
including emotional and social intelligence. Leadership happens in the context of
interpersonal relationships and the more skilled a leader is in managing relationships
with the people he leads, the more effective he is. At the same time, emotionally and
socially intelligent leaders know how to spread and cultivate positive moods that
contribute to business success.

Keywords: emotional intelligence; social intelligence; leadership;

P

ermiteţi-mi să vă adresez o intrebare. Cine este mai inteligent: Einstein,
Picasso sau Leonardo da Vinci? Răspunsul cel mai apropiat de realitate ar
fi unul de genul „fiecare este inteligent în felul său”. De-a lungul istoriei psihologiei şi
sociologiei, experţii au incercat să măsoare inteligenţa umană prin teste de inteligenţă,
unele mai complexe decât altele. Problema cu majoritatea testelor de inteligenţă este
că ele măsoară doar o parte din ceea ce înseamnă „inteligenţă” umană.
Probabil cel mai cunoscut test de inteligenţă, „IQ Test”, măsoară doar ceea
ce numim „inteligenţă matematică” sau „inteligenţă abstractă”. Însă cum măsurăm
inteligenţa lui Picasso? Cum măsurăm creativitatea, modul în care relaţionează,
capacitatea umană de a rezolva problemele sau, pur şi simplu, inspiraţia?
Pentru mulţi experţi sau persoane interesate în performanţa umană, publicarea,
în 1983, a cărţii Frames of Mind (Cadrele minţii), scrisă de profesorul de la Harvard,
Howard Gardner, a marcat un punct de răscruce în înţelegerea şi definirea surselor de
competenţă mentală. Pentru unii, cartea reprezintă o contribuţie de imensă importanţă
în dezvoltarea ştiinţelor socio-umane1.
Gardner a răsturnat una dintre ipotezele fundamentale ale psihologiei şi
educaţiei, şi anume aceea potrivit căreia competenţa mentală a omului este rezultatul
unei singure trăsături, numite „inteligenţă”. Începând cu eforturile francezului
Alfred Binet, care a încercat să măsoare „vârsta mentală” a copiilor şi continuând
cu primele tentative ale armatei americane de a identifica la soldaţi caracteristici
mentale măsurabile, care le-ar fi putut prezice succesul în diverse îndatoriri, dar şi cu
cercetările lui Cattell şi ale echipei sale din California, legate de măsurile care puteau
prezice succesul şcolar al elevilor, conceptul de IQ a avut o influenţă puternică asupra
culturilor occidentale timp de şaptezeci şi cinci de ani2.
Mulţi gânditori eminenţi din domeniul psihologiei developmentale au
recomandat, fără prea mare succes, eliminarea testelor de inteligenţă din şcolile
americane. Arthur Jensen scria: „Realizarea în sine este principala preocupare a
şcolii. Nu văd de ce ar fi nevoie să se măsoare altceva, în afara realizării în sine.”
Credinţa că un singur număr de trei cifre reprezintă nivelul potenţialului de
succes al cuiva în viaţă a devenit un dat, mai ales pentru educatorii şi administratorii
care credeau în elaborarea unor sisteme şi experienţe educaţionale în jurul nivelurilor
1
2

Gardner, Howard:Frames of Mind, New York, Basic Books Inc., 1983
Intelligence Reframed, New York, Basic Books Inc., 1999, pg 43
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prezumate de competenţă. Se discută încă dacă nu cumva folosirea coeficientului
de inteligenţă a făcut mai mult rău decât bine în societatea occidentală. În afara
presupusei sale utilităţi în clasificarea şi repartizarea elevilor, foloasele ideologiei şi
ale sistemului IQ par greu de găsit. Numeroşi contestatari ai IQ-ului argumentează
că singurul lui impact constă în a-i face pe oameni să se simtă inferiori sau superiori
altora.
Metoda măsurării IQ-ului a avut parte de mai multe critici decât conceptul
de IQ în sine. Criticii acuză că testele IQ standard, cu creion şi hârtie, nu au cum
să estimeze întregul evantai al competenţelor mentale de care dispune cineva. în
particular, proiectantul unui test standardizat trebuie să definească fiecare problemă
în cadrul unui set închis de răspunsuri posibile. Evaluarea rezultatelor oricărei alte
modalităţi de testare (lucrare scrisă, un comentariu sau demonstrarea fizică a unei
aptitudini) ar putea fi făcută numai de specialişti, ceea ce ar face procesul costisitor
şi greu de administrat.
Lipsa unei metode pentru provocarea unor reacţii originale la întrebări sau
probleme exclude complet măsurarea producţiei divergente – fundamentul a ceea
ce numim creativitate. O întrebare de genul „Câte lucruri poţi face cu o monedă?”
invită la un număr nelimitat de răspunsuri; nici un program de calculator nu le-ar
putea evalua pe toate. În cel mai bun caz, limitarea la răspunsurile convergente, adică
solicitarea unui singur răspuns corect, elimină o gamă întreagă de aptitudini mentale
care joacă un rol important în succesul uman. Unii critici ai testelor IQ susţin că,
bizuindu-se pe măsurătorile scrise ale IQ-ului, educatorii i-au favorizat – conştient
sau nu – pe elevii care evoluează bine la sarcinile anteprogramate, pe seama celor ce
înclină spre formele nestructurate, creatoare ale gândirii. După ei, concepţia asupra
experienţei educaţionale în instituţiile publice reflectă abordarea „răspunsului corect
unic” şi demonstrează prea puţin respect pentru conceptul de „mai mult de un răspuns
corect”, care stă într-o măsură atât de mare la baza gândirii creatoare, a artei, literatu
rii, muzicii şi a altor aspecte subiective ale experienţei umane.
Aici intervine profesorul Howard Gardner. Începând de prin anul 1980,
Gardner a devenit interesat de unele chestiuni fundamentale legate de testarea
psihologică: De ce eşuează lamentabil în viaţa personală unii oameni cu un IQ foarte
ridicat? Să le lipsească testelor de competenţe mentale anumite aspecte evidente
ale abilităţii umane, de felul competenţei artistice, muzicale, sportive, literare şi
sociale?3 Gardner a ajuns la concluzia inevitabilă: trebuie înlăturat conceptul de
„inteligenţă” ca măsură unică a competenţei. El a afirmat că fiinţele umane dispun
de un avantaj de competenţe-cheie sau inteligenţe, iar acestea există, în diferite
proporţii, în fiecare persoană.4
Odată cu modelul inteligenţelor multiple, propus de Gardner, teoria a început,
în sfârşit, să se apropie de realitate. Rămân anumite întrebări teoretice legate de
3
4

Howard Gardner, Frames of Mind, New York, Basic Books Inc., 1983, pg. 42
Ibidem, pg. 128.
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posibilitatea clasificării diverselor tipuri de inteligenţă, dar această discuţie va
continua, probabil, ceva vreme. Nici Gardner nu a ajuns, se pare, la o structură
taxonomică absolut satisfăcătoare. Dar conceptul său de IM (inteligenţe multiple)
a început să fie acceptat în anumite sectoare, îndeosebi în educaţie şi afaceri.
Unii adepţi riguroşi ai teoriei numărului unic şi ai IQ-ului se opun încă viguros
conceptului lui Gardner; controversa va mai dura, fără îndoială, câteva zeci de
ani. În particular, metodele de cercetare ale lui Gardner nu implică instrumentele
experimentale acceptate de fanii coeficientului de inteligenţă unică, motiv pentru
care cele două linii de investigaţie nu conduc neapărat la rezultate comparabile.
În timp ce Gardner utilizează denumiri cu rezonanţă ştiinţifică pentru
categoriile propuse de el: verbal-logică, matematic-simbolică, spaţială, kinestezică,
interpersonală, intrapersonală şi muzicală, pentru clasificarea componentelor
multiple ale inteligenţei sociale am apelat la clasificarea5 făcută de Karl Albercht
obţinând şase categorii majore:
Inteligenţa abstractă: raţionamentul simbolic;
Inteligenţa socială: interacţiunea cu oamenii;
Inteligenţa practică: ducerea lucrurilor la bun sfârşit;
Inteligenţa emoţională: cunoaşterea şi gestionarea trăirilor lăuntrice;
Inteligenţa estetică: simţul formei, al design-ului, al muzicii, al artei şi al
literaturii;
Inteligenţa kinestezică: aptitudini ale întregului corp (sportul, dansul, muzica
sau pilotarea unui avion de luptă).
Pot fi găsite şi seturi diferite de subdiviziuni, dar aceste şase categorii
funcţionează destul de bine şi au, în plus, micul avantaj de a crea, în limba engleză,
un acronim uşor de memorat: ASPEAK.
Această noţiune de inteligenţă multiplă pare a se potrivi cu experienţa noastră
obişnuită. Gândiţi-vă la contrastul dintre inteligenţa abstractă, cea descrisă de IQ,
şi inteligenţa socială. Este cunoscut exemplul membrilor societăţii internaţionale
„Mensa”, societatea oamenilor cu IQ ridicat (singurul criteriu de apartenenţă
la societate). M-am minunat adesea de numărul acelora dintre ei, care, în ciuda
referinţelor cognitive impresionante, păreau incapabili să interacţioneze cu alţi
oameni şi, în unele cazuri, incapabili să menţină un grad raţional de adaptabilitate
emoţională. Probabil că „omul Renaşterii”, acest model de succes pe care-1 admirăm
aproape toţi, ar dispune de o combinaţie robustă şi bine integrată a tuturor celor şase
inteligenţe.
De la publicarea, în 1969, a cărţii lui Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională:
De ce ar putea conta mai mult decât IQ-ul, conceptul de IE sau EQ (coeficient
emoţional) a prins rădăcini bune în sectorul afacerilor6. Specialişti în pregătirea
Albercht, Karl: Inteligenţă socială din Colectia Cărţi cheie, Ed. Curtea veche, Bucureşti 2007,pg. 26.
Goleman, Daniel: Emoţional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ, New York, Bantam, 1995. Vezi şi
Daniel Goleman, Working with Emoţional Intelligence, New York, Bantam, 1998 şi Daniel Goleman, Richard Boyatzis şi Annie McKee, Primai Leadership: Learning to Lead with Emoţional Intelligence, Boston, Harvard Business
5
6
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profesională, agenţi de resurse umane, consultanţi, antrenori, manageri au îmbrăţişat
IE ca pe un element important al eficienţei personale. Au urmat, previzibil, alte
cărţi, programe de instruire, seminare şi conferinţe. După cum se întâmplă de obicei
cu conceptele revoluţionare, unii au mers până acolo, încât i-au acordat mişcării
IE un fel de statut religios. Pentru câţiva oameni, IE explică absolut totul; pentru
majoritatea, explică multe lucruri şi îşi găseşte bine locul între alte concepte ale
dezvoltării umane.
Primele încercări ale lui Goleman de a formula un model practic de IE au
identificat cinci dimensiuni ale competenţei7:
1. Cunoaşterea emoţiilor personale
2. Gestionarea emoţiilor personale
3. Motivarea
4. Empatia
5. Relaţiile
Una dintre cele cinci dimensiuni originare ale lui Goleman, aceea a relaţiilor,
pare să extindă, însă, modelul şi conceptul dincolo de limitele sale practice. Primele
patru competenţe principale identifică în mod clar elemente ale peisajului emoţional
intern, care influenţează comportamentul cuiva în moduri fundamentale. Şi, cu
siguranţă, influenţează într-un mod fundamental capacitatea unui om de a interacţiona
bine cu ceilalţi. Încercând să înghesuim, însă, competenţa socială într-un model deja
amplu al competenţei emoţionale, riscăm să facem prea puţin cu prea mult.
Încorporând motivarea în cunoaşterea emoţiilor personale, lucrările ulterioare
au rearanjat modelul IE în patru domenii, denumite actualmente cunoaşterea emoţiilor
personale, gestionarea emoţiilor, conştientizarea contextului social şi gestionarea
relaţiilor, fiecare ramificându-se în numeroase competenţe IE specifice, în total
optsprezece. Gestionarea relaţiilor, de exemplu, este asociată cu şapte competenţe
din sfera conducerii, printre care se numără conducerea inspiraţ i o n n l ă (îndrumarea
şi motivarea pe baza unei viziuni captivante), dezvoltarea altora (încurajarea
capacităţilor celorlalţi prin feedback şi îndrumare) şi catalizarea schimbării (iniţierea,
pregătirea şi conducerea într-o direcţie nouă)8.
Dacă ne lărgim orizontul conceptual, luând în calcul inteligenţa multiplă a lui
Howard Gardner, putem plasa mai uşor conceptul general de IE al lui Goleman în
relaţie cu celelalte inteligenţe. De asemenea, putem începe să identificăm modalităţile
prin care să combinăm diversele inteligenţe pentru a contura un portret al omului
competent.
Cu tot respectul cuvenit contribuţiilor lui Gardner şi Goleman, consider utilă
corelarea conceptelor lor cu nişte perspective complementare. Putem vedea IE ca
fiind o dimensiune a competenţei interne – cunoaşterea şi desfăşurarea abilă a
School Press, 2002.
7
Goleman, Daniel: Inteligenţa emoţională, cheia succesului în viaţă, Bucureşti, Editura Allfa, 2004, pg. 2.
8
Goleman, Boyatzis şi McKee, Primal Leadership. Realizing the power of Emotional Intelligence,Harvard, 2000,
pg. 44 .
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reacţiilor emoţionale personale. Atunci, putem delimita clar propriul nostru model de
inteligenţă socială ca fiind o dimensiune a competenţelor orientate către exterior.
Cu alte cuvinte, avem nevoie de ambele tipuri de inteligenţă pentru a obţine succesul
interpersonal.
Într-adevăr, după cum am explicat anterior, tocmai aceasta face profesorul
Gardner în formularea sa: vorbeşte despre o inteligenţă intrapersonală ca inteligenţa
emoţională, pentru toate scopurile practice şi o inteligenţă interpersonală ca și
competenţa în situaţiile umane. Valoarea acestei delimitări clare a conceptelor poate
sta mai degrabă în ocazia de a le coordona şi interconecta, decât în încercarea de a le
îngrămădi într-un singur „container” conceptual.
Să luăm, de exemplu, simptomul timidităţii, o trăsătură comportamentală
legată strâns de neîncrederea în sine şi sentimentele de lipsă de valoare proprie.
Pentru a învăţa să interacţionezi cu mai multă iscusinţă şi încredere cu cei din jur,
este nevoie nu doar să dobândeşti noi aptitudini sociale – contactul vizual, vorbitul
cu glas mai puternic, ocuparea de mai mult spaţiu, ci şi să-ţi revizuieşti respectul faţă
de propria persoană, să-ţi redobândeşti drepturile ca individ, să-ţi recunoşti valoarea
ca fiinţă umană şi să înveţi să reacţionezi emoţional în mod adecvat, în diversele
interacţiuni sociale.
Luate împreună, IE şi IS pot contribui mult la explicarea patologiilor sociale
de felul timidităţii, oferind strategii pentru învingerea lor.
Un alt exemplu: să luăm o persoană care manifestă ceea ce mulţi numesc
o „personalitate abrazivă”. Comportamentul abuziv al unui astfel de om, care îi
critică pe toţi, se ceartă cu oamenii, îi ridiculizează, foloseşte un limbaj agresiv şi
dă glas unor opinii dogmatice, poate proveni dintr-un respect scăzut faţă de propria
persoană, altfel spus, dintr-o IE scăzută. În acelaşi timp, un astfel de om poate să
ignore impactul pe care îl produce asupra altora, neînţelegând că, ajutându-i pe alţii
să se simtă bine faţă de ei înşişi, îţi poţi realiza propriile scopuri.
Aventurându-mă o clipă pe tărâmul grandiosului, aş zice că avem nevoie, ca
specie, de trei lucruri pentru a ne spori şansele de supravieţuire şi de a trăi într-o
stare cât de cât paşnică. Nici unul dintre ele nu va rezolva, individual, problema
inumaniţăţii omului faţă de om, iar luate împreună probabil că pot să-i reducă numai
gravitatea. Dar, pe măsură ce le pierdem progresiv, se pare că ne îndreptăm din ce în
ce mai mult în direcţia greşită.
Mai întâi, avem nevoie de lideri care oferă modele de inteligenţă socială
elevată. Avem nevoie în special de lideri care pot crea o viziune pozitivă de dezvoltare
şi progres, chiar dacă este imposibil să îi facă pe toţi fericiţi. Avem nevoie de lideri
care fac apel la eul cel mai înalt al fiecăruia şi să invite la evoluare ca indivizi şi ca
societate, nu de lideri care ne încurajează temerile primordiale şi lăcomia egoistă.
În al doilea rând, avem nevoie de un sistem educaţional care onorează
principiile şi comportamentele asociate cu inteligenţa socială ridicată şi care-i învaţă
pe tineri să înţeleagă culturile şi subculturile prin care trebuie să navigheze în această
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lume modernă şi care pun accentul pe valoarea colaborării şi a evitării conflictelor.
Avem nevoie de un sistem educaţional care să-i doteze pe tineri cu ceea ce
este necesar pentru a-şi exprima clar ideile, a se face înţeleşi şi a căuta să-i înţeleagă
pe alţii înainte de a lua poziţie faţă de comportamentul lor. Le trebuie cel puţin o
alternativă viabilă la vocabularul standard al adolescentului: super, marfă, naşpa şi
toate celelalte.
În al treilea rând, avem nevoie de un mediu jurnalistic care să servească
valorile superioare ale culturii, nu numai interesele comerciale ale corporaţiilor ale
căror conducători simt că au dreptul să vândă orice doresc, oricărei persoane pe
care o pot influenţa, prin orice mijloace posibile. Mutând discuţia de la entitatea
vagă, nedefinită, numită media şi concentrându-ne, în schimb, asupra liderilor
întreprinderilor comerciale care dirijează, populează şi administrează mediul
jurnalistic care ne înconjoară pe toţi, putem reuşi, într-o oarecare măsură să-i facem
răspunzători pentru puternicele consecinţe ale mediului imaginii asupra copiilor,
liderilor, atitudinilor, instituţiilor şi politicilor noastre.
„Schimbarea nu este necesară pentru că supravieţuirea nu este obligatorie9“.
Charles Darwin spunea că nu organismele cele mai puternice supravieţuiesc, ci cele
mai adaptabile. Aşa este în natură şi aşa este şi în lumea afacerilor. Organizaţiile
de succes au înţeles cât de importantă este adaptarea permanentă la un mediu de
afaceri aflat mereu în schimbare.
Pentru a putea face la timp schimbările potrivite şi pentru a-şi păstra sau
a-şi câştiga avantaje competitive, o companie are nevoie de oamenii potriviţi şi de
lideri eficienţi. Leadershipul este un concept vast, cu o largă varietate de definiţii
şi perspective. De fapt, orice persoană care poate influenţa modul de a gândi,
comportamentul şi atitudinea altor oameni cu scopul de a atinge un obiectiv specific,
este implicată într-un act de leadership.
Ce se aşteaptă de la un lider? Să obţină rezultate. Cum? Prin oameni. De
aceea, putem spune că leadershipul se întâmplă în contextul relaţiilor interpersonale.
Cu cât un lider este mai priceput în gestionarea relaţiilor cu oamenii pe care îi
conduce, cu atât este mai eficient. Liderii adevăraţi ne entuziasmează, ne stimulează
imaginaţia şi ne motivează. Ei pot să ne trezească pasiunea pentru ceea ce realizăm
în comun şi stimulează tot ceea ce este mai bun în noi. Liderii adevăraţi fac apel
la emoţii. Ştiu cum să-şi gestioneze propriile emoţii, la fel cum ştiu să perceapă şi
să controleze emoţiile unui grup, descifrând în acestea impactul propriilor acţiuni
şi manifestări10. De aceea, coeficientul de inteligenţa socială al unui lider este un
element extrem de important atât pentru succesul liderului respectiv, cât şi pentru
succesul organizaţiei pe care o conduce.
Sarcina fundamentală a unui lider este aceea de a inspira sentimente pozitive
în cei pe care îi conduce. Din acest punct de vedere, dimensiunea emoţională a
9
10

Darwin, Charles: the origin of species by means of natural selection, John Murray, London 1859, pg. 10.
Kets de Vries, M.: Leadership – arta şi măiestria de a conduce, Bucureşti, Editura CODECS, 2003, pg. 86.
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leadershipului determină dacă celelalte lucruri pe care le face un lider vor funcţiona
aşa cum ar trebui.
Fie că este vorba de schimbări mărunte într-o companie, fie că organizaţia
se află într-o criză gravă, toţi ochii se întorc spre lider, aşteptând reacţia sa. Această
reacţie va funcţiona ca o călăuză emoţională. Prin răspunsul său, liderul oferă grupului
o cale de a interpreta semnificaţia evenimentelor şi, astfel, de a reacţiona emoţional
la ele. Dacă el intră în panică, această stare se va răspândi aproape automat în toată
organizaţia. Dacă el este nervos şi iritat, starea de nervozitate şi de iritabilitate o să-i
caracterizeze în scurt timp şi pe oamenii cu care lucrează. Dacă el arată încredere şi
optimism, în ciuda dificultăţilor cu care se confruntă, de aceste stări se vor „molipsi“
şi oamenii din echipa sa. Liderii de mare succes emană puternice energii pozitive
care se transmit întregii oChiar dacă liderul este foarte bun din punctul de vedere
al competenţelor „tehnice“, dacă el eşuează în analizarea emoţiilor oamenilor în
direcţia potrivită, nimic din ceea ce vor face împreună nu va funcţiona pe cât de bine
ar fi putut sau ar fi trebuit.
Liderii nu trebuie să fie foarte „drăguţi“. Ei trebuie să conştientizeze faptul
că modul în care comunică, stilul şi comportamentul lor afectează starea de spirit
şi performanţa oamenilor din echipele lor. Arta emoţională a unui lider constă, de
exemplu, în a impune cerinţele profesionale fără a-i supăra inutil pe oameni. Sunt
uneori momente în care un lider chiar trebuie să fie dur. A conduce înseamnă şi să iei
decizii fără ezitări sau menajamente. Înseamnă şi să fii ferm, să ştii cum şi când să
spui „nu“ şi să ştii cum să dai un feedback negativ în mod constructiv atunci când
nu eşti mulţumit de rezultatele obţinute de oamenii tăi11. Pentru a putea face asta însă
cu succes liderul trebuie să ştie că se poate baza pe un istoric pozitiv al relaţiei cu
oamenii lui.
În orice grup, liderul este cel care are rolul de ghid emoţional. Dispoziţia
sa afectivă şi tonul pe care îl foloseşte în relaţia cu ceilalţi au un impact enorm
asupra climatului emoţional din companie. De-a lungul istoriei, liderul oricărui grup
uman a fost cel la care ceilalţi au căutat siguranţa şi claritatea, cel de la care şi-au
luat indiciile emoţionale. La fel se întâmplă şi în organizaţiile moderne: liderul are
capacitatea maximă de a influenţa emoţiile tuturor.
În cazul companiilor, în special atunci când are loc un eveniment important,
cum ar fi lansarea unui nou produs sau serviciu, pierderea sau câştigarea de cotă de
piaţă, atacuri din partea competiţiei sau diferite situaţii de criză, oamenii îşi îndreaptă
privirea spre lider. După cum spuneam, dacă el intră în panică şi acest lucru se vede,
panica se va răspândi în întreaga organizaţie. Dacă liderul reuşeşte să-şi păstreze
optimismul şi încrederea, aceste stări se vor transfera şi oamenilor din echipa sa.
Ca urmare, atunci când eşti lider nu-ţi poţi permite luxul de a arăta întotdeauna
ceea ce simţi. Trebuie să analizezi întotdeauna care va fi impactul manifestărilor
tale emoţionale asupra persoanelor cu care lucrezi. Acest lucru este valabil mai ales
11

Tichý, Noel M., Cohen, Eli: Liderul sau arta de a conduce, Bucureşti, Editura Teora, 2000, pg. 11-12.
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atunci când eşti supărat, descurajat, dezorientat, iritat sau furios de-a dreptul.
A influenţa starea emoţională a unei persoane în bine sau în rău este un fapt
normal şi natural. Oamenii, fiinţe sociale fiind, se „molipsesc“ de starea celorlalţi,
ca de un fel de virus social. Emoţiile au fost şi sunt un mod de comunicare foarte
eficient. Ele nu au nevoie de cuvinte. Fiecare dintre noi influenţăm continuu starea
de spirit a celorlalţi, aşa cum fac şi ei cu noi. De aceea, exprimarea neinhibată a unor
emoţii toxice la serviciu otrăveşte aproape automat climatul emoţional din interiorul
companiei.
În cazul liderului, acest lucru este şi mai evident, deoarece oamenii îşi preiau
cu preponderenţă indiciile emoţionale din vârful piramidei. Căile prin care liderul
reuşeşte să aibă un impact emoţional atât de mare asupra celorlalţi sunt:
- de regulă, el vorbeşte cel mai mult la întâlniri şi este ascultat cu cea mai mare
atenţie;
- este de multe ori primul care îşi spune opinia despre un subiect;
- ceilalţi fac des referire la punctul de vedere deja exprimat de lider;
- chiar şi atunci când nu vorbesc, liderii sunt urmăriţi cu mare atenţie de către
cei din grup, semnalele nonverbale pe care le transmit fiind rapid recepţionate şi
interpretate de către ceilalţi;
- membrii grupului consideră, de regulă, că reacţia emoţională a liderului este
cea mai bună şi îşi modelează după ea propriile reacţii emoţionale.
Ca urmare, abilitatea liderului de a-şi controla dispoziţiile afective şi de a
influenţa dispoziţiile afective ale celor din jurul său, nu este doar o problemă privată,
ea are un impact dramatic asupra rezultatelor obţinute de companie. Emoţiile şi
dispoziţiile afective influenţează cantitatea şi calitatea muncii oamenilor. Calitatea
dispoziţiei afective dictează calitatea muncii. Când oamenii se simt bine, ei dau
tot ceea ce au mai bun. Emoţiile negative, cum ar fi furia, frustrarea, dezamăgirea,
invidia, resentimentul, anxietatea ş.a. perturbă grav munca, deturnând atenţia de la
activitatea desfăşurată. Din acest punct de vedere, liderii „toxici“ din punct de vedere
emoţional sunt, pur şi simplu, o problemă în dezvoltarea afacerilor.
Liderii care ştiu să răspândească şi să cultive stări de spirit pozitive contribuie
şi pe această cale la succesul afacerilor. „Doamna de la recepţie care-ţi cucereşte
clientul cu un surâs nu poate fi cuantificată, dar poţi verifica avantajele“, spunea Tom
Pritzker, preşedintele lanţului hotelier Hyatt.
Atunci când oamenii nu se mai simt bine într-o organizaţie, ei se revoltă, se
victimizează sau pleacă. Un lucru deja bine ştiut este acela că, atunci când pleacă, de
multe ori, angajaţii nu părăsesc compania, ci îşi părăsesc şeful12. Pentru că, aşa cum
spunea cunoscutul filosof Ralph Waldo Emerson: „Orice organizaţie este umbra
prelungită a unui singur om13“.
12
13

Ketz de Vries, Manfred: Leadership. Arta şi măiestria de a conduce, Bucureşti, Editura Codecs, p. 166, 42
Emeroson, Ralph Waldo: Representative Men în http://www.emersoncentral.com/greatmen.htm.
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FAMILIA CREȘTINĂ – FACTOR
DE COEZIUNE ȘI PROMOVARE A
VIEȚII SPIRITUALE
THE CHRISTIAN FAMILY - FACTOR
OF COHESION AND PROMOTION OF
SPIRITUAL LIFE
Arhim. Conf. univ. dr. Vasile MIRON1

Abstract
The Christian family, blessed by God through the Sacrament of Marriage,
represents an environment of man’s moral discipline and fulfilment of his spiritual
and religious vocation. The orderly and honest life and the ideal Christian conduct
are cultivated in the house, in the family. The family is the foundation and root of
the Christian moral life, because in the family environment man acquires the first
skills, shapes his character and strives to practice the virtues. Therefore, the family
is considered the basic cell of Christian society and a means of strengthening and
developing the religious life lived in communion. Within the family, the two rhythms
of life, the biological rhythm and the Christian spiritual rhythm, are fulfilled in a
harmonious way, in order to cultivate and ennoble both the body and the soul.

Keywords: marriage; husband; wife; love; harmony; sympathy;
communion;

Introducere

I

nstituția familiei este întemeiată de Dumnezeu încă de la facerea lumii,
când l-a creat pe om după chipul Său (Facere I, 27) și i-a trasat porunca
divină: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți” (Facere I, 28),
Arh.Prof.PhD, Ovidius University from Constanța, Bd. Mamaia № 124, Constanța, e-mail: vasile1960miron@
yahoo.com
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adică împliniți-vă și desăvârșiți-vă reciproc, pe plan umanitar și spiritual. În felul
acesta, Dumnezeu îi încredințează omului sarcina primordială a perpetuării vieții
pământești, îl face colaborator al Său la opera procreării și perfecționării lumii și
îi oferă șansa de a tinde și a ajunge pe cale firească la asemănarea cu El, prin viață
curată, cinstită și sfântă. De aceea i-a rânduit Dumnezeu omului viața de familie încă
de la creația sa. „Cu ajutorul familiei, omul are posibilitatea de a se mântui, de a
se înduhovnici, de a ajunge la înălțimile cerești. Omul trăiește pentru a-I plăcea lui
Dumnezeu, adică în așa fel încât să se unească cu Dumnezeu, având ca scop unirea
cu El împreună cu familia lui. Familia este calea directă prin care învățăm să-i
plăcem lui Dumnezeu, și nu doar să ne bucurăm singuri, ci împreună cu Dumnezeu
și cu aproapele”.2 Acesta este rostul și menirea familiei în societatea creștină.
Familia constituie universul afectiv, social, religios, și cultural al dezvoltării
armonioase și echilibrate a vieții umane, temelia de granit a societății și celula ei de
bază, pentru că aici, în familie „se trezesc și încep să încolțească puterile latente ale
sufletului personal; aici începe copilul să iubească (pe cine și cum?), să creadă (în
ce?) și să sacrifice (cui și ce?); aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său;
aici se descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii
lui viitoare; aici devine copilul un mic om, din care mai apoi se dezvoltă o mare
personalitate sau un pungaș mărunt”.3
Aceasta înseamnă că familia este un „laborator” viu al formării caracterului
uman și religios creștin, „o școală a iubirii”, care „îi face pe oameni mai curați,
mai bogați duhovnicește și sufletește”,4pentru că adevărata viață de familie este cea
duhovnicească. O familie sănătoasă din punct de vedere moral nu este capabil să o
întemeize decât un om credincios care respectă rânduielile creștinești, îndeplinește
învățătura și poruncile Bisericii și este conștient de marea sarcină și responsabilitate
pe care o implică viața de familie și calitatea sa de părinte și dascăl al copiilor săi.
„Nunta este chip al unirii sufletului cu Dumnezeu. De aceea, numai când cei doi soți
sunt uniți cu sufletul în Dumnezeu, dăinuiește și unirea cea trupească și aduce roade
după Dumnezeu: copii curați și trăgători spre El”.5O familie evlavioasă, ordonată
și bine închegată sufletește, reprezintă o cărămidă trainică și rezistentă la edificiul
Bisericii și al societății. „Adevărata familie creștină este un colț de cer”,6 spunea
oarecând cineva, însă, pentru a atinge acest standard moral este absolut necesar
ca, „în căsnicie, ambii soți să evolueze, pentru că altfel nu progresează deloc în
împlinirea lor personală”.7
Pr. Evgheni Șestun, Familia ortodoxă. Sfaturi, cuvinte de învățătură, rugăciuni, trad. în rom. de Lucia Ciornea,
Ed. Sofia, București, 2005, p. 21.
3
Viața de familie, trad.în rom. de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed.Sofia, București, 2009, p. 8-9.
4
Pr. Prof. Gleb Kaleda, Biserica din casă, trad. în rom. de Lucia Ciornea, Ed. Sofia, București, 2006, p. 21.
5
Părintele Arsenie Boca, Ridicarea căsătoriei la înălțimea de Taină, Ed. Agaton, Făgăraș, 2002, p. 25.
6
Victor Lithard, Précis de Théologie pastorale, Paris, p. 268.
7
Charlie W. Shedd, Scrisori Caterinei. Sfaturi unei tinere căsătorite, trad. în română de Pr.Prof. Constantin Coman,
Ed. Bizantină, București, fără an de apariție, p. 45.
2
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Conținut
Familia creștină are la bază actul căsătoriei, adică a legăturii naturale dintre cei
doi soți, binecuvântată și sfințită prin Taina Nunții. Dumnezeu a instituit căsătoria în
formă monogamică, dar pentru că păcatul a degenerat-o în poligamie, Mântuitorul o
restaurează, ridicând-o la rangul de Sfântă Taină și declarând-o indisolubilă, în clipa
când a pronunțat cuvintele: „Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și
se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup... . Deci, ce a împreunat Dumnezeu
omul să nu despartă” (Matei XIX, 5-6). Din momentul când cei doi parteneri de
sex opus, ce s-au decis să conviețuiască împreună, se învrednicesc să primească
Taina Sfintei Cununii, noul lor mod de viață se transfigurează și se configurează după
modelul de viață treimic. În această condiție, „harul Cununiei se răsfrânge nu numai
asupra soților, ci și asupra copiilor”,8 care, urmând exemplul părinților, se străduiesc
să întipărească în viața și comportamentul lor tipul ideal al comuniunii, clădită pe
iubire sinceră și dezinteresată. „Ceea ce este binecuvântat în Taină este acel element
intim și ascuns – iubirea – care constituie materia Tainei și care primește darul
Duhului Sfânt” 9, iar iubirea devine trainică, durabilă și adevărată „când îi unește pe
soți pentru a-i uni mai mult cu Dumnezeu”.10 Numai când este trăită ca o comuniune
de iubire, devine familia o vatră a virtuților și un izvor de întărire și propășire morală.
„Fără aceasta se transformă în conviețuire convențională sau chiar chinuitoare.
Chiar și nașterea de prunci se încadrează în ajutorul reciproc și în comuniunea de
persoane, care are ca țintă finală mântuirea și desăvârșirea acestor persoane”.11
Tipul iubirii conjugale este în esență pneumatofor, atât timp cât familia încearcă
să fie purtătoarea Duhului Sfânt, devenind un mediu prielnic de autocunoaștere
și sporire duhovnicească. „Dobândirea Duhului Sfânt de către fiecare membru
al familiei trebuie îndreptată spre păstrarea ei, a vieții ei exterioare și a celei
lăuntrice”,12 temeluită pe pacea, buna înțelegere și iubirea reciprocă a celor doi
soți. A iubi înseamnă a trăi viața celuilalt, a-ți jertfi propriile tale dorințe și interese
pentru folosul și binele celui de lângă tine. „Când omul va înțelege că are nevoie de
căldură omenească, pe care nu o înlocuiește nici un confort și nici o mașină, atunci
va căuta în celălalt nu un partener, ci un prieten pentru viață, atunci familia va
deveni pentru toți membrii săi un izvor de bucurie, o școală a dragostei și un focar
aprins în această lume rece”.13 Aceste trăsături sunt proprii numai familiei sfințită și
Arhimandritul Rafail Karelin, Învățături despre taina căsătoriei, trad. în rom de Corina-Alexandra Toader, Ed.
Sofia, București, 2013, p. 77.
9
Paul Evdokinov, Taina iubirii. Sfințenia unirii conjugale în lumina tradiției ortodoxe, trad. in rom. de Gabriela
Moldoveanu, București, 1994, p. 53.
10
Ibidem, p. 87.
11
Georgios Mantzaridis, Morala creștină, trad. în rom. de Drd Cornel Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucuresti,
2006, p. 289.
12
Pr. Prof. Gleb Kaleda, în trad. rom. cit., p. 34.
13
Arhimandritul RafailKarelin, în trad. rom. cit., p. 11.
8
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binecuvântată prin Taina Nunții, căci numai „căsătoria întemeiată și binecuvântată
de Dumnezeu, ajută la sporirea și înmulțirea iubirii între oameni”,14 dacă soții se
nevoiesc să cultive aceste calități în viața lor, completându-se reciproc și ajutându-se
unul pe altul în toate împrejurările și momentele grele ale vieții.15 „Căsătoria nu este
un contract; ea este Taină, dar al iubirii, dar indestructibil și dumnezeiesc. Acest
dar trebuie păzit și nu trebuie lăsat să se stingă”.16 Iubirea este o energie creatoare
care însuflețește inimile celor doi soți, impulsionându-le voința spre a îndeplini
voia lui Dumnezeu și a face cât mai roditoare în viața lor faptele credinței (Iacob,
II,18). „Pentru doi oameni care se iubesc și care nu încetează să se preocupe de
iubirea lor, căsnicia este un drum nesfârșit de frumusețe”.17 Când, dimpotrivă, soții
nu stăruiesc împreună să-și potrivească gândurile, simțămintele, intențiile și faptele
lor după dreptarul poruncilor dumnezeiești și nu se dăruiesc reciproc în duhul unei
iubiri sincere și adevărate, „nu se poate vorbi de intimitatea cunoașterii care ajută
afecțiunea și tandrețea și unirea celor două trupuri nu împlinește exigențele planului
lui Dumnezeu cu omul, în calitate de ființă creată pentru comuniune”.18
Omul este o ființă sociabilă și nu se poate realiza pe plan spiritual și material
trăind în izolare, desprins de semenii săi. Creat de Dumnezeu din iubire și pentru
iubire, el nu-și poate împlini rostul vieții decât în iubirea față de Dumnezeu și față
de aproapele, iar cel mai apropiat om de lângă el este partenerul său de viață care
devine un singur trup, un singur cuget și o singură inimă cu el. În acest caz, „nu mai
sunt doi, ci un trup” (Matei XIX, 6), sau, mai bine zis, „doi și unul în același timp,
unitate și diversitate, după chipul Treimii”.19 Modelul treimic de viață este revelator
și trebuie numaidecât să se reflecte tainic în viața de familie. „În unitatea absolută
a Treimii nu există egoism și, de vreme ce căsătoria ar trebui să fie o imagine a
Treimii, soții trebuie să răspundă cu o completă și reciprocă dăruire de sine. Soții
își împlinesc vocația iubirii lor, numai dacă nu au o atitudine egoistă în unirea lor
într-un singur trup”.20 Ca unii ce suntem persoane create după chipul Sfintei Treimi,
Ieromonahul Macarie Marchiș, Protoiereul Alexandru Iliașenko, Egumenul Efrem Vinogradov, Întrebări incomode și răspunsuri imparțiale, trad. în rom. de Cristea Florentina, Ed. Egumenița, Galați, 2017, p.67.
15
Ibidem, p.154-155: ,,Tatăl și mama trebuie să înțeleagă sensul cuvintelor evanghelice: «pentru aceea va lăsa omul
pe tatăl său și pe mama sa» (Efeseni V, 31), să înțeleagă faptul că, dacă copilul s-a legat cu lanțurile căsătoriei, a
devenit o parte din cealaltă familie nouă. Chiar dacă părinților le plac sau nu le plac soțiile copiilor lor, ei trebuie
să îi primească și să îi învețe să se iubească. Este inadmisibil să permiți tirania înlăuntrul familiei și, de asemenea,
nu trebuie să îi dictezi tinerei familii condițiile tale de viață. Dacă părinții sunt vii și sănătoși, ei îi pot ajuta pe copii,
dar ajutorul trebuie să li-l dea cu înțelepciune, cu dragoste, fără să le îngrădească libertatea.”
16
Cum să întemeiem o familie ortodoxă, trad. în rom. de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sofia, București, 2011, p. 25.
17
Charlie W. Schedd, în trad. rom. cit., p.78. ,,Ceea ce face o căsnicie să fie reușită este ca cei doi să se iubească
unul pe altul cu adevărat…Cred că, pentru a deveni adevărată căsnicia, trebuie ca fiecare să facă adeseori companie plăcută celuilalt, să fie politicos și altele asemenea”, în ciuda tuturor ostilităților ,,chiar dacă toate câte se
întâmplă «în casă» nu sunt pe placul lor” (Ibidem, p. 41, 77).
18
Pr. Asistent Dr. Vasile Răduca, Căsătoria – Taină a dăruirii și a desăvârșirii persoanei, în ,,Studii Teologice”,
XLIV(1992), nr. 3-4, p. 131.
19
Paul Evdokimov, Viața spirituală în cetate, trad. în rom. de Măriuca și Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira,
București, 2010, p. 119.
20
Anthony Stehlin, Taina căsătoriei și contracepția, trad. în rom. de Dragoș Dâscă, Ed. Doxologia, Iași, 2017, p.
141.
14
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suntem datori „să petrecem în noutatea vieții, cu felul viețuirii treimice. Să ajungem
în Biserica celor întâi-născuți, toți dumnezei după har. Să fim uniți precum Tatăl și
Fiul și Duhul Sfânt”.21
Învățătura ortodoxă , fundamentată pe Sfânta Scriptură și pe operele Sfinților
Părinți, susține că prin Taina Căsătoriei soțul și soția formează o unitate, ,,un trup”,
ei reprezentând cele două jumătăți ale întregului22. De aceea Sfinții Părinți insistă
asupra instaurării unui climat de pace și bună înțelegere în familie, bazat pe iubirea
reciprocă a celor doi soți. Pentru aceasta, ei trebuie să se silească să păstreze cu
orice preț armonia în familie, ea fiind izvorul tuturor bucuriilor și ,,capitalul tuturor
bunurilor într-o casă”.23Când acest țel nobil este atins, împlinirea sarcinilor pe
care le implică familia, responsabilitatea soților unul față de celălalt, întrajutorarea
reciprocă și împărtășirea comună din darurile și virtuțile lor specifice își urmează
cursul lor firesc. ,,În această dăruire reciprocă în care bucuria de celălalt nu exclude
sacrificiul pentru el, se împlinește căsătoria ca taină și dar al lui Dumnezeu”,24 în
care soții comunică sincer între ei, își transmit unul altuia calitățile și darurile care
sunt proprii fiecăruia, înnobilându-se reciproc, sprijinându-se reciproc și lucrând
împreună la îndeplinirea scopului primordial al căsniciei: dobândirea mântuirii.
,,Familia este acel mijloc de mântuire fără de care majoritatea oamenilor nu ar putea
trăi în curăție. Pentru un ortodox , familia este o arcă a mântuirii, o mică Biserică și,
respectiv o arcă mântuitoare care îl ferește pe om de păcate”.25 Familia este mediul
propice de dezvoltare și desăvârșire morală a personalității umane, pentru că ea
oferă toate condițiile prielnice pentru formarea caracterului moral creștin. Numai
Arhim. Vasilios Gondikakis, Împăratul slavei, trad. în rom. de Pr. Prof. Constantin Coman, Ed. Bizantină,
București, 2018, p. 52. Așa cum în Dumnezeu umanitatea absolută și indisolubilă a ființei se află integrală și
imparțială în cele trei Persoane dumenzeiești, tot astfel și în familie există o unitate profundă a celor ce o compun,
care nu desființează specificul fiecărui membru, de persoană unică, ci dimpotrivă îl afirmă, pentru că dragostea
unește persoanele până la identitatea ființei, păstrând totodată și afirmând caracterul specific al fiecăruia. În sânul
Sfintei Treimi există o dragoste reciprocă desăvârșită.,,Dacă suntem creați după chipul Treimii, înseamnă că suntem
făcuți să ne iubim unii pe alții. Și dacă refuzăm să ne iubim unul pe altul, înseamnă că ne pierdem adevărata noastră
personalitate umană. Astfel, nu există nici o persoană adevărată până ce nu sunt cel puțin două persoane – încă,
mai bine, trei – în dialog una cu alta. Învățătura despre Sfânta Treime înseamnă, în termenii personalității noastreumane, că am nevoie de tine pentru a fi eu însumi.” (KallistosWare, Tainele vindecării, trad. în rom. de Florin Caragiu,
Ed. Basilica, București, 2013, p. 63)
22
,,Bărbatul se întregește așa de mult prin femeie, deoarece ea este cealaltă jumătate a specie și numai împreună cu
ea bărbatul formează omul întreg și numai în unire cu ea se realizează ca bărbat. Și femeia la fel…. Viețuind împreună, cele două persoane se configurează după cealaltă, încât bărbatul se completează și ca persoană prin femeie,
și invers. Fiecare devine un fel de co-persoană și amândoi o unitate co-personală”(Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,
Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Bucureşti, 1997, p.122).
23
Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Tit, Omilia a IV-a, în vol. ,,Comentariile sau explicareaEpistolelor I şi II Timotei, Epistola către Titşi cea către Filimon”, trad. în rom. de Arhiereul Teodosie Athanasiu
(Ploieşteanul), Bucureşti, 1911, p. 312.
24
Pr. Asistent Dr. Vasile Răducă, op.cit., p. 136. ,,Încearcă să faci din căsnicia ta o mică societate democratică – la
început, pentru doi cetățeni liberi, mai târziu, poate pentru mai mulți – unde fiecare dintre membrii va avea drepturile sale sfinte și inalienabile, dar și îndatoririle sale. Nu pătrunde cu forţa în spaţiul personal al celuilalt, nu vă
asfixiaţi unul pe celălalt, deoarece există pericolul de a vă desfiinţa reciproc” (Charlie W. Shedd, în trad.rom. cit..,
p. 33.
25
Pr. Evgheni Şestun, în trad. rom. cit., p. 19.
21
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când aceste condiții corespund principiilor moralei creștine și când unirea dintre cei
doi soți este profundă și ontologică, asemenea legăturii dintre Hristos și Biserică
(Efeseni V, 32), devine familia o răsadniță a virtuților.
Acest lucru se realizează numai atunci când cei doi soți se îmbogățesc din
dragostea lui Hristos și sporesc reciproc în această dragoste, jetfindu-se unul pentru
altul, așa cum Hristos s-a jerfit pentru Biserica Sa, răscumpărând-o cu scump sângele
Său (Romani III, 25; Efeseni V, 25; Evrei XI, 14-15). Numai în această ipostază, în
care soții conștientizează responsabilitatea unuia față de celălalt, într-o relație directă
și deplină cu Hristos, dragostea lor devine rodnică și lucrătoare. Această relație nu
anulează și nu diminuează calitățile și valorile morale proprii fiecărui soț, pentru
că ,,fiecare trăiește pe Hristos într-un mod specific prin celălalt, ca transparent
unic. Amândoi trăiesc pe Hristos ca pe Cel ce l-a dat fiecare celuilalt, ca mediu
special de rezolvare și de dezvoltare a comuniunii și a persoanelor, prin slujirea lor
reciprocă”.26 Dacă dragostea este limitată numai între soț și soție, aceasta devine
monotonă și se epuizează. Este nevoie de un al treilea, și Acesta este Hristos, ,,calea,
adevărul și viața” (Ioan XIV, 6) celor ce se unesc cu El, spre a viețui pentru El.
,,Acesta este Raiul: Hristos între noi. Să-l simțim pe Hristos între noi, să simțim
iubirea Lui, să ne desfătăm cu prezența Lui, de căldura și purtarea Lui de grijă, de
chipul Lui. Și să comunicăm și între noi într-o atmosferă de iubire și unitate”.27
Unirea indisolubilă dintre soți, conturată după prototipul unirii spirituale
dintre Hristos și Biserica Sa, are ca scop și finalitate, nu numai dăruirea și ajutorarea
reciprocă în vederea dobândirii mântuirii, ci și actul procreator, care reprezintă rodul
iubirii lor oferit lui Dumnezeu ca dar, ca o pârgă a firii lor. ,,Relațiile sexuale nu sunt
altceva decât o expresie a unității spirituale și a angajamentului comun care începe cu
o relație morală, intelectuală și personală”.28 A naște copii înseamnă a fi colaborator
cu Dumnezeu la opera de procreare și perpetuare a neamului omenesc. Acesta este
unul din scopurile și funcțiile principale ale familiei. A avea copii înseamnă a primi
binecuvântarea lui Dumnezeu în casa ta. ,,Cine va primi un prunc ca acesta în numele
Meu, pe Mine Mă primește” (Matei XVIII, 5), a spus Mântuitorul. ,,Dacă iubirea
conjugală cuprinde ca moment constitutiv al ei procrearea, urmează că răspunderea
celor doi soți nu se mărginește numai la persoana lor, ci se extinde și asupra
generațiilor următoare. În actul de iubire prin care cei doi soți voiesc, se confirmă și
răspund unuia pentru celălalt, într-un spirit de total devotament reciproc, ei voiesc,
confirmă și își asumă răspunderea în același timp și pentru toți urmașii lor. Aceasta
înseamnă că iubirea conjugală implică nu numai jertfa unui soț față de celălalt, ci și
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 125.
Pr. Andreas Konanos, Problemele căsniciei. Sfaturi pentru o convieţuire armonioasă, trad. în rom. de Cristian
Spătărelu, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2018, p. 86. „Unirea într-un singur trup dintre soţşisoţie este simbolul unirii
euharistice dintre Hristos şi Biserică. Să analizăm acum această realitate folosind limbajul trupului. Soţul se dăruieştesoţiei, care este receptivă la darul lui de sine – darul trupului său. Soţia, în schimb, se dăruieşte pe sine în şi
prin propriul trup soţului. Astfel «cei doi devin un trup»” (Anthony Stehlin, în trad. rom.cit., p. 140).
28
Arhiepiscop Hrisostom de Etna, Elemente de psihologie pastorală ortodoxă, trad. în rom. de Daniela Constantin,
Ed. Egumeniţa, Galaţi , 2003, p. 106.
26
27
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jertfa amândurora în favoarea urmașilor: a acelor urmași pe care părinții îi vor mai
buni, mai înzestrați, mai desăvârșiți decât au fost ei. Astfel, se poate spune că iubirea
dintre un bărbat și o femeie nu vizează numai înmulțirea cantitativă a oamenilor, ci,
mai ales, promovarea lor calitativă, vizează depășirea nivelului la care se află cei
care procreează, prin realizarea unor valori mai înalte”.29
Fiecare familie este chemată să dea lui Dumnezeu fii, însă nu numai prin
nașterea lor trupească, ci mai ales prin nașterea duhovnicească la viața cea nouă în
Hristos, clădită pe temelia preceptelor morale ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe,
păstrătoarea autentică și nealterată a învățăturii revelate. Părinții sunt datori să se
preocupe nu numai de bunăstarea și sănătatea trupească a fiilor lor, ci și de instrucția
și educația lor religioasă și morală, prin sfaturile, poruncile, îndrumările și povețele
pe care le transmit copiilor și care rămân întipărite în suflete pentru totdeauna. În
acest sens, familia îndeplinește o funcție educativă, ea fiind cea mai scumpă școală
a vieții și prima instituție de educație morală și civică în care copilul însușește
,,cunoștința binelui și a răului”, capătă primele deprinderi sănătoase, nobile și
creștinești, își modelează comportamentul și își îndreaptă pașii spre tot lucrul bun.
Cu această zestre spirituală a celor ,,șapte ani de acasă”, pornesc copiii în viață,
nutrind speranța și încrederea că vor deveni oameni de nădejde și stâlpi de granit
ai Bisericii și societății în care trăiesc. În acest proces educativ, rolul părinților este
covârșitor. ,,Când părinții vor avea pentru copiii lor ceea ce Dumnezeu vrea cu
toți oamenii, adică atunci când se vor comporta față de ei cu aceeași dragoste, cu
aceeași fermitate, cu aceeași răbdare cu care se comportă Dumnezeu cu membrii
Bisericii, familia creștină se va integra în planul lui Dumnezeu”.30
Părinții sunt primii dascăli ai copiilor, iar aceștia sunt copia fidelă a părinților
pentru că ei imită cu precizie absolut tot ceea ce spun și ceea ce fac părinții. Gesturile,
atitudinile, comportamentul și vorbele părinților sunt puncte de reper pentru copiii
lor. În mediul familial ei țin locul preoților din biserică, căci așa cum preoții sfințesc
viața credincioșilor și îi conduc pe aceștia pe calea mântuirii, tot astfel și părinții
trupești au menirea de a-i forma sufletește pe proprii lor copii, aprinzându-le în
suflet flacăra vie a credinței, sădindu-le în inimi frica și dragostea de Dumnezeu
și povățuindu-i să trăiască în deplină armonie cu dreptarul legii și poruncilor
dumnezeiești, așa cum îi îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: ,,părinților! creșteți copiii
voștri întru învățătura și certarea Domnului” (Efeseni VI, 4). Părinții își zidesc
sufletește odraslele lor mai ales prin exemplul lor. Purtarea părinților are o influență
binefăcătoare sau răufăcătoare asupra copiilor. Faptele lor sunt o predică mută în
fața lor, dar cu urmări hotărâtoare fie în bine, fie în rău. De aceea, considerăm că
Pr. Prof. Dr. Dumitru Belu, Despre iubire, Ed. Basilica, Bucureşti, 2016, p. 84. „Cei mai buni psihologi asigură
că echilibrul sufletesc depinde, în cea mai mare parte, de capacitatea persoanei de a-şi descoperi adevăratul eu şi
de a-l dezvălui cel puţin, unei alte persoane. Cuplurile înţelepte recunosc acest adevăr şi încep să deschidă aceste
«drumuri cu sensuri duble» în căsnicia lor” (Charlie W. Shedd, în trad. rom. cit., p. 31-32).
30
Pr. Conf. Dr. Vasile Răducă, Familia şiîmpărăţia lui Dumnezeu după Sfânta Scriptură, în „Teologie şiviaţă”,
LXXVII (2001), nr. 1-7, p. 92-93.
29
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Mântuitorul s-a adresat, cu precădere, părinților, când a poruncit: ,,Așa să lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și
să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei V, 16). Părinții care smintesc
pe copii prin viața lor imorală și prin purtarea lor necuviincioasă, devin ucigașii
propriilor lor fii. Mântuitorul a osândit în cuvinte aspre și necruțătoare pe părinții
care duc la pieire sufletele nevinovate ale copiilor, când a zis: „Cine va sminti pe
unul dintr-aceștia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o
piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării” (Matei XVIII, 6).
Așadar, părinților li s-a hărăzit, prin însăși firea și darurile lor, misiunea de a
crește, de a călăuzi și a desăvârși din punct de vedere religios – moral făpturile umane
care le-au adus pe lume. Aceste ființe sunt rodul dragostei lor și în sufletele lor trebuie
să se oglindească frumusețea cerului. De aceea, părinții sunt datori să se străduiască,
ca familia lor să corespundă scopului pentru care a fost instituită, cultivând întrînsa toate valorile morale prescrise și impuse de învățătura Sfintei noastre Biserici.
,,Casa și familia trebuie să fie pentru noi a doua biserică. În această a doua biserică
trebuie să trăiești și să te porți cu evlavie și curăție. În ea se desfășoară tot lucrul
și cuvântul tău. Acolo fiecare faptă, chiar fiecare cuvânt al tău devine o sămânță
care mai târziu poate aduce rod bun sau rău”.31 Din această perspectivă, căminul
familial este socotit vatra bunei creșteri a copiilor și altarul virtuților vieții domestice.
,,Nicăieri nu se poate deprinde omul cu împlinirea poruncilor lui Hristos ca în casa
sa. Când oamenii trăiesc împreună, într-o casă, ei trebuie neapărat să se deprindă
cu îngăduința, cu iertarea, cu răbdarea, căci astfel nici nu ar putea rămâne unul cu
altul”,32și nici nu ar putea oferi o pildă vie tinerelor lor vlăstare, fiindcă învățătura
prinde rădăcini numai atunci când este tradusă în faptă și când este concretizată întrun exemplu ideal de viață.

Concluzii
Familia constituie totodată și un frâu împotriva instinctelor pătimașe ale firii,
un fel de ,,paznic care veghează neîncetat și un zăgaz care ocrotește moralitatea
părinților”,33 ferindu-i de primejdia căderii în păcatul desfrânării. Pentru a evita
riscul de a aluneca într-un asemenea păcat, ,,fiecare să-și aibă femeia sa și fiecare
femeie să-și aibă bărbatul său” (I Corinteni VII, 2), spune Sfântul Apostol Pavel. Din
acest punct de vedere , familia este un remediu, un mijloc de disciplinare a simțurilor
și un leac împotriva patimilor trupești. Legătura trupească dintre bărbat și femeie nu
este îngăduită decât în cadrul căsătoriei legitime, sfințită prin Taina Nunții, însă și
în acest climat se poate păstra o anumită castitate, în sensul de abstinență, pentru a
nu transforma căsătoria într-un mod prielnic de satisfacere necontrolată a plăcerilor.
Îndreptarul creştinului ortodox. Culegere de articole moral-duhovniceşti, trad. în rom. de Cristea Florentina, Ed.
Egumeniţa, Bucureşti, 2008, p. 298.
32
Ibidem.
33
Asistent Constantin C. Pavel, Familia preotului, în „Glasul Bisericii”, XIX (1960), nr. 1-2, p. 81.
31
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Sfântul Apostol Pavel atrage atenția serios asupra acestui aspect esențial al relațiilor
conjugale dintre soți, când spune că: ,,cei ce au femei să fie ca și cum nu ar avea” (I
Corinteni VII, 29), ceea ce înseamnă că și actul procreației trebuie să se încadreze în
limitele cumpătării și a bunei cuviințe. ,,Castitatea conjugală presupune o anumită
înfrânare, care constă într-o permanentă stăpânire de sine, pentru a înfrâna mișcările
instinctuale, pentru a potoli dorințele și pentru a se feri de orice gând sau închipuire
lipsite de curăție”.34 Majoritatea Sfinților Părinți sunt de comun acord asupra acestui
principiu. Ei susțin că așezământul social al familiei, ,,nu numai că nu ne împiedică
cu nimic în trăirea filosofiei celei după Dumnezeu, dacă voim să fim cu mintea trează,
dar, aduce în viața noastră și multă ușurare. Căsătoria potolește furiile firii noastre,
nu lasă ca oceanul să se frământe, ci ne ajută să ducem totdeauna corabia în port.
Pentru aceasta a dăruit Dumnezeu neamului omenesc căsătoria”,35 și anume, pentru
,,ca să trăim în curăție și să devenim părinți”.36 În același timp, căsătoria este și un
zid protector împotriva înclinărilor pătimașe ale firii. Ea este ,,un post al castității
pentru cei care se folosesc de căsătorie cum trebuie. Căsătoria pune traiul legiuit
între un bărbat și o femeie ca un zid de apărare de care se sfărâmă toate valurile
poftei; prin acest trai legiuit dobândim multă liniște și o păstrăm”.37 Când soții vor
să prefacă mediul familial într-o oază de liniște, siguranță, afecțiune și seninătate,
casa lor va deveni cuibul cald și pașnic în care își găsesc mângâierea, odihna, pacea
și reconfortarea, căci ,,omul care se căsătorește face aceasta pentru a deveni fericit
și pentru a se bucura de căsnicia lui. Scopul și visul său este să trăiască bucuria
căsniciei cu tot ceea ce rezultă de aici și cu tot ceea ce conține acest cuvânt”.38
Prin contractarea și binecuvântarea casătoriei, între cei doi soți s-a închegat o
unire indisolubilă care nu mai poate fi desfăcută niciodată. ,,Celor ce sunt căsătoriți,
le poruncesc, nu eu, ci Domnul: femeia să nu se despartă de bărbat” (I Corinteni VII,
10). Chiar dacă împrejurările nefaste ale vieții îi determină să se separe, momentan,
unul de altul, ei rămân în continuare nedespărțiți în fața Dreptului Judecător, căci
ceea ce a unit și a sfințit Dumnezeu prin Taina Nunții nu se poate desființa niciodată
(Matei XIX, 6). ,,Legătura dintre soți nu se șterge nici în cazul divorțului, astfel că ei
Jean – Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, trad. în rom. de Marinela Bojin, Ed. Sofia, Bucureşti, 2001,
p. 483.
35
Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia XXI la Facere, cap. 2, în vol. „Omilii la Facere” (I), trad. în. rom. de Pr. Dumitru
Fecioru, în col. „P.S.B.”, vol. 21, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 251.
36
Cum să întemeiem o familie ortodoxă, în trad. rom. cit., p. 12.
37
Sf. Ioan Gură de Aur, Despre feciorie , cap. 9 în vol. Despre feciorie, Apologia vieţii monahale, Despre creşterea
copiilor, trad. în rom. de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2001, p. 16. „Castitatea stă în a
vedea în omul pe care îl priveşti, frumuseţea pe care Dumnezeu a pus-o în el, a vedea chipul lui Dumnezeu, pe care
nu este îngăduit să îl întinăm, să-l vedem pe om în frumuseţea aceasta şi să slujim creşterii lui necurmate şi nepătate de nimic. Castitatea stă în a păzi cu înţelepciune integritatea propriului suflet şi a sufletului celuilalt. În acest
sens, castitatea stă la temelia căsătoriei – nu numai a relaţiilorsufleteşti, ci şi a celor trupeşti, fiindcă ea exclude
grosolănia, foamea şi setea de relaţie trupească şi o transformă pe aceasta în unire evlavioasă a doi oameni, când
însoţirea trupurilor reprezintă, se poate spune, o încununare a iubirii, a unităţii care trăieşteşi arde în inimile lor şi
în viaţa lor” (Cum să întemeiem o familie otodoxă, în trad. rom. cit. p. 12).
38
Pr. Andreas Konanos, în trad. rom. cit., p. 28.
34
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rămân tot soți unul pentru celălalt deși sunt separați”.39 Dacă cumva se întâmplă ca
unul din soți să devină capricios, vicios sau necredincios, celălalt soț este dator să-și
ducă cu resemnare crucea căsniciei, suportându-l pe cel pătimaș cu răbdare și dragoste
și ajutându-l cu orice preț să-și îndrepte lipsurile și să pășească pe calea ce bună.
Căsătoria nu trebuie să ducă niciodată la despărțire, ci la desăvârșirea sufletească
a celor doi soți. ,,Căsătoria creștină este o comuniune între cele trecătoare și cele
veșnice, între ajutorul material și cel duhovnicesc, este o înțelegere sufletească și
un sprijin moral al unuia față de celălalt, iar cel mai important lucru este faptul că
reprezintă o unitate duhovnicească, transformând familia într-o biserică din casă.”40
Acestea sunt motivele întemeiate pentru care Biserica noastră Ortodoxă a
legiuit cu dreaptă înțelepciune ca preoții de mir să fie căsătoriți. Ea a consfințit această
practică pe un principiu just și canonic, căci numai trăind in mijlocul comunității sale,
în condiții de viață identice cu ea și implicat profund în problemele și frământările
ei, cu care și el însuși se confruntă în calitate de familist, îi poate înțelege preotul pe
credincioși, oferindu-se pe sine exemplu în moralitate valorificând în felul acesta nu
numai virtuțile sale individuale, ci și cele domestice.
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Abstract
Background: Bangladesh is adversely vulnerable for frequent natural disasters
& hazards like floods, droughts, cyclones, river erosion, tidal and storm surges etc. To
adapt with recurrent disasters, the school students to be needed for receiving water
safety messages to cope with environmental impact of Barishal regions.
Methods: During 2018-19, the educators were conducted in 266 schools
where 19,038 students were participated smoothly to adopt essential water safety
knowledges concerning about climate resilience mechanisms. The total number of
2,908 students were attended on pre-test session where 44.29% boys and 55.71% girls
1
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were partcipated and 2,885 students were taken part in the post-test session where
48.49% boys & 51.51% girls were attended to compare with their significant change
of knowledge.
Results: Have shown findings of pre-test and post-test session, 31% & 41.6%
participants focused on step out of their depth, 11.3% & 33.5% respondents replied to
hurt yourself on a dangerous object and 5% & 18.2% students said that they might be
caught in weeds to check the depth of the water. Again, 20.7% & 38.8% students told
not to enter the waterbody lonely and 11.5% & 27.7% respondents answered that they
might want help from others. 7.9% & 24.4% participants emphasized not to enter the
waterbody alone because anybody could help the person if they get into difficulty the
waterbodies. Yet, 7.6% & 17.5% attendees said that lifejacket means it seems usually
brightness color. 31.9% & 44.1% respondents mentioned that lifejacket has kept them
afloat if they fall into the water and 7.5% & 34.3% students replied to keep their head
above of the water. The 22.1% & 34.3% participants told to inform anybody where
they were going and 10.7% & 28.2% respondents replied to inform anybody what
they were doing. 5.4% & 20.1% attendees emphasized to inform anybody when they
would return and 11% & 16.8% students mentioned that they informed anybody the
root would be take there and back. Finally, 26.8% & 44.5% students mentioned to use
a long object for reaching them, 14.2% & 43.1% respondents replied to throw them
a floating object and 7.1% & 19.3% participants told to go and get help from others.
Conclusion: Water safety knowledge delivery is important for school-aged
children. It increases existing knowledge of students through learning by sharing
with their parents. Initiatives from concern ministries of government to be needed for
scaling up the proactive intervention in disaster prone areas.

Keywords: School; children; drowning; water safety; knowledge;

Background:

Bangladesh is a highly disaster-prone country, ranked sixth in the 2015 World
Risk Report. Bangladesh is exposed to a long list of natural hazards, such as, floods,
river erosion, cyclones, droughts, tornadoes, cold waves, earthquakes, drainage
congestion/water logging, arsenic contamination, salinity intrusion etc1. Bangladesh
has a coastline of 710 km throughout the length of the Bay of Bengal (MoWR,
2005). The coastal regions of Bangladesh are prone to natural disasters (Rahman et
al., 2010). The combination of natural and man-made hazards, like land erosion,
high arsenic content in water, water logging, water and soil salinity, pollution, risks
from climate change, etc., have affected the lives and livelihood of the coastal
peoples2. The coastal belt of Bangladesh is frequently hit by devastating cyclones.
These are usually with high-speed winds, sometimes reaching 250 km/hr or more
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and 3-10m high waves, causing extensive damage to life, property and livestock1.
Cyclone Sidr and Cyclone Aila that hit Bangladesh’s coastal zone in 2007 and 2009
respectively, led to many ponds being submerged in sea water. It was reported that
over 6,000 ponds were adversely affected by Cyclone Sidr3. Flood is almost an
annual event in Bangladesh. It is the most severe during July and August. Regular
river floods affect 20% of the country1. Bangladesh is a flood-prone country with
water covering a large proportion of its surface area. Here, drowning poses a major
threat to children on a daily basis. The rate of death from drowning is much higher
in rural areas compared to urban areas. Rural areas are scattered with open water
bodies such as ponds, rivers, canals, and drainage ditches, on which households
often depend4. Participants discussed a number of approaches to preparing their
households prior to disaster. These included securing food and valuables in safe,
waterproof storage places, reinforcing households with rope and tarp, and creating
floatation devices for family members from empty plastic soft drink bottles in case
of flooding5. It is especially vulnerable to cyclones and frequent flooding which
claim many lives each year. Community members perceived disasters not to be
preventable and viewed disaster-related death as unavoidable, or to occur as a result
of ‘Allah’s will’5. Using a recall period of 5 years, the most common natural disaster
events experienced by respondents were flooding/flash flooding (43%) and cyclones
(35%). The majority of respondents (82%) reported experiencing one or more natural
disasters in the previous 5 years5. Resilience will also depend on the capacity of
disaster management practices to be adjusted in a timely manner, in response to
changing community priorities and the changing local environment. There should be
a focus on reducing internal community conflicts caused by the provision of external
resources to promote cohesive, united, community-based response to disaster5. With
regard to disaster management and risk reduction, Bangladesh is now considered a
global role model. Between 1980 and 2008, Bangladesh experienced 219 natural
disasters, causing in total over US$16 billion damage, affecting 135 million adversely.
Disasters in Bangladesh mostly linked with climate change. Now, after the
government has trained 65,000 volunteers and prepared 25,000 communities to
respond to any disaster, the country’s response posture has moved from reactive
relief to proactive risk reduction6. All initiatives implemented should focus on
empowering communities to mitigate disaster risk locally. This will assist in the
promotion of cost-effective, local approaches to disaster preparedness, such as
homemade personal floatation devices made from community sourced and readily
available materials. The findings report on how communities/society in rural
Bangladesh have organised themselves to increase resilience and manage disasters
more effectively5. Climate change and environmental degradation are already
harming children, especially those that are most disadvantaged. Unless action is
taken, future impacts will be far more dramatic, undermining much of the progress
made for children over the last decades7. Though the Government and NGOs are
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working in different parts of the coastal regions but coordination is absence among
them and there is no perspective of integration among community’s adaptation
measures and efforts of development organizations, which is compulsory for
successful coastal hazard management programs2. Bangladesh’s coastal zone that are
vulnerable to climate change impacts and who possess low adaptive capacity are
most affected by lack of access to safe water sources. Many climate vulnerable poor
households depend on small isolated wetlands (ponds) for daily drinking water needs
and other domestic requirements, including cooking, bathing and washing3. As a
result, existing water management practices need to be improved in order for effective
adaptation at local level to take place. This includes undertaking pond management
on a regular basis, not just after hazard events. Similarly, exploring the use of
alternative water sources is suggested3. Open water aquatic recreation is a significant
cause of drowning, especially in developed countries that have easy access to aquatic
environments8. The protective role of swimming skill in the prevention of drowning
is not clearly defined. Swimming has long been advocated as a way of promoting
water safety and reducing drowning risk. When you swim with someone else, it is
more likely that one of you can help the other and call or signal for help8. A study
investigating the water-related deaths of British children traveling abroad found that
75 children (aged 14 and younger) drowned in the 8-year period of 1996 to 2003.
Seventy-four percent of these deaths occurred in swimming pools9. Males and nonAsian respondents in this study perceived lower risk of drowning in open water
environments, and males, in particular, were more confident of the self-efficacy of
their actions in coping with the risk of drowning14. Many drowning deaths were
reported to be caused by people evacuating their households after not responding to
early warnings5. Drowning during disaster was the primary concern for 87% of
respondents. Debt, livestock and crop loss were prevailing concerns among the
majority of respondents (78%), while just 10% of respondents considered health to
be a priority issue during disaster5. The majority (98.0%) of drowning deaths took
place in the community, while less than 1.0% were related to disasters or while using
water transportation10. All fatal drownings were reported to be unintentional. Fatal
drowning rates were consistently higher among males compared with females across
all ages except among those aged 10–14 years where a higher rate was observed
among females10. 14,438 lives of children 18 and younger are lost to drowning in
Bangladesh each year—a staggering 40 deaths per day, or a rate of nearly 26 lives
per 10,000, according to the Bangladesh Health and Injury Survey (BHIS) (2016)4.
Drowning accounted for 6.6% of deaths across all age group; however, among
children aged 1–4 years, drowning was the cause of more than one-third of all deaths
(35.1%)10. The highest fatal drowning rates were in children aged 1–4 years at
262.2/100 000 per year (95% CI 216.4 to 308.0) followed by infants (88.6/100 000)
then children aged 5–9 years (65.1/100 000)10. The majority of drownings occur
during daylight hours, with an astounding 68 percent happening between 9:00 am
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and 1:00 pm, when parents are busy with their responsibilities, a finding highlighted
by a SoLiD (Saving of Lives from Drowning) project study4. Child drowning also
commonly occurs in household water containers such as tubs, buckets, and water
drums. The ubiquity of such hazards means that child drowning is an everyday
tragedy. The majority of child drowning deaths occurs less than 20 meters from the
home. While the statistics on the number of child drownings are alarming, data also
points to high-impact interventions capable of making drastic reductions. Indeed,
child drowning is preventable4. Set water safety rules and be sure that caregivers in
charge of your children are safety conscious and capable of providing proper
supervision around water8. Pool fences are important not only for travelers with
children but also for the prevention of drowning of children who may live or play
nearby the pool that travelers visit9. Awareness of injury risk and voluntary measures
for water safety such as fencing of ponds was also reported11. Children aged one to
four years are at highest risk of drowning as they enjoy playing near water but have
not yet developed the physical skills to survive if they fall into water when
unsupervised. Water play for older children aged over eight years is typically
unsupervised, these children may be taught how to swim using banana tree branches
and flotation alternatives such as bamboo or big plastic bottles12. A holistic approach
encompassing all levels of water education is needed, addressing its tertiary and
professional dimensions and providing training for policy makers and the mass
media, as well as school, vocational and technical education. Promoting the relevance
of water-related education in the daily lives of individuals and communities so as to
emphasize sustainable development and water security13. In the Barisal region, most
households are surrounded by water bodies. Similar to previous studies, this study
revealed that the majority of childhood drowning deaths occurred in ponds, ditches
and canals situated within only 100 metres of their residences10. In circumstance, the
southern part of Bangladesh is to be needed for coping strategies with frequent
natural calamities. Sustainable Development Goal 4 emphasizes attaining proficiency
in primary and lower secondary education, ensuring access of both boys and girls to
quality early childhood development and pre-primary education, ensuring access to
quality technical, vocational and tertiary education and eliminating disparities in
education and ensuring equal access to all levels of education and vocational training
for the vulnerable population especially persons with disabilities, indigenous peoples
and children in vulnerable situations6. Private sector entities can play a vital role in
drowning prevention by raising awareness about drowning risk and promoting
proven solutions, contributing resources, and setting up community-and work placebased childcare centers, swimming classes for children, or training programs for
community members in rescue and resuscitation, according to government standards4.
The aim of the study was the determination of school students water safety knowledge
and adaptation of environmental impacts in coastal zones of Bangladesh. As a result,
the school students have to be needed to perceive water safety knowledge’s gradually
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for adapting climatic resilience mechanism in coastal belt of Barishal division.

Methods:
A total of 21 school educators (BFSCD personnel) were trained to conduct
on the school awareness session amongst the grade 1-8 students through water
safety message delivery for reducing unwanted drowning morbidity and
mortality in Barishal regions. In 2018-2019, the eductors (BFSCD representatives)
were facilited on 448 sessions in 266 schools from grade 1-8 where 19,038 students
(8,974 boys & 10,064 girls) were attended to assess on water safety knowledge’s
about drowning magnitude in 3 intervention areas namely Kalapara, Taltoli & Betagi.
The total number of 2,908 students were attended on the pre-test session randomly
where 44.29% boys and 55.71% girls were partcipated. After perceiving water safety
message successfully, the total 2,885 students were also taken part in the post-test
session where 48.49% boys & 51.51% girls were attended to compare with their
significant change of knowledges.

Results:
Showing the findings of assessment on water safety knowledge 31% (pre-test)
& 41.6% (post-test)
participants focused
on step out of their
depth, 11.3% (pre-test)
& 33.5% (post-test)
respondents replied
to hurt yourself on a
dangerous object and
5% (pre-test) & 18.2%
(post-test)
students
said that they might
be caught in weeds to
check the depth of the
water.
It was found
that, 20.7% (pretest) & 38.8% (posttest) students told
not to enter the waterbody lonely because the person could help them if they get
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into difficulty through the
water and 11.5% (pre-test) &
27.7% (post-test) respondents
answered that they might
want help from others. 7.9%
(pre-test) & 24.4% (post-test)
participants emphasized not
to enter the waterbody alone
because anybody could help the
person if they get into difficulty
through the waterbody.
Shown the findings,
7.6% (pre-test) & 17.5% (posttest) attendees said that lifejacket
means it seems usually brightness
color. 31.9% (pre-test) & 44.1%
(post-test) respondents mentioned
that lifejacket has kept them afloat
if they fall into the water and 7.5%
(pre-test) & 34.3% (post-test)
students replied to keep their head
above of the water.
The 22.1% (pre-test) &
34.3% (post-test) participants
told to inform anybody where
they were going and 10.7%
(pre-test) & 28.2% (post-test)
respondents replied to inform
anybody what they were doing.
5.4% (pre-test) & 20.1% (posttest) attendees emphasized to
inform anybody when they
would return and 11% (pre-test)
& 16.8% (post-test) students
mentioned that they informed
anybody the root would be take
there and back.
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Showing findings, the
26.8% (pre-test) & 44.5%
(post-test) students mentioned
to use a long object for reaching
them, 14.2% (pre-test) & 43.1%
(post-test) respondents replied
to throw them a floating object
and 7.1% (pre-test) & 19.3%
(post-test) participants told to
go and get help from others if
they saw someone in difficulty
into the water.

Discussion:
Everybody should have to check profoundly such as weather condition, water
depth, underwater objects, dangerous animals before getting into water. Later on,
you should to check the depth of the water that is how ask someone, slowly enter the
waterbody, use a bamboo or wooden stick etc. Local communities must be focused
on step out of their water depth, alert to hurt yourself on a dangerous object and
concern to be caught in weeds for checking the depth of the water. Anybody does
not enter the waterbody alone and if facing any difficulties into the waterbody, he or
she may want help from others. Local people have to know about lifejacket because
it seems usually as a lifesaving floatation device. Lifejacket has kept them afloat if
they fall into the water and kept their head above of the water. Everybody especially
children should have to inform anybody where they were going and inform anybody
what they were doing.
The disaster-prone area personnel must be informed anybody when they
would return and also informed anybody the root would be take there and back. The
local communities should to emphasize for using a long object to reach anybody
from the waterbody, to throw a floating object for rescuing him and otherwise to
go and get help from others for vulnerable drowning victim. Everybody should to
protect buckets and water tanks at home such as cover the water tank and bucket,
close doors and gates, supervise small children etc.
Finally, the vulnerable communities of disaster prone areas usually keep
safe themselves from unexpected occurrence through practicing this water safety
messages successfully.
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Table of pre and post-test Scores
Subjects

Options

1. Before getting into
water what should
you check?

2. How should you
check the depth of the
water?

3. Why would you
check the depth of the
water?

4. How should you
check for dangerous
animal
into
the
water?

5.
Why
should
you not enter the
waterbody alone?

6.
What
Lifejacket?
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is

a

Pre-test
Result (%)

Post-test
Result (%)

1. Weather Condition

10.4%

9.6%

2. Water Depth

31.1%

28.7%

3. Underwater Objects

5.5%

5.2%

4. Dangerous Animals

6.0%

5.7%

1. Ask Someone

9.9%

9.3%

2. Enter the water slowly

8.3%

7.7%

3. Use a Stick

30.8%

28.5%

4. None of the Above

2.5%

2.3%

1. You may step out of your depth

31.0%

41.6%

2. You may hurt yourself on a dangerous
object

11.3%

33.5%

3. You may get caught in weeds

5.0%

18.2%

4. None of the Above

3.9%

0.3%

1. Ask Someone in locally

22.7%

33.6%

2. Look out the waterbody for dangerous
animal

13.6%

31.0%

3. Moved from Waterbody instantly

10.2%

23.7%

4. None of the Above

3.2%

0.3%

1. The person can help you if you get
into difficulty

20.7%

38.8%

2. You may want help from others

11.5%

27.7%

3. You can help the person if they get
into difficulty

7.9%

24.4%

4. None of the Above

9.3%

0.9%

1. Lifejacket usually seems brightness
color

7.6%

17.5%

2. Keeps you afloat if you fall in the
water

31.9%

44.1%

3. Keeps your head above of the water

7.5%

34.3%

4. None of the Above

2.3%

0.2%
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7.
What
others
floating objects could
you use to stay afloat
upon the waterbody?

8. What should you
do if you are going in
the waterbody?

9. If you see someone
in difficulty in the
water what you do?

10. How should you
protect buckets and
water tanks at home?

1. Water Container

10.0%

41.0%

2. Tire Tube

14.6%

35.5%

3. Floating Banana Tree branches

23.5%

45.3%

4. Others

2.6%

1.6%

1. To inform anybody where you are
going

22.1%

34.3%

2. To inform anybody what you are
doing

10.7%

28.2%

3. To inform anybody when you will
return

5.4%

20.1%

4. To inform anybody the root will be
take there and back

11.0%

16.8%

1. Use a long object to reach them

26.8%

44.5%

2. Throw them a floating object

14.2%

43.1%

3. Go and get help

7.1%

19.3%

4. None of the Above

2.6%

0.3%

1. Cover the water tank and bucket

13.6%

20.8%

2. Close doors and gates

11.7%

27.0%

3. Supervise small children

19.4%

36.0%

4. None of the Above

4.2%

0.6%

Limitations of the Study:
In several cases water safety related school educations were not delivered
proficiently in 3 intervention areas due to unavailability of govt. educator
Bangladesh fire service & civil defense authority personnel. Again, some school
sessions were disrupted also for frequent natural disasters in Barishal division. The
school monitoring was not performed up to benchmark timely for this such kind of
unexpected and unwanted barriers. Consequently, the evaluation of school awareness
program was not conducted effectively in very few cases.

Conclusion:
Water safety knowledge is important for school-aged children, especially
in the drowning prone areas of Bangladesh. It has not only increased the existing
knowledge of the students but also disseminated necessary water safety information’s
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randomly with their parents. Initiatives from relevant ministries of government are
necessary to scale up the sustainable intervention component in this disaster-prone
region.
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Appendix A: Pre & Post Test Questionnaire
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EDUCATION IN PLATO’S DAYS,
QUESTIONED BY KARL POPPER
EDUCAȚIA PE VREMEA LUI PLATON,
CONTESTATĂ DE KARL POPPER
Drd. Andreea-Alexandra KOVACI1
Abstract
In Plato’s “Republic”, it is outlined the conception of the ideal human society.
The paper examines the meanings of “justice” and “partiality” and their place
in the governance of a “city.” Plato establishes a theoretical concept about what
education means for both the individual and the state, focusing on the important role
of educating the guards of the city. The Greek philosopher claims that the protection
of citizens, laws and customs depends on the education of guards. For education to be
complete, it must include: literature, music and gymnastics.
In the first volume of the Open Society and Its Enemies, Karl Popper challenges
the Platonic ideal of state stability with its rigid class divisions. Plato’s education
system is attacked because it is designed as a tool to maintain class governance and
to ensure that the mass of the people depends entirely on leaders.
Popper develops, in his work, a critique of historicism and thus defends the open
society and liberal democracy. Plato is considered a sympathizer of totalitarianism.
Popper is extremely critical of the idea that the state should have complete authority
and control over education, in addition to ensuring that all people have access to
education.
The purpose of this study was to analyse the concepts of education of Plato
and Popper. The study focuses on Plato’s theory of the Republic and Popper’s critique
of the education system. The results of the study indicate that education, regardless
of its form, mass political project (see Plato) or critical analysis of a community
(Karl Popper), is the cornerstone for the healthy and harmonious development of any
society.

Keywords: Plato; education; society; state organization; the Popperian
vision;
1
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1. The Inspiration of Plato’s Education

P

lato’s writings represent the product of his immediate environment. He
developed his idea of the state from the instability and chaos that took
place in Athens at a time when state control had become a problem. All of this
resulted from the Athenian experience during the Peloponnesian Wars.
His model of writing is based, in particular, on Socratic and Sophistic methods.
According to Akinpelu2, four basic influences are identified, namely: Socrates,
Heraclitus, Pythagoras and the Athenian society.
Socrates was Plato’s teacher, and therefore his interest in ideas arose essentially
from discussions of moral qualities such as courage and justice. Then, Socrates,
through a series of questions and answers, tried to obtain the correct “definitions” of
the representations of philosophical ideas.
Heraclitus was another philosopher who greatly influenced Plato. He had
thought of a doctrine of change or flow. From his point of view, the world is in a
constant state of flux. Thus, nothing is the same from one moment to the next. This
theory has epistemological implications: if everything changes, knowledge becomes
practically impossible. Therefore, if the ever-changing world cannot be known,
then universal laws, which seem to be permanent and stable, offer some avenues for
knowledge.
The next influence on Plato was Pythagoras. This was the philosopher who
shaped Plato’s thinking in order to define universal laws. Pythagoras organized
a religious society in southern Italy at the end of the sixth century BC, where he
conducted research in mathematics. He not only invented the geometric theory that
bears his name to this day, but he discovered and captured musical notes in simple
numerical ratios. It is very clear that Plato took advantage of his mathematical
interest in universal laws in relation to the musical dimension defined by Pythagoras.
The tragic years of the wars and the consequences of the revolution, along
with political and social instability, had the effect of a strong moral decline. Plato
thus considered that goodness and justice could restore the Athenian moral life,
through which Plato would have influenced society through reorganization.
Another important influence on Plato was his ethnicity, being Greek by birth.
History shows that the Greeks contributed immensely to the development of society
in all spheres of social life, especially in education. Boyd3 argues that the appropriate
starting point for a study of educational beginnings aimed at understanding our time
is Greece, the cradle of modern civilization.
The main question Plato raised was about justice. In the discussion of justice,
he examines his idea of education. His elitist theory is a systematic one, which
2
3

Akinpelu, J.A., An introduction to philosophy of education, Macmillan Publishers, Ibada, 1984, pp. 113-117.
Boyd, W & King, E.J., The history of western education, Adam and Charles Bleek, London, 1972, p. 35.

64

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021

UNIVERS EDUCAȚIONAL
concludes that education is for everyone. He appreciated that education and justice
go hand in hand. Therefore, without education, there will be no justice that includes
individual, social and knowledge virtue. Then it is important to examine what Plato
means when he talks about justice.
According to the Greek philosopher, justice is the highest good and social
ideal. Welberg4 states that the Socratic method helps to observe what already exists
around us. Plato thus demonstrates that the role of education is not to teach, in the
sense of “filling” citizens with information they do not know, but rather to shed light
on things they already know.
The major ideas in Plato’s philosophy of education are listed as follows:
education for all citizens (all boys and girls to be educated to the limit of their
abilities, in all areas of knowledge and understanding; including metaphysics,
epistemology and axiology), state education (state is responsible for the education
of young people, not parents), the innovative teaching method (Plato recommended
that learning be as close as possible to the game, at the elementary level. When
reaching higher levels of education, the student’s reasoning should be encouraged)
and organization and curriculum, which operates according to the following rules:
elementary level (all boys and girls should be educated together. They should study
mathematics, literature, poetry and music until the age of eighteen), military training
(between 18 and 20 years, young people should focus only on physical education),
higher education (between the ages of 20 and 35, the guard of the city should receive
a higher education to prepare him to lead the state).
Moreover, everyone should be educated according to their talents and abilities,
demonstrated and observed, so that each person contributes to the foundation of the
city.

2. The Importance of Education in the City
For the city to become a safe place for its inhabitants, it needed guards, brave
people who were anytime ready to defend it. The question was: how do we train
these people? How do we instruct them so that they can respond to any danger that
arises? What arts or crafts should they know? Moreover, the guard must be just a
guard and nothing else.
Socrates suggests that the guards acquire an education that would guide them
in being harsh with those who are against the city and gentle with the locals. First
of all, a moral education must be formed, which belongs to the rational part. A good
soldier is defined not only by his bravery and efficiency in handling weapons, but
also by his soul qualities and intelligence, all embedded in a beautiful character.
If education is of paramount importance to Plato, it means that it allows the
4

Welberg, A., A history of western philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1982, pp. 224-227.
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realization of a model of society that Plato has always supported. This education
is assessed by the role it must play in political reform. In other words, education is
not an end in itself, but is the means to attain the just state in which the philosopher
is king, or at least the king becomes a philosopher.5 This Platonic belief made clear
the links of education with politics, religion, and morality. In fact, education and
politics merge, just as politics itself merges with morality. Thanks to this union,
a transformation or at least a certain preservation of the good origins of man will
remain possible.
In other words, without education, man cannot preserve his naive natural
goodness, nor can he transform, if necessary, this nature of his, affected by the
environment. «Man is, we say, a quiet animal: yet, while, because of the benefit of
a proper education and a happy nature, he becomes the most divine and quietest of
animals, he remains on the other hand the wilder of all the produce on earth.”6
Thus, man will be the factor according to which the city will be conceived.
In this city, we meet the bad ones, as well as the good ones, the extremist and the
temperate. This distinction is not strict and unchangeable, but can be overturned by
the action of the environment and education. In this environment, politics is directly
related to divinity and morality.
Popper7 rhetorically asks «what would be the functions of the philosopher in
the state» and also rhetorically answers that «the question refers to the functions of
the healer or shaman in the state», as Plato does not explain quite clearly why only a
philosopher can be a political leader, but it is more like a divine power. In addition,
Popper believes that Platonic education is based on racism, the program aiming to
find a leader from birth who imitates the divine original of the city and the divine
original of man. Basically, people, in order to become perfect, have to respect some
rules of life, including not refusing any of the desires of the bravest than you.
In the relationship between natural, ethical and political, philosophy plays,
through education, a primary role.8 In fact, the correlation between the three areas
is circular: only by nature can people not guarantee their peace, but without this
nature the moralist or politician has nothing to manipulate. And only through
their complementarity will society have more solidity and more peace. This triple
relationship, through education, is the only one that allows harmony between citizens,
on the one hand, and between them and the state, on the other. This harmony is based
on the reform of souls and on the dox, on the liberation of man from illusions.
Thus, education is not exclusively the work of families and the school, but
is one of the strengths of the state to remedy social conflicts, because problems
between citizens can be avoided with a good education. For this reason, we see Plato
insisting, in more than one of his writings, on the interests to be borne by legislators,
5
6
7
8

Platon, Republica, Editura Antet, 2010, p. 237.
Ibidem, p. 219.
Karl Popper, Societatea Deschisă și Dușmanii ei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2017, pp. 202-205.
C. Witt and M. Matthen, Politics in Plato’s Republic: His and Ours, Editura Apeiron, 2000, p.29.
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lawyers and lawmakers, in connection with the issue of education and training of
citizens.9 This proves, once again, that education is vital for the citizen and the city.
By receiving a good education, the individual «will return to normal and
perfection and get rid of the worst of diseases»10, i.e. ignorance and malice, which
are in fact the main causes of problems and conflicts between citizens. Its ultimate
goal is to maintain an agreement between the physical and the political. Respect for
values must be imposed by laws whose application must be monitored by people.
And that makes the education of guards, of both sexes, urgent.
This Platonic insistence on education is not only philosophical, because
education remains, at all times, the foundation and basis of states. This is why
Plato found in it the means to end the sophistically practice, which turned people’s
attention to the interests of daily life, making them forget the virtues of moderation
and meditation. In fact, sophistically education upholds the right of the individual to
dispose of others as a means to his own ends. A precept that good morality cannot
admit.
But where does evil come from? Certainly, from education, which was, at
the time, a largely private practice; each family educates its children in its own
way, according to the precepts and methods that suit it. Such an education favoured
conflicts between citizens, as long as the educational principles of each are specific
to it, because a state cannot be consolidated by subjects who have received diverse,
even contradictory, education.
The mode of education, which has allowed ephemeral desires to triumph over
good and reason, must be brought to an end, because no one can live thinking only
of getting rich and subjecting others to their desires. Change must be fundamental,
but nothing is more fundamental than education. Citizenship education is the new
Platonic project. This project has already begun with the Republic, which can be
considered, as Gadamer said, «a republic of education in which the very being of
man is pursued as the foundation of the projected state.»11 In other words, politics
and education intersect to shape the human being.
Man for Plato, even before he was definitively formulated by Aristotle, is a
political being, that is, a being capable of living only in society, with which he has
ties to citizenship. Politics would then be a concern shared by all citizens, which will
be mitigated only by justice, ie by the application of laws, which differ depending on
the categories of citizens. This difference between laws and categories of citizens,
according to Plato, is the guarantor of social harmony. This difference will not cause,
as expected, a social breakdown, but will allow a balance between citizen and state.
Because at that time, the division of citizens into different categories was a common
and accepted practice; slavery, for example, was commonplace. Between elites and
the masses, justice, as an intermediary, guarantees the coexistence of the whole
Paul Friedländer, Platon.Vol.III, Editura Paideia, Bucureşti, 2019, p. 121.
Platon, op.cit., p. 120.
11
Hans Georg Gadamer, Truth and Method, 1960, p. 121.
9
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social, such as «the three terms of a music».12
Thus, we find that the purpose of education for Plato is, at the same time, the
formation of man and the achievement of harmony between parts of the city. This
new education must be well legislated. That is why Plato sketched, before the last
dialogues, the plan of immutable social and political laws, comparable to the laws of
nature, in order to guarantee a certain permanence of happiness.
While social and political laws are of enormous importance to Plato, they are
still unable to generate a just political society if there are no good judges to enforce
them. Hence the Platonic concern to provide laws with a legitimate basis that only
dialectics could do. However, the Platonic project focused on the idea of building the
«ideal man», so young people received 2 types of education: intellectual education,
defined by music, the preparatory stage for the meeting with science and physical
education.

3. Intellectual Education (Literary and Musical)
Literary education begins with the telling of childhood myths, because people
are easier to form at the beginning of life. Socrates argues that anything learned in
youth “represents the mark of the one who puts it.”13
The content of the stories is meant to instil moral values for the citizens.
Socrates attacks the great poets, Hesiod and Homer, for the phantasmagorical
depictions of the gods and heroes in their myths.14 The young people will keep the
peace in the city, if the myths do not induce the idea of war between the citizens of
the city.
Socrates highlights the difference between gods and humans, the latter living
in a world where lies and deception are always present. Thus, young people should
take as an example the earthly law, not the divine one.
In the field of arts, strict clarifications are made about music, as Plato believed
that music has an influence on the soul. But this influence can be either good or bad.
Given the theory of Pythagorean numbers, music is closely related to mathematics,
as are the celestial spheres. This means that the same arithmetic proportions were
found in music as in the cosmos, giving music an influence on the soul, insofar as the
movements of the stars were considered perfect.
Music is associated with thought, poetry and words, respectively. Only when
music serves poetry does it acquire value, because it then becomes like lógos15,
understanding, which is the weapon of philosophy. Philosophers are sent by the gods
to teach people about Ideas.
But Plato sets certain conditions, because there is “good” music and “bad”
12
13
14
15

Platon, op.cit., p. 173.
Platon, op.cit., p. 122.
Ibidem, p. 164.
Paul Friedländer, op.cit., p. 197.
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music. For music to be worthy of interest, it should be simple, devoid of ornaments
and able to highlight poetry, as opposed to philosophy, which is “empty speech”. In
Plato’s mind, Beauty, Goodness and Truth go hand in hand. Music is beautiful only
if it is pure, devoid of anything superfluous and promotes the Truth.
Plato believes that music is essential in the education of young citizens,
because it influences the soul and makes it good. In Book II, Socrates talks about
the psycho-somatic education of children: in the simplest gestures, such as rocking a
child, he comes into contact with music; pacifies and calms the troubles of the soul.
Socrates allows only simple instruments such as the lyre, the zither and the pipe.16
By making the learning of music compulsory, Plato encourages the soul of
men to be good and just; hence it follows that musicians have an important role in
educating people and must always be vigilant in exercising their role of “guide”.
However, learning music is not an end in itself, but a means to achieve goodness
and must be combined with gymnastics. Unlike the Athenian model of democracy,
in which only men who are sons of citizens and can obtain citizenship themselves,
Plato argues that in order to protect and maintain the new city, both men and women
should receive the same type of education.
Popper was in favour of an objectivist relationship between art and emotions,
finding the Platonic model unattainable. The genius of polyphony regulated by the
principles of minor-major harmony focused on solving compositional problems
and not on expressing feelings. A musical composition does not acquire value and
significance because it expresses the personality and experiences of the composer,
but due to the fact that it represents in itself the quality of his sound.
Objectivist theory does not deny music its emotional effect, but attributes such
an influence to the musical piece and not to the composer’s experiences. Subjective
music that prefers the artist’s experiences and therefore puts the artist before the
work, is related to the desire to compose something original. Popper appreciates
this attitude negatively. According to him, the goal of a true creative artist is the
perfection of the work. Originality is a gift of the gods and cannot be acquired on
demand or discovered through experiments.
The desire to be original, to stand out, to express one’s personality must disturb
what could be described as the integrity of a work of art.
Based on the game, Plato considers the process of education. The Greek
language confirms this descent. The game, paidia, is semantically related to
education, paidéia, in that both refer to the child, pais.
Plato starts from the principle that change brings with it an imbalance. There
is no greater evil in a country than to have fluctuating laws. How can the legislator
imagine the means to give the city the stability so sought for by law? Plato then turns
to children’s games, which at first glance seem so harmless. However, children who
are looking for something new in their games will be those adults who are looking
16
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to live differently from their parents and will have the desire for other laws, thus
leading to the even greater evil of cities. This is why the legislator will take special
care to ensure that children’s games remain unchanged.
One can notice the impact of games mainly on the formation of the future
citizen to respect the law and what, on the one hand, the paideia in the sphere of
the individual and, on the other hand, politics, in the sphere of the city, is due to this
harmless activity.
This activity recognizes a common denominator between generations, a kind
of similar baggage of activities. Children and parents have an identical lexicon of
experiences that lead, on the one hand, to a better mutual understanding and, on the
other hand, are stable landmarks for the development of a personality and survival
in a city.
The unchanging character of the laws of the polis is transposed in the child’s
games, another way of saying, without a doubt, that the essence of the rule in the
game has a nature similar to that of the obligation in the law.

4. Physical Education – Training
Plato’s educational goal is the purely political goal of stabilizing the state
by mixing a strong element with a gentle one, in the character of leaders. The two
disciplines in which Greek upper-class children were educated, gymnastics and
music (the latter, in the broadest sense of the word, included all literary studies), are
correlated by Plato with the two elements of character, ardour and meekness.
Plato came to shape this model of dual education (gymnastics and music),
inspired by Sparta (which treated its subjects excessively brutally) and Athens
(which was far too lenient with the subjects).17
The exclusive concern for gymnastics produces men who are fiercer than they
should be, while a preoccupation analogous to music makes them too gentle. Our
guardians must combine both natures.
Regarding the development of bodies, there is an indisputable law, stated from
the beginning: if development during childhood is well conducted, the beauty of
bodies is fully realized. During this period, growth is the most important: at the
age of twenty, a man’s height is twice that of a five-year-old child. The period that
requires the most effort, the most exercise, is the one in which the body grows the
most. Thus, gymnastics is required not only for teenagers, children and new-borns
but also for foetuses.
But what kind of gymnastics should we institute for embryos? In Timaeus,
Plato learns that of all the means of disposing and purifying the body, the best is
that which is obtained by gymnastic exercises. The second after that, consists of
the rhythmic rocking that is transmitted to us by a boat or when we are carried by a
17
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certain object, without making any effort on our part.18
In other words, of the body movements, the best is the one that appears in it
through its own activity (gymnastics), the second comes from an external action.
In order for the foetus to be able to practice intrauterine gymnastics, the pregnant
woman must therefore walk. At the age of about three, gymnastics, as well as
swinging, along with a constant diet, is a necessity for the legislator and educator.
From the age of three to six, a child must play. At this age, the child finds
spontaneous games. These are small functional games of skill, running, which are
just ways to make instinctive ensembles work. The grounds are made available for
children to meet and play together under supervision.
After six years, it is necessary to separate the sexes. The boys will train
together and the girls will sit together. The boys are introduced to horseback riding,
archery, javelin throwing, slingshot handling and, in general, all stadium and gym
exercises. Girls will have the same physical education as boys: gymnastics and
horseback riding.19
Practicing gymnastics in its two components (wrestling and dancing) is the
preparation for the defence of the city. The legislator is aware that the harmony of
the bodies influences the solidity of the city from a military and legislative point of
view. Physical education is just a means subject to a nobler goal: the sustainability of
the city. This is the only goal to be pursued by dedicating gymnastics competitions
and exercises that the guards practice to prepare.
Contests are useful, both for the war and for the daily life of the citizen. The
need for girls to practice, like boys, physical training for war must be taken into
account. They can lend a helping hand to defend the city. It is therefore necessary to
establish a law in which women must not neglect fighting exercises, but adhere to
them, like the rest of the citizens.20
Again, the same goal is the one that governs the principle of “ambidexterity”,
which is supported by the educator. Initially, the aptitude of the two hands is equal,
their inequality comes from improper use. Children should be educated with this
obligation in mind: they should exercise both feet and both hands.
In order to ensure the means for this education, the city, through these laws,
establishes the establishment of places and the hiring of qualified craftsmen. At the
same time, there must be built in the city, gymnasiums and public schools, three in
number. Outside and in three different places, three racetracks, as well as large open
spaces designed for archery and other throws, for training young people. Palaestra
is the gymnasium reserved for physical training, but also the school for training.
The high school, the Academy, the Portico of Athens confirm this amphibology, so
closely that paideia associates the culture of the mind with physical education.
The masters of gymnastics, the “pedotribes” are not citizens of the city, but
18
19
20
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paid foreigners, who teach only techniques. In the gym, the child-athlete receives
both physical and philosophical education. This dual training makes it possible to
overcome the technical aspect of gymnastics and full access to its political purpose.
Physical education is not left to the goodwill of the father of the family. Every
inhabitant of the city must receive the same education, thus shaping the spirits that
lead to harmony between generations and the stability of the laws, on the one hand,
and on the other hand, the principle is observed that man does not belong to his
family, but the city.21
The physical education program includes, along with military exercises
practiced at least once a month, even more often if the authorities agree; gymnastics
games on the occasion of the holidays, so that there are simulations that express a
more obvious image of the war fights. Plato suspects that the registers of behaviour
in sports competitions will be similar to those developed during the war. These
festivities come with rewards for the brave. There is a structural identity between
sports competitions and clashes. Consequently, gymnastics in preparation for games
is, ipso facto, a propaedeutic for war.
The analogy between sports games and competition refers to the stakes; it
consists for the most part in battles whose reward is his own life, that of his children,
the preservation of his property, and the protection of the whole city. In both cases
it is about the same instinct of competition, ie about an action that is necessary to
prevail over the other: there is a sanction in case of victory, as well as in case of
defeat.
To practice defending the city, we choose a substitute for war; it is represented
by sports competition. The form taken by this sports competition is as close as
possible to the real fights. However, without weapons, the race is worth nothing to
the warrior; sometimes it is the coward’s prerogative. Also, the physical education
program favours the armed runner, through valuable prizes and keeps all unarmed
races unpaid.
The program is precise: arms race (about 170-190 m), double race (about 400
m), horse race, long race (from 7 to 20 stadiums, i.e., about 1500 m to 5 km), the
60 racing (about 10 km with heavy weapons), the 100 races (about 20 km with
the archer’s light weapons). A gradation is created according to the age and sex of
the participants: the children cover half; adolescents, 2/3 of the distance; women
perform the double stage, the riding stage and the long stage. Those before puberty
run without clothes, then from the age of 13 until marriage they are dressed (in all
cases they stop at 20).22 The armed struggle takes place one against one, two against
two or ten against ten.
In contrast, Popper argues that educators need to find techniques to motivate
children that are uncompetitive, practices based on intrinsic motivation.
21
22
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Conclusion
Plato’s mode of education must protect Athens from defeat in the future. Plato
is trying to realize his political project of state reform. Despite his will, he is unable
to make his project a reality due to a large number of difficulties.
For Plato, education is an essential solution. It is usually an action by which
one can be directed to a goal. In Athenian society, a victim of injustice, the purpose
of education is to educate individuals, righteous citizens of the ideal city.
Music education for the soul and gymnastics for the body are the steps to
properly shape the character of the guards and, therefore, to prevent them from
“terrorizing” the citizens. Thus, the education of guardians is primarily of a moral
nature, emphasizing the blind acceptance of beliefs and behaviours, rather than the
ability to think critically and independently.
“Education” and “state” are two closely related terms. This relationship is
explained by the fact that education is the subjective reality of the state, while the
state represents the objective reality of education. This means that education is the
political and social organization of the city.
Plato, a Greek philosopher of the fifth century BC, was the first to draw up this
report on the basis of which his educational theory is conceived to solve the problem
of social injustice of his time. For a correct analysis of the model proposed by Plato,
we must refer to the society in which the Greek philosopher lived, when he imagined
his ideal city. The philosopher lived during the war between Athens and Sparta, so
he could observe the workings of the two civilizations. Plato managed to highlight
the shortcomings of each of the models and outlined a balance of the two elements of
education in the ideal state: gymnastics and music, in order to implement its political
principles.
Karl Popper, a philosopher of the twentieth century, challenges the Platonic
ideal of achieving a just political system through education. He states that Plato
wanted political change through a totalitarian institutional control, which was based
on listening to the expert, the man with a proven “probity”. Thus, the opinions of
other third parties are excluded, the members of the community paying attention to
the incumbent, the king-philosopher.
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EDUCAȚIA ÎN VREMEA LUI PLATON,
CONTESTATĂ DE KARL POPPER
EDUCATION IN PLATO’S DAYS,
QUESTIONED BY KARL POPPER
Drd. Andreea-Alexandra KOVACI1

Rezumat
În „Republica” lui Platon se conturează concepția despre societatea umană
ideală. Lucrarea analizează semnificațiile „dreptății” și „parțialității” și locul lor în
guvernarea unui „oraș”. Platon stabilește un concept teoretic despre ceea ce înseamnă
educația atât pentru individ, cât și pentru stat, concentrându-se pe rolul important al
educației paznicilor cetății. Filosoful grec susține că de educația gardienilor depinde
protejarea cetățenilor, a legilor și a obiceiurilor. Pentru ca educația să fie completă,
aceasta trebuie să includă: literatura, muzica și gimnastica.
În volumul I al Societății Deschise și Dușmanii ei, Karl Popper contestă
idealul platonic al stabilității statului cu diviziunile sale rigide de clasă. Sistemul
de educație al lui Platon este atacat deoarece este conceput ca un instrument pentru
menținerea guvernării clasei și pentru a se asigura că masa oamenilor depinde în
totalitate de conducători.
Popper dezvoltă, în lucrarea sa, o critică a istoricismului și apără, astfel,
societatea deschisă și democrația liberală. Platon este considerat un simpatizant
al totalitarismul. Popper este extrem de critic la ideea că statul ar trebui să aibă
autoritate completă și control asupra educației, pe lângă rolul de a se asigura că toți
oamenii au acces la educație.
Scopul acestui studiu a fost de a analiza conceptele de educație ale lui Platon
și Popper. Studiul se concentrează pe teoria lui Platon din Republica și critica lui
Popper despre sistemul de educație. Rezultatele studiului indică faptul că educația,
indiferent de forma pe care o ia, de proiect politic la nivel de masă (vezi Platon) sau
de analiză critică a unei comunități (Karl Popper), reprezintă piatra de temelie pentru
dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a oricărei societăți.

Cuvinte cheie: Platon; educație; societate; organizare statală; viziunea
popperiană;
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Abstract
In Plato’s “Republic”, it is outlined the conception of the ideal human society.
The paper examines the meanings of “justice” and “partiality” and their place
in the governance of a “city.” Plato establishes a theoretical concept about what
education means for both the individual and the state, focusing on the important role
of educating the guards of the city. The Greek philosopher claims that the protection
of citizens, laws and customs depends on the education of guards. For education to
be complete, it must include: literature, music and gymnastics.
In the first volume of the Open Society and Its Enemies, Karl Popper challenges
the Platonic ideal of state stability with its rigid class divisions. Plato’s education
system is attacked because it is designed as a tool to maintain class governance and
to ensure that the mass of the people depends entirely on leaders.
Popper develops, in his work, a critique of historicism and thus defends the open
society and liberal democracy. Plato is considered a sympathizer of totalitarianism.
Popper is extremely critical of the idea that the state should have complete authority
and control over education, in addition to ensuring that all people have access to
education.
The purpose of this study was to analyse the concepts of education of Plato
and Popper. The study focuses on Plato’s theory of the Republic and Popper’s critique
of the education system. The results of the study indicate that education, regardless
of its form, mass political project (see Plato) or critical analysis of a community
(Karl Popper), is the cornerstone for the healthy and harmonious development of any
society.

Keywords: Plato; education; society; state organization; the Popperian vision;

Izvorul educației la Platon

S

crierile lui Platon reprezintă produsul mediului său apropiat. El și-a
dezvoltat ideea de stat din instabilitatea și haosul petrecute în Atena întrun moment în care controlul statal a devenit o problemă. Toate acestea au rezultat
din experiența ateniană din timpul războaielor peloponeziene.
Modelul său de scriere se bazează, în special, pe metodele socratice și sofiste.
Conform lui Akinpelu2, sunt identificate patru influențe de bază și anume: Socrate,
Heraclit, Pitagora și societatea ateniană.
Socrate a fost profesorul lui Platon și, prin urmare, interesul său pentru idei a
apărut în esență din discuțiile despre calități morale, cum ar fi curajul și dreptatea.
Apoi, Socrate, prin serii de întrebări și răspunsuri, a încercat să obțină „definițiile”
corecte ale reprezentărilor ideilor filosofice.
Heraclit a fost un alt filosof care l-a influențat foarte mult pe Platon. Acesta
2
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gândise o doctrină a schimbării sau a fluxului. Din punctul său de vedere, lumea se
află într-o stare constantă de flux. Astfel, nimic nu este la fel de la un moment la altul.
Această teorie are implicații epistemologice: dacă totul se schimbă, cunoașterea
devine practic, imposibilă. Prin urmare, dacă lumea în continuă schimbare nu poate
fi cunoscută, atunci legile universalele, care par a fi permanente și stabile, oferă
câteva căi pentru cunoaștere.
Următoarea influență asupra lui Platon a fost Pitagora. Acesta a fost filosoful
care a dat formă gândirii lui Platon în vederea definirii legilor universale. Pitagora
a organizat o societate religioasă în sudul Italiei la sfârșitul secolului al VI-lea î.Hr,
unde a efectuat cercetări în matematică. El nu a inventat doar teoria geometrică care
îi poartă numele până astăzi, ci a descoperit și a surprins notele muzicale în raporturi
numerice simple. Este foarte clar că Platon și-a fructificat interesul matematic pentru
legile universale raportându-se la dimensiunea muzicală definită de Pitagora.
Anii tragici ai războaielor și consecințele revoluției, alături de instabilitatea
politică și socială, au avut ca efect o puternică decadență morală. Platon considera,
astfel, că bunătatea și dreptatea, ar putea restabili viața morală ateniană, prin care și
Platon ar fi influențat societatea prin reorganizare.
O altă influență importantă asupra lui Platon a fost etnia sa, fiind grec prin
naștere. Istoria demonstrează că grecii au contribuit imens la dezvoltarea societății în
toate sferele vieții sociale, în special în educație. Boyd3 susține că punctul de plecare
adecvat, pentru un studiu al începuturilor educaționale care vizează înțelegerea
timpului nostru, este Grecia, leagănul civilizației moderne.
Principala întrebare pe care a ridicat-o Platon a fost despre justiție. În cadrul
discuției despre justiție, el își examinează ideea de educație. Teoria sa elitistă este
una sistematică, care concluzionează faptul că educația este pentru toți. El aprecia
că educația și justiția merg mână-n mână. Prin urmare, fără educație, nu va exista
dreptate care să includă virtutea individuală, socială și a cunoașterii. Atunci este
important să examinăm la ce se referă Platon când vorbește de justiție.
Potrivit filosofului grec, justiția este cel mai înalt bine și ideal social. Welberg4
afirmă că metoda socratică ajută la observarea a ceea ce există deja în jurul nostru.
Platon demonstrează astfel că rolul educației nu este acela de a preda, în sensul
„îndopării” cetățenilor cu informații pe care nu le cunosc, ci mai degrabă de a face
lumină asupra lucrurilor pe care le știu deja.
Ideile majore din filosofia educației lui Platon se enumeră astfel: educație pentru
toți cetățenii (toți băieții și fetele să fie educați până la limita abilităților lor, în toate
domeniile cunoașterii și înțelegerii; inclusiv, metafizică, epistemologie și axiologie),
educație de stat (statul este responsabil de educația tinerilor, nu părinții), metoda de
predare inovativă (Platon a recomandat ca învățarea să fie cât mai aproape de joc,
la nivelul elementar. La atingerea nivelurilor superioare de educație, raționamentul
3
4
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elevului ar trebui încurajat în procesele de gândire și abstractizare) și organizare și
curriculum, care funcționează după următoarele reguli: nivel elementar (toți băieții și
fetele ar trebui educați împreună. Ar trebui să studieze matematică, literatură, poezie
și muzică până la vârsta de optsprezece ani), antrenament militar (între 18 și 20 de
ani, tinerii trebuie să se concentreze doar pe educația fizică), învățământul superior
(între vârsta de 20 și 35 de ani, viitorul paznic al cetății ar trebui să primească o
educație superioară pentru a-l pregăti să conducă statul).
Mai mult decât atât, toată lumea ar trebui să fie educată în funcție de talentele
și abilitățile sale, demonstrate și observate, astfel încât fiecare persoană să contribuie
la fundamentarea cetății.

2. Importanța educației în cetate
Pentru ca cetatea să devină un loc sigur pentru locuitorii săi, aceasta avea
nevoie de paznici, de oameni curajoși care să fie gata oricând să o apere. Întrebarea
era: cum formăm acești oameni? Cum îi instruim astfel încât să poată răspundă
oricărei primejdii care se ivește? Ce arte sau ce meșteșuguri ar trebui aceștia să
cunoască? Mai mult, paznicul trebuie să fie doar paznic și nimic altceva.
Socrate sugerează ca paznicii să dobândească o educație care să-i îndrume
în a fi duri cu cei ce sunt împotriva cetății și blânzi cu localnicii. Trebuie formată
mai întâi de toate o educație morală, ce ține de partea rațională. Un bun soldat se
definește nu numai prin vitejie și eficiența mânuirii armelor, dar și prin calitățile
sufletești și inteligență, toate înglobate într-un caracter frumos.
Dacă educația este de primă importanță pentru Platon, înseamnă că permite
realizarea unui model de societate pe care Platon l-a susținut întotdeauna. Această
educație este evaluată de rolul pe care trebuie să îl joace în reforma politică. Cu alte
cuvinte, educația nu este un scop în sine, ci este mijlocul de a atinge starea justă
în care filosoful este rege sau, cel puțin regele devine filosof.5 Această convingere
platonică a făcut evidente legăturile educației cu politica, religia, precum și cu
morala. De fapt, educația și politica fuzionează, așa cum, într-adevăr, politica însăși
fuzionează cu moralitatea. Datorită acestei uniuni va rămâne posibilă o transformare
sau cel puțin o anumită conservare a originilor bune ale omului.
Cu alte cuvinte, fără educație, omul nu își poate păstra bunătatea naivă naturală
și nici nu poate transforma, dacă este necesar, această natură a sa, afectată de mediul
înconjurător. „Omul este, spunem noi, un animal liniștit: cu toate acestea, în timp ce,
datorită beneficiului unei educații corecte și a unei naturi fericite, el devine cel mai
divin și cel mai liniștit dintre animale, el rămâne pe de altă parte și cel mai sălbatic
dintre toate cele produse pe pământ.”6
Astfel, omul va fi factorul în funcție de care va fi conceput orașul. În acest
5
6
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oraș, ne întâlnim cu cei răi, precum și cu cei buni, extremistul și temperatul. Această
distincție nu este strictă și neschimbabilă, ci poate fi răsturnată prin acțiunea mediului
și a educației. În acest mediu, politica se raportează direct la divinitate și morală.
Popper7 se întreabă retoric „care ar fi funcțiile filosofului în stat” și tot retoric
răspunde că „întrebarea se referă la funcțiile vraciului sau șamanului în stat”, întrucât
Platon nu explică destul de clar de ce numai un filosof poate fi un lider politic,
ci îl aseamănă mai mult cu o putere divină. În plus, Popper consideră că educația
platoniciană este bazată pe rasism, programul având ca scop găsirea unui conducător
din naștere, care să imite originalul divin al cetății și originalul divin al omului.
Practic, oamenii, pentru a ajunge desăvârșiți sunt nevoiți să respecte niște reguli de
trai, printre care și aceea de a nu refuza niciuna din dorințele celui mai viteaz decât
tine.
În relația dintre natural, etic și politic, filosofia joacă, prin educație, un rol
primordial.8 De fapt, corelarea dintre cele trei domenii este circulară: numai prin
natură oamenii nu își pot garanta pacea, dar fără această natură moralistul sau
politicianul nu are nimic de manipulat. Și numai prin complementaritatea lor,
societatea va avea mai multă soliditate și mai multă pace. Această relație triplă, prin
educație, este singura care permite armonia între cetățeni, pe de o parte, și între ei și
stat, pe de altă parte. Această armonie se bazează pe reforma sufletelor și pe doxă, pe
eliberarea omului de iluzii.
Astfel, educația nu este exclusiv munca familiilor și a școlii, ci este unul dintre
atuurile statului de a remedia conflictele sociale, căci problemele dintre cetățeni pot fi
evitate cu o educație bună. Din acest motiv îl vedem pe Platon insistând, în mai mult
de una dintre scrierile sale, asupra intereselor care trebuie suportate de legiuitori,
avocați și autorii legii, în legătură cu problema educației și formarea cetățenilor.9
Acest lucru demonstrează, încă o dată, că educația este vitală pentru cetățean și
cetate.
Primind o educație bună, individul „va reveni la normal și la perfecțiune și va
scăpa de cea mai gravă dintre boli”10, adică de ignoranță și răutate, care sunt de fapt
cauzele principale ale problemelor și conflictelor dintre cetățeni. Scopul său final
este acela de a menține un acord între fizic și politic. Respectul pentru valori trebuie
impus de legi a căror aplicare trebuie să fie monitorizată de către oameni. Iar asta
face ca educația paznicilor, a ambelor sexe, să fie urgentă.
Această insistență platonică pentru educație nu este doar filosofică, deoarece
educația rămâne, în orice moment, fundamentul și baza statelor. Acesta este motivul
pentru care Platon a găsit în ea mijloacele de a pune capăt practicii sofiste, care a
îndreptat atenția oamenilor spre interesele vieții de zi cu zi, făcându-i să uite virtuțile
moderației și meditației. De fapt, educația sofistă susține dreptul individului de a
Karl Popper, Societatea Deschisă și Dușmanii ei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2017, pp.202-205.
C. Witt and M. Matthen, Politics in Plato’s Republic: His and Ours, Editura Apeiron, 2000, p.29.
9
Paul Friedländer, Platon.Vol.III, Editura Paideia, Bucureşti, 2019, p.121.
10
Platon, Op.cit., p.120.
7
8
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dispune de ceilalți ca mijloc de a-și atinge propriile scopuri. Un precept pe care o
bună moralitate nu îl poate admite.
Dar de unde vine răul? Cu siguranță din educația, care era, la acea vreme, o
practică în mare măsură privată; fiecare familie își educă copiii în felul său, conform
preceptelor și metodelor care îi convin. O astfel de educație a favorizat conflictele
între cetățeni, atâta timp cât principiile educaționale ale fiecăruia îi sunt specifice,
căci un stat nu poate fi consolidat de subiecți care au primit educație diversă, chiar
contradictorie.
Modul de educație, care a permis dorințelor efemere să triumfe asupra binelui
și rațiunii, trebuie dus la bun sfârșit, pentru că nimeni nu poate trăi gândind doar să
se îmbogățească și să-i supună pe ceilalți dorințelor lor. Schimbarea trebuie să fie
fundamentală, dar nimic nu este mai fundamental decât educația. Educarea pentru
cetățenie este noul proiect platonic. Acest proiect a început deja cu Republica, care
poate fi considerată, după cum a spus Gadamer: „o republică a educației în care se
urmărește însăși ființa omului ca fundament al statului proiectat.”11 Cu alte cuvinte,
politica și educația se intersectează pentru a modela ființa umană.
Omul pentru Platon, și înainte de a fi formulat definitiv de Aristotel, este o
ființă politică, adică o ființă capabilă să trăiască doar în societate, cu care a legat
legături de cetățenie. Politica ar fi atunci o preocupare împărtășită de toți cetățenii,
care va fi atenuată doar de justiție, adică prin aplicarea legilor, ce diferă în funcție de
categoriile de cetățeni. Această diferență între legi și categorii de cetățeni, potrivit
lui Platon, reprezintă garantul armoniei sociale. Această diferență nu va provoca, așa
cum se presupunea, o defalcare socială, dar va permite un echilibru între cetățean
și stat. Pentru că la acel moment, împărțirea cetățenilor în diferite categorii era o
practică comună și acceptată; sclavia, de exemplu, era banală. Între elite și mase,
justiția, ca intermediar, garantează coexistența întregului social, cum ar fi „cei trei
termeni ai unei muzici”.12
Astfel constatăm că finalitatea educației pentru Platon reprezintă, în același
timp, formarea omului și realizarea armoniei dintre părțile orașului. Această nouă
educație trebuie să fie bine legiferată. De aceea Platon a schițat, înainte de ultimele
dialoguri, planul legilor sociale și politice imuabile, comparabile cu legile naturii,
pentru a garanta o anumită permanență a fericirii.
În timp ce legile sociale și politice sunt de o importanță enormă pentru Platon,
ele sunt încă incapabile să genereze o societate politică corectă dacă nu există
judecători buni care să le aplice. De aici reiese preocuparea platonică, de a oferi
legilor o bază legitimă pe care numai dialectica ar putea să o facă. Însă, proiectul
platonic se axa pe ideea construirii „omului ideal”, de aceea tinerii primeau 2 tipuri
de educație: educație intelectuală, definită prin muzică, treapta pregătitoare pentru
întâlnirea cu știința și educație fizică.
11
12

Hans Georg Gadamer, Truth and Method, 1960, p.121.
Platon, Op.cit., p.173.
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3. Educația intelectuală (literară și muzicală)
Educația literară începe prin povestirea de mituri din copilărie, deoarece
oamenii sunt mai ușor de format la începutul vieții. Socrate susține că orice lucru
deprins în tinerețe „reprezintă marca celui care o pune”. 13
Conținutul poveștilor este menit să insufle valori morale pentru cetățeni.
Socrate îi atacă pe marii poeți, Hesiod și Homer, pentru înfățișările fantasmagorice
ale zeilor și eroilor din miturile lor.14 Tinerii vor menține pacea în cetate, dacă miturile
nu induc ideea de război între cetățenii cetății.
Socrate evidențiază diferența dintre zei și oameni, aceștia din urmă trăind
într-o lume în care minciuna și înșelăciunea sunt mereu prezente. Astfel, tinerii
trebuie să ia drept exemplu legea pământeană, nu pe aceea divină.
În domeniul artelor, se fac precizări stricte și despre muzică, întrucât Platon
credea că muzica are o influență asupra sufletului. Dar această influență poate fi
ori bună, ori rea. Ținând cont de teoria numerelor pitagorice, muzica este strâns
legată de matematică, la fel ca sferele cerești. Aceasta înseamnă că aceleași proporții
aritmetice au fost găsite în muzică ca și în cosmos, conferind muzicii o influență
asupra sufletului, în măsura în care mișcările stelelor au fost considerate perfecte.
Muzica este asociată gândirii, respectiv poeziei și cuvintelor. Abia atunci când
muzica servește poeziei, aceasta capătă o valoare, pentru că devine apoi asemănătoare
cu lógos15, înțelegerea, care este arma filozofiei. Filozofii sunt trimiși de zei să-i
învețe pe oameni despre Idei.
Platon pune însă anumite condiții, deoarece există muzică „bună” și muzică
„proastă”. Pentru ca muzica să fie demnă de interes, ar trebui să fie simplă, lipsită
de ornamente și capabilă să pună în valoare poezia, spre deosebire de filosofie, care
reprezintă „discursul gol”. În mintea lui Platon, Frumusețea, Binele și Adevărul merg
mână în mână. Muzica este frumoasă numai dacă este pură, lipsită de orice lucru de
prisos și promovează Adevărul.
Platon consideră că muzica este esențială în educația tinerilor cetățeni, deoarece
influențează sufletul și îl face bun. În Cartea a II-a, Socrate vorbește despre educația
psiho-somatică a copiilor: în cele mai simple gesturi, cum ar fi legănarea unui copil,
acesta intră în contact cu muzica; pacifică și calmează necazurile sufletului. Socrate
permite doar instrumentele simple, cum ar fi lira, țitera și țeava16.
Făcând obligatorie învățarea muzicii, Platon încurajează sufletul oamenilor să
fie bun și drept; de aici rezultă că muzicienii au un rol important în educarea oamenilor
și trebuie să fie mereu vigilenți în exersarea rolului lor de „ghid”. Învățarea muzicii
13
14
15
16

Platon, Op.cit., p.122.
Ibidem, p.164.
Paul Friedländer, Op.cit., p.197.
Platon, Op.cit., p.52.
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nu este însă un scop în sine, ci un mijloc de a atinge bunătatea și trebuie combinat cu
gimnastica. Spre deosebire de modelul de democrație atenian, în care numai bărbații
care sunt fii ai cetățenilor și pot obține ei înșiși cetățenia, Platon susține că, pentru
a proteja și întreține noul oraș, atât bărbații, cât și femeile ar trebui să primească
același tip de educație.
Popper a fost în favoarea unei relații obiectiviste între artă și emoții, găsind
modelul platonic de neatins. Geniul polifoniei reglementat de principiile armoniei
minore-majore s-a concentrat pe rezolvarea problemelor compoziționale și nu pe
exprimarea sentimentelor. O compoziție muzicală nu capătă valoare și semnificație
deoarece exprimă personalitatea și experiențele compozitorului, ci datorită faptului
că reprezintă în sine calitatea sunetului săuTeoria obiectivistă nu neagă muzicii
efectul său emoțional, dar atribuie o astfel de influență piesei muzicale și nu
experiențelor compozitorului. Muzica subiectivă care preferă experiențele artistului
și, prin urmare, îl pune pe artist înaintea operei, este legată de dorința de a compune
ceva original. Popper apreciază negativ această atitudine. Potrivit acestuia, scopul
unui adevărat artist creativ este perfecțiunea operei. Originalitatea este un dar al
zeilor și nu poate fi dobândită la cerere sau descoperită prin experimente.
Dorința de a fi original, de a ieși în evidență, de a-și exprima personalitatea
trebuie să tulbure ceea ce s-ar putea descrie ca fiind integritatea unei opere de artă.
Bazându-se pe joc, Platon are în vedere procesul de educație. Limba greacă
confirmă această descendență. Jocul, paidia, este legat semantic de educație, paidéia,
prin faptul că ambele se referă la copil, pais.
Platon pleacă de la principiul că schimbarea aduce cu sine dezechilibru. Nu
există un rău mai mare într-o țară decât să ai legi fluctuante. Cum își poate imagina
legiuitorul mijloacele de a oferi orașului stabilitatea atât de căutată pentru legi?
Platon se îndreaptă apoi către jocurile pentru copii, care l,a prima vedere, par atât
de inofensive. Cu toate acestea, copiii care caută ceva nou în jocurile lor, vor fi acei
adulți care caută să trăiască diferit de părinți și vor avea dorința de alte legi, astfel
ducând la răul și mai mare al orașelor. Acesta este motivul pentru care legiuitorul va
avea o grijă deosebită pentru a se asigura că jocurile pentru copii rămân neschimbate.
Se poate remarca impactul jocurilor preponderent asupra formării viitorului
cetățean pentru a respecta legea și ceea ce, pe de o parte, paideia în sfera individului
și, pe de altă parte, politica, în sfera orașului, se datorează acestei activități inofensive.
Se recunoaște în această activitate un numitor comun între generații, un fel
de bagaj similar al activităților practicate. Copiii și părinții au un lexic identic al
experiențelor care conduc, pe de o parte, la o mai bună înțelegere reciprocă și,
pe de altă parte, constituie repere stabile pentru dezvoltarea unei personalități și
supraviețuirea într-un oraș.
Caracterul neschimbător al legilor polisului se transpune în jocurile copilului,
un alt mod de a spune, fără îndoială, că esența regulii din joc are o natură similară cu
aceea a obligației din lege.
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4. Educația fizică – antrenamentul
Scopul educațional al lui Platon este scopul pur politic de a stabiliza statul prin
amestecarea unui element puternic cu unul blând, în caracterul conducătorilor. Cele
două discipline în care au fost educați copiii clasei superioare grecești, gimnastica
și muzica (aceasta din urmă, în sensul mai larg al cuvântului, a inclus toate studiile
literare), sunt corelate de Platon cu cele două elemente ale caracterului: ardoarea și
blândețea.
Platon a ajuns la conturarea acestui model de educație duală (gimnastică și
muzică), inspirându-se de la Sparta (care își trata supușii excesiv de brutal) și de la
Atena (care era mult prea îngăduitoare cu supușii).17
Preocuparea exclusivă pentru gimnastică produce bărbați care sunt mai acerbi
decât ar trebui să fie, în timp ce o preocupare analogă cu muzica îi face prea blânzi.
Gardienii noștri trebuie să combine ambele naturi.
În ceea ce privește dezvoltarea corpurilor, există o lege de necontestat,
afirmată de la început: dacă dezvoltarea în timpul copilăriei este bine condusă,
frumusețea corpurilor este pe deplin realizată. În această perioadă creșterea este cea
mai importantă: la douăzeci de ani înălțimea unui bărbat este dublă față de cea a
unui copil de cinci ani. Perioada care necesită cea mai multă osteneală, cele mai
multe exerciții fizice, este cea în care corpul crește cel mai mult. Astfel se impune
gimnastica nu numai adolescenților, copiilor și nou-născuților dar și fetușilor.
Dar ce tip de gimnastică ar trebui să instituim pentru embrioni? În Timeu,
Platon învață că dintre toate mijloacele de dispunere și purificare a corpului, cel mai
bun este cel care se obține prin exerciții de gimnastică. Al doilea după acela, constă
din legănarea ritmică care ne este transmisă de o barcă sau când suntem purtați de un
anumit obiect, fără a depune vreun efort din partea noastră.18
Cu alte cuvinte, dintre mișcările corpului, cea mai bună este cea care apare
în el prin propria sa activitate (gimnastică), a doua provine dintr-o acțiune externă.
Pentru ca fătul să își poată practica gimnastica intrauterină, femeia însărcinată
trebuie, așadar, să se plimbe. La vârsta de aproximativ trei ani, gimnastica, ca și
balansarea, alături de o hrană constantă, reprezintă o necesitate pentru legiuitor și
educator.
De la trei la șase ani, un copil trebuie să se joace. La această vârstă, copilul
găsește jocuri spontane. Acestea sunt mici jocuri funcționale de îndemânare, de
alergare, care sunt doar modalități de a face să funcționeze ansamblurile instinctive.
Terenurile sunt puse la dispoziția copiilor pentru a se întâlni și a se juca împreună
sub supraveghere.
După șase ani, se impune separarea sexelor. Băieții se vor antrena împreună
17
18

Karl Popper, Op.cit., p70.
Lee, Myungjoon, Plato‘s philosophy of education: Its implication for current education, 1994.
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și fetele vor sta între ele. Băieții sunt introduși în călărie, tir cu arcul, aruncarea
cu javelină, manipularea praștiilor și, în general, toate exercițiile stadionului și ale
palestrei. Fetele vor avea aceeași educație fizică ca și băieții: gimnastică și călărie.19
Practicând gimnastica în cele două componente ale sale (lupta și dansul) se
realizează pregătirea pentru apărarea orașului. Legiuitorul este conștient că armonia
corpurilor influențează soliditatea orașului din punct de vedere militar și legislativ.
Educația fizică este doar un mijloc supus unui scop mai nobil: sustenabilitatea
orașului. Acesta este singurul scop care trebuie urmărit prin dedicarea concursurilor
de gimnastică și a exercițiilor pe care gardienii le practică pentru a se pregăti.
Concursurile sunt utile, atât pentru război, cât și pentru viața zilnică a
cetățeanului. Trebuie luată în considerare necesitatea ca fetele să practice, precum
băieții, pregătirea fizică pentru război. Ele pot da o mână de ajutor pentru a apăra
orașul. Prin urmare, este necesar să se stabilească o lege în care femeile nu trebuie să
neglijeze exercițiile de luptă, ci să adere la ele, precum restul cetățenilor.20
Din nou, același scop este cel care guvernează principiul „ambidexterității”,
care este susținut de educator. Inițial, aptitudinea celor două mâini este egală,
inegalitatea lor, provine, în urma unei utilizări inadecvate. Copiii trebuie educați
ținând cont de această obligație: ar trebui să exercite atât picioarele, cât și ambele
mâini.
Pentru a-și asigura mijloacele pentru această educație, orașul, prin aceste legi,
instituie stabilirea locurilor și angajarea unor meșteșugari calificați. În același timp,
trebuie să se construiască în oraș, gimnazii și școli publice, trei la număr. În exterior
și în trei locuri diferite, trei piste de curse, precum și spații deschise mari amenajate
pentru tir cu arcul și alte aruncări, pentru instruirea tinerilor. Palaistra este gimnaziul
rezervat pregătirii fizice, dar și școala pentru instruire. Liceul, Academia, Porticul
din Atena confirmă această amfibologie, atât de strâns, încât paideia asociază cultura
minții cu educația fizică.
Maeștrii gimnasticii, „pedotribii” nu sunt cetățeni ai orașului, ci străini plătiți,
care predau doar tehnici. În palestră, copilul-atlet primește simultan educație fizică
și filosofică. Acest antrenament dual face posibilă depășirea aspectului tehnic al
gimnasticii și accesul deplin la scopul său politic.
Educația fizică nu este lăsată la bunăvoința tatălui familiei. Fiecare locuitor al
orașului trebuie să primească aceeași educație, astfel se modelează spiritele care duc
la o armonie între generații și la stabilitatea legilor, pe de-o parte, iar pe de altă parte,
se respectă principiul conform căruia omul nu aparține familiei sale, ci orașului.21
Programul de educație fizică include, alături de exerciții militare practicate
cel puțin o dată pe lună, chiar și mai des dacă autoritățile sunt de acord; jocuri de
gimnastică cu ocazia sărbătorilor, astfel încât să existe simulări care să exprime o
imagine cât mai evidentă a luptelor de război. Platon suspectează că registrele de
19
20
21

Platon, Op.cit., p.202.
Ibidem, p.120.
Ibidem, p.171.
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comportament în competițiile sportive vor fi similare cu cele dezvoltate pe timp de
război. Aceste festivități vin cu recompense pentru cei curajoși. Între competițiile
sportive și ciocnirile războinice există identitate structurală. În consecință, gimnastica,
în calitatea ei ca pregătire pentru jocuri, constituie, ipso facto, o propedeutică pentru
război.
Analogia dintre jocurile sportive și competiție se referă la miză; aceasta constă,
în cea mai mare parte, în lupte a căror recompensă este propria viață, cea a copiilor
săi, păstrarea proprietăților sale și protecția întregului oraș. În ambele cazuri, este
vorba despre același instinct de competiție, adică despre o acțiune care este necesar
să o prevaleze pe cealaltă: există sancțiune și în cazul victoriei, precum și în cel al
înfrângerii.
Pentru a practica apărarea orașului, alegem un substitut pentru război; acesta
este reprezentat de competiția sportivă. Forma luată de această competiție sportivă
este cât mai aproape de luptele reale. Cu toate acestea, fără arme, cursa nu valorează
nimic pentru războinic; uneori chiar reprezintă apanajul lașului. De asemenea,
programul de educație fizică favorizează alergătorul înarmat, prin premii valoroase
și păstrează neremunerate toate cursele neînarmate.
Programul este precis: cursa cu arme (aproximativ 170-190 m), cursă dublă
(aproximativ 400 m), cursa cu cai, cursa lungă (de la 7 la 20 de stadioane, adică
aproximativ 1500 m până la 5 km), cele 60 de curse (aproximativ 10 km cu arme
grele), cele 100 de curse (aproximativ 20 km cu armele ușoare ale arcașului).
Se creează o gradație în funcție de vârsta și sexul participanților: copiii acoperă
jumătate; adolescenții, 2/3 din distanță; femeile execută etapa dublă, etapa călare și
etapa lungă. Cele dinaintea pubertății aleargă fără haine, apoi de la 13 ani până la
căsătorie sunt îmbrăcate (în toate cazurile se opresc la 20).22 Lupta armată are loc
unu contra unu, doi împotriva a doi sau zece împotriva a zece.
În antiteză, Popper susține că educaționistii trebuie să găsească tehnici de
motivație a copiilor care sunt neconcurențiale, practici bazate pe motivația intrinsecă.

Concluzie
Modul de educație susținut de Platon trebuie să protejeze în viitor, Atena, de
o înfrângere. Platon încearcă să-și realizeze proiectul politic de reformă a statului.
În ciuda voinței sale, el este incapabil să-și facă proiectul o realitate din cauza unui
număr mare de dificultăți.
Pentru Platon, educația este o soluție esențială. Ea este de obicei o acțiune
prin care cineva poate fi îndreptat către un scop. În societatea ateniană, victimă a
nedreptății, scopul educației este de a instrui indivizii, cetățeni drepți ai orașului
ideal.
Educația muzicală, pentru suflet și gimnastica pentru corp reprezintă pașii de a
22

Ibidem, p.244.
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modela corect caracterul gardienilor și, prin urmare, de a-i împiedica să „terorizeze”
cetățenii. Astfel, educația gardienilor este în primul rând de natură morală, subliniind
acceptarea oarbă a credințelor și comportamentelor, mai degrabă decât capacitatea
de a gândi critic și independent.
„Educație” și „stat” sunt doi termeni în strânsă legătură unul celălalt. Această
relație se explică prin faptul că educația este realitatea subiectivă a statului, în timp
ce statul reprezintă realitatea obiectivă a educației. Aceasta înseamnă că educația
constituie organizarea politică și socială a cetății.
Platon, filosof grec al secolului al V-lea î.Hr., este primul care a elaborat acest
raport pe baza căruia este concepută teoria sa educațională pentru a rezolva problema
nedreptății sociale din vremea sa. Pentru o analiză corectă a modelului propus de
Platon, trebuie să ne raportăm la societatea în care trăia filosoful grec, atunci când
și-a imaginat cetatea ideală. Filosoful a trăit în vremea războiului dintre Atena și
Sparta, astfel a putut observa modul de lucru al celor două civilizații. Platon a reușit
să evidențieze lipsurile din fiecare dintre modele și a conturat un echilibru al celor
2 elemente de educație în statul ideal: gimnastică și muzică, în vederea punerii în
aplicare a principiilor sale politice.
Karl Popper, filosof al secolului XX, contestă idealul platonic de înfăptuire a
unui sistem politic drept prin educație. Acesta afirmă că Platon își dorea schimbarea
politică printr-un control instituțional de tip totalitar, ce se baza pe ascultarea
expertului, a omului cu o „probitate” dovedită. Astfel, părerile altor terți sunt excluse,
membrii comunității oferind atenție celui numit în funcție, a regelui-filosof.23

Referinţe bibliografice
Akinpelu, J.A., An introduction to philosophy of education, Macmillan
Publishers, Ibada, 1984, pp. 113-117.
Boyd, W & King, E.J., The history of western education, Adam and Charles
Bleek, London, 1972, p.35.
Welberg, A., A history of western philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1982,
pp.224-227.
Platon, Republica, Editura Antet, 2010, p.237.
Ibidem, p. 219.
Karl Popper, Societatea Deschisă și Dușmanii ei, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2017, pp. 202-205.
C. Witt and M. Matthen, Politics in Plato’s Republic: His and Ours, Editura
Apeiron, 2000, p. 29.
Paul Friedländer, Platon.Vol.III, Editura Paideia, Bucureşti, 2019, p.121.
Platon, op.cit., p.120.
23

Karl Popper, Op.cit., p.155.

86

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021

Hans Georg Gadamer, Truth and Method, 1960, p. 121.
Platon, op.cit., p. 173.
Platon, op.cit., p. 122.
Ibidem, p. 164.
Paul Friedländer, op.cit., p. 197.
Platon, op.cit., p. 52.
Karl Popper, op.cit., p. 70.
Lee, Myungjoon, Plato’s philosophy of education: Its implication for current
education, 1994.
Platon, op.cit., p. 202.
Ibidem, p. 120.
Ibidem, p. 171.
Ibidem, p. 244.
Karl Popper, op.cit., p. 155.
.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021

87

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
Managementul resurselor umane și performanța la locul
de munca în contextul digitalizării

REGISTRATURA ELECTRONICĂ A EMAILURILOR,
UN PAS ÎNAINTE ÎN DIGITALIZAREA CASEI DE
PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (CPMB)
ELECTRONIC REGISTRY OF EMAILS
A STEP FORWARD IN DIGITIZATION THE ROMANIAN
NATIONAL HOUSE OF PUBLIC PENSIONS
Alina Mihaela FRĂTICĂ DRAGOMIR1
Argentina Elena CULCUȘ

Rezumat
Administrația publică este un termen de cercetare a științei administrative
iar transformarea digitală a sistemului nu poate fi lăsată la întâmplare. Articolul
are ca obiectiv – digitalizarea platformei de email a CPMB iar sistemul propus de
mine si integrat în lucrarea “Registratura electronica a emailurilor, un pas inainte
în digitalizarea CPMB” va respecta bunele practice, prevederile legale si normative
europene in materie de indentitate electronică, protecția datelor și securitatea
cibernetică.
Realizarea obiectivului se realizează prin module propuse: registratura
electronică care integrează proceduri operaționale în aplicația Registratură
Electronică.
Atrag atenția că trebuie implementate rapid în administrația publică din
România: identitatea electronică, conturile online, parola unică de identificare,
semnătura digitală, telemunca.
Prin urmare, este important să conștientizăm fenomenul globalizării și
necesității digitalizării și trebuie făcuți pași rapizi în găsirea de soluții și implementarea
acestora.

Cuvinte cheie: revoluție digitală; digitalizare servicii publice; registratura
electronică a emailurilor; adresabilitate; case de pensii;
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Abstract
Public administration is a research term of the administrative science and this
is why we cannot leave to chance the digital system transformation. The article aims
at the digitization of the email platform used by Bucharest House of Public Pensions
(BHPP). The system I proposed and included in the project called „ Electronic
Registry of Emails - A step forward in digitizing BHPP” will follow good practices,
legal and European normative provisions in electronic identity, data protection and
cyber security.
This objective’s achievement can be done through some modules I suggested:
the electronic registry that integrates operational procedures in the application called
”Electronic Registry”.
I draw attention on the need for the following solutions to be quickly
implemented in the Romanian public administration: electronic identity, online
accounts, unique identification password, digital signature, remote work.
Therefore, it is important to be aware of the globalization phenomenon and the
need for digitization, because we have to make quick progress in finding solutions and
their implementation.

Key words: digital revolution; public services digitization; electronic registry
of emails; addressability; houses of public pensions;
„Sistem integrat de gestionare activități de administrație publică si interacțiune
cu cetățenii. Tehnologia devine din ce în ce mai personală. Computerele s-au mutat
treptat de pe birouri pe picioare, în buzunare, iar în viitor vor fi integrate în hainele
noastre” afirmă Fulvia Montesor, Head of Tehnology Pioneers – (World Economic
Forum).
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, declara la începutul
acestui an pentru o publicație românească [1], faptul că „transformarea digitală nu
poate fi lăsată în voia întâmplării. Trebuie să ne asigurăm că drepturile și viata
privată ne sunt protejate la fel online și offline”. Raportul INACO arată că „Apar
noi oportunități de carieră în cea de-a patra revoluție industrială numită 4.0 sau
Revoluția Digitală. Până în 2028, ea va aduce transformări majore prin inteligență
artificială, robotică, imprimare 3D, biotehnologii, realitatea virtuală augumentată
sau transportul autonom. Consecințele se văd rapid în modul în care muncim,
trăim,prin digitalizare, dematerializare, demonetizare și tendințe care explică
actualele salturi disruptive ale omenirii .” [2].
Danemarca este liderul țărilor digitale din Europa, reușind să își angajeze
cetățenii în utilizarea aplicațiilor digitale. Una dintre primele măsuri ale Guvernului
a fost cea de a impune facturarea electronică pentru companii și crearea unui cont
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bancar atât pentru persoanele juridice cât și fizice, cont în care se transferă toate
plățile de la instituțiile publice prin intermediul interfeței ”Easy Account System”
(EAS)
Estonia are 99% din serviciile publice digitalizate și trebuie specificat că aici
s-a introdus dispozitivul de inteligență artificială reprezentat de „judecătorul- robot “
pentru a soluționa litigii civile și comerciale simple și a căror pretenții pot atinge în
momentul de față o valoare de până la 6.400 euro. Doar 10% din litigiile soluționate
de robot au fost contestate de om, din circa 30.000 de astfel de cazuri în decursul
unui an soluționate prin intermediul „judecătorului-robot”, a introdus cu succes
votul electronic, prin internet, nu prin corespondență, în cadrul scrutinelor electorale.
„Specia dominantă a planetei testează cedarea unei părți din privilegiul
discernământului sau, din puterea de a împărți lucrurile în drepte și nedrepte către
inteligența artificială” arată Andreea Archip, jurnalist Libertatea [3] într-un demers
documentar de excepție realizat la fața locului.
Calitatea serviciilor oferite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale respectiv
de instituțiile din coordonare depinde astăzi de digitalizarea sistemului.[4]
Digitalizarea trebuie să producă și ea schimbări prin prioritizarea pregătirii
personalului, de unde și accentul în evaluare pe aceste competențe care trebuie
dobândite de urgență. Întărirea capacității de absorbție a fondurilor structurale, mai
ales, pentru domeniul măsurilor active/de sprijin destinate beneficiarilor instituțiilor
din coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale [5]
Registrele electronice sunt bune practice în domeniul proiectării și operării
registrelor electronice. Proiectul BPER este un proiect al Convenției Cape Town
Academic Project susținut de Fundația UNIDROIT și Aviareto. A fost realizat un
sondaj în 40 de țări pentru a determina sursele celor mai bune practici și în măsura
în care sunt utilizate practici ECRS și recuperare în caz de dezastru informatic. S-a
constatat că cele mai frecvente surse erau site-urile web ale furnizorilor de software
și whitepaper-urile care se concentrează pe tehnologia actuală. Trebuie să
fie asigurat împotriva amenințărilor interne și externe astfel încât, accesul
neautorizat, atacurile care implică malware sau atacuri de refuz de serviciu nu sunt
întelese, controlate și monitorizate în cadrul unui apetit de risc adecvat.[6]
O temă pe care am propus-o în cadrul CASEI NAȚIONALE DE PENSII
PUBLICE în vederea soluționării volumului ridicat de emailuri din cadrul serviciilor
instituției Casei de Pensii a Municipiului București.
Accesarea unei REGISTRATURI ELECTRONICE prin care ar trebui să se
poată înregistra documentele din email în siguranță, să se poată tipări documente
și salva în același timp, evidența documentelor (intrări/ieșiri către departamentele
definite în email), repartizarea automată a emailurilor înregistrate automat generând
număr de înregistrare/data/petent/destinatar, arhivarea automată a documentelor
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după stingerea emailurilor odată cu răspunsul trimis solicitantului. Toate acestea
înseamnă simplificarea proceselor de lucru din cadrul instituției CASEI DE PENSII
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI mai ales că avem un deficit de personal major și
ușurarea muncii de zi cu zi a funcționarilor publici ar fi benefică.
Acest mod de lucru este folosit deja de multe instituții publice din țară,
semnătura electronică este deja folosită în instituții publice, facilitează interacțiunea
dintre administrația publică locală și cetățeni, transpune comunicarea cu cetățenii
într-o singură platformă online, crește satisfacția cetățenilor prin serviciile publice
online, reducerea erorilor umane, reducerea timpului alocat înregistrării documentelor
manuale provenite din emailuri.
OBIECTUL PROPUNERII TEHNICE
Studiu de caz - digitalizarea platformei email a CASEI DE PENSII
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. Obiectul Propunerii Tehnice îl reprezintă:
Implementarea unui sistem integrat de gestionare activități de administrație publică
și interacțiune cu cetățenii. OBIECTIVUL URMĂRIT - Nevoia de debirocratizare
a serviciilor oferite cetăţenilor, nevoia de simplificare a procesului de soluţionare
a solicitărilor venite din partea cetăţenilor, nevoia de transpunere a comunicării cu
cetățenii într-o singură platformă, nevoia de digitalizare a proceselor interne, nevoia
de creștere a gradului de satisfacție al cetățenilor.
REZUMAT
Sistemul creat va respecta bunele practici, prevederile legale naţionale și
normativele europene (regulamente și directive) în materie de identitate electronică,
protecţia datelor personale şi securitate cibernetică. Se va asigura securitatea tuturor
interfeţelor sistemului informatic. Se vor furniza funcţionalităţi de administrare care
să permită oferirea sau revocarea drepturilor de acces, accesul la informaţii pe bază
de credenţiale de acces. Sistemul informatic integrat va permite extensii viitoare
(ex. posibilitatea de a adăuga noi module, noi funcţii, noi rapoarte, noi roluri de
Securitate, intergrări cu alte aplicații etc.). Soluţia informatică pe care o propun va
cuprinde următoarele:
- Adresabilitate
- Digitalizarea proceselor interne responsabile cu furnizarea serviciilor
- Scalabilitate
- Interconectare
- Eficienţă.
Pentru a optimiza capacitatea și perfomanța, pentru a se asigura că sistemul
nu încetinește sau încetează funcționarea din cauza supraîncărcării, se poate furniza
permițând scalabilitatea (abilitatea de a crește atunci când adaugi resurse) ca răspuns
la vârfuri mari ale activității sistemului. Soluţia informatică va face faţă unui nivel
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de încărcare continuu crescător, fără a fi diminuată performanţa. Soluţia tehnică
propusă va fi scalabilă din punct de vedere al numărului de utilizatori, a serviciilor
electronice şi funcţionalităţilor oferite. Soluţia va fi realizată pe o platformă
tehnologică ce permite asigurarea acestor principii de scalabilitate şi va face faţă la
modificările de structură organizatorică şi de proces din partea beneficiarului. Soluţia
propusă va permite interconectarea cu alte sisteme informatice prin servicii web.
Prin utilizarea serviciilor electronice dezvoltate, cetăţenii vor evita deplasarea la
ghişee şi nu vor mai fi limitaţi de orarul de funcţionare al instituţiei. Procedurile vor
fi clare şi directe, iar formularele și tipizatele vor deveni mult mai uşor de completat,
datele vor fi mai uşor de prelucrat astfel încât gradul de responsabilizare şi siguranță
va crește. Registrul trebuie să fie configurat pentru politici/proceduri adecvate de
control al accesului, pentru a oferi monitorizare și înregistrări adecvate, astfel încât
toate erorile, timpul de funcționare și evenimentele de acces să fie înregistrate pentru
revizuire și analiza în timp real sau în viitor.[7]
Se va ține cont de prevederile Regulamentului General privind Protecția
Datelor aplicabil începând cu data de 25.05.2018 în scopul prevenirii, detectării,
investigării şi punerii sub urmărire a infracțiunilor şi a altor activități judiciare.
Sistemul informatic propus va funcționa în limba română pentru toate
meniurile, ecranele. Interfețele de operare, utilizare, administrare referitoare la
aplicație vor fi web (browser de internet). Funcționalitățile sistemului (inclusiv cele
de administrare) vor fi accesibile din interfața web.
Concepte specifice IA si Machine Learning(ML).
IA contaminează toate tehnologiile permițând realizarea de sisteme dinamice,
flexibile și autonome. Inteligența presupune: fundamentele IA, aplicații, servicii
analitice inteligente, digital presupune oglinzi digitale, tehnologii icloud to the Edge,
platformă conversațională și experiență imersivă, rețeaua presupune Blockchain,
gândire centrată pe evenimente, evaluare de risc, încredere continuă și adaptive,
ML descrie procesul prin care un sistem computerizat învață din datele pe care le
accesează fără să fie programat pentru această sarcină [8].
ABORDARE ȘI METODOLOGIE
Pentru realizarea obiectivului propus sunt necesare următoarele: Module
propuse pentru gestionarea activităților interne.
MODUL REGISTRATURĂ ELECTRONICĂ
Modulul de Registratură electronică permite înregistrarea și gestionarea
documentelor interne, de intrare și de ieșire din cadrul Instituției. Aplicația prezintă o
zonă de administrare, în care pe baza ștatului de funcții și a organigramei se creează:
unitatea, compartimentele, funcțiile și utilizatorii. Aplicația permite accesul în funcție
de dreptul care se decide să îl aibă fiecare utilizator. Pot exista persoane desemnate
să aibă drepturi depline, asupra tuturor documentelor înregistrate și persoane care să
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aibă drepturi doar asupra documentelor pe care le au în lucru. Accesarea aplicației
se face folosind un browser de internet. Autentificarea în aplicație se va face pe bază
de utilizator și parolă unice. Există secțiuni diverse care orientează utilizatorul către
opțiuni specifice: documente în lucru – în momentul în care utilizatorul accesează
modulul Registratura electronică i se va deschide automat pagina cu “Documente
în lucru” astfel încât acesta să fie informat de la momentul deschiderii aplicației
de documentele pe care trebuie să le soluționeze în ziua în curs. Primele în listă
vor apărea documentele cu termenul de soluționare cel mai mic sau cele care au
expirat. Documentele expirate apar cu culoarea roșie. În cazul în care se dorește ca
primele documente din listă să fie ultimele documente înregistrate, cu un simplu
click pe starea documentului, ordinea se va schimba. Aplicația permite utilizatorului
să aleagă varianta care îl ajută cel mai bine să-și desfășoare activitatea. În pagina
„Documente în lucru” vor apărea statusul documentului, tipul fișierului (de intrare,
intern sau de ieșire) și indicativul, numărul documentului, termenul de soluționare a
documentului, detaliile documentului, Ultimele acțiuni și conexările documentelor.
Registrul General – în momentul în care utilizatorul accesează butonul Registrul
General acesta va vedea toate documentele înregistrate, în funcție de gradul de
acces al fiecăruia. În această pagină vor fi afișate: tipul fișierului, numărul, data și
termenul de soluționare al documentului, detaliile documentului, ultimele acțiuni
și conexările documentelor. Pentru ÎNREGISTRAREA unui document în aplicația
de registratură electronică se completează următoarele câmpuri: „Adaugă intrare”,
„Adaugă ieșire” și „Adaugă intern” în funcție de tipul documentului ce se dorește
a fi înregistrat. În cazul documentelor de INTRARE modulul permite completarea
următoarelor câmpuri: Denumirea documentului, petentul, delegatul, numărul de
ieșire al petentului, termenul de soluționare al documentului, numărul de file, numărul
de anexe apoi se alege indicativul. Aplicația permite integrarea Nomenclatorului
Arhivistic al fiecărei instituții. Aplicația este prevăzută cu o rubrică unde se pot
completa observații publice (pentru comunicarea cu cetățenii) și o rubrică unde se
pot completa observații interne, cum ar fi modul de soluționare al documentului (ex.
Motivul respingerii etc). Aplicația permite atașarea de documente în orice format
(Word, PDF, JPG, Excel, PPT). Aplicația permite scanarea documentelor.
Soluționarea documentelor de intrare se poate face astfel:
a. Documentul poate rămâne în lucru la persoana care înregistrează documentul
în vederea soluționării ulterioare
b. Documentul poate fi repartizat către una sau mai multe persoane din cadrul
instituției
c. Documentul poate fi soluționat pe loc ca fiind Rezolvat
d. Documentul poate fi soluționat ca fiind Respins
e. Documentul poate fi soluționat prin “Conexare ieșire”
f. Documentul poate fi soluționat prin “Document tipizat”.
Aplicația permite trimiterea unui e-mail către petent la soluționarea
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documentului. În cazul documentelor de IEȘIRE modulul permite completarea
următoarelor câmpuri: Denumirea documentului, petentul, delegatul, numărul de
ieșire al petentului, termenul de soluționare al documentului, numărul de file, numărul
de anexe, apoi se alege indicativul. Aplicația permite integrarea Nomenclatorului
Arhivistic al fiecărei instituții. Aplicația este prevăzută cu o rubrică unde se pot
completa observații publice (pentru comunicarea cu cetățenii) și o rubrică unde se
pot completa observații interne, cum ar fi modul de soluționare al documentului (ex.
Motivul respingerii etc). Aplicația permite atașarea de documente în orice format
(Word, PDF, JPG, Excel, PPT). Aplicația permite scanarea documentelor.
Soluționarea documentelor de ieșire se poate face astfel:
a. Documentul poate rămâne în lucru la persoana care înregistrează documentul
în vederea soluționării ulterioare
b. Documentul poate fi repartizat către una sau mai multe persoane din cadrul
instituției
c. Documentul poate fi soluționat pe loc ca fiind Rezolvat
d. Documentul poate fi soluționat ca fiind Respins
e. Documentul poate fi soluționat prin “Document tipizat”.
Aplicația permite trimiterea unui e-mail către petent la soluționarea
documentului. În cazul documentelor INTERNE modulul permite completarea
următoarelor câmpuri. Denumirea documentului, emitentul, delegatul, numărul
de ieșire al emitentului, termenul de soluționare al documentului, numărul de
file, numărul de anexe apoi se alege indicativul. Aplicația permite integrarea
Nomenclatorului Arhivistic al fiecărei instituții. Aplicația este prevăzută cu o rubrică
unde se pot completa observații interne; Aplicația permite atașarea de documente în
orice format (Word, PDF, JPG, Excel, PPT).
Aplicația permite scanarea documentelor. Soluționarea documentelor interne
se poate face astfel:
a. Documentul poate rămâne în lucru la persoana care înregistrează documentul
în vederea soluționării ulterioare
b. Documentul poate fi repartizat către una sau mai multe persoane din cadrul
institutiei
c. Documentul poate fi soluționat pe loc ca fiind Rezolvat
d. Documentul poate fi soluționat ca fiind Respins.
Documente conexate - în momentul în care utilizatorul accesează butonul
Documente conexate poate vedea toate conexările dintre documentele de intrare și
cele de ieșire.
Registre secundare: Modulul permite definirea mai multor tipuri de Registre
secundare. În cadrul acestui modul se pot înregistra și gestiona documentele aferente
Registrelor secundare. Modulul permite completarea următoarelor câmpuri:
Denumirea documentului, se selectează Registrul secundar în care se dorește să
se înregistreze documentul (de intrare, de ieșire, intern), se completează Petentul,
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Delegatul, Numărul de ieșire petent, Termenul de soluționare, Nr. filelor, Anexele,
Indicativul. Modulul permite integrarea Nomenclatorului Arhivistic al fiecărei
instituții. Modulul este prevăzut cu o rubrică unde se pot completa observații publice
(pentru comunicarea cu cetățenii) și o rubrică unde se pot completa observații interne,
cum ar fi modul de soluționare a documentului (ex. Motivul respingerii etc). Aplicația
permite atașarea de documente în orice format (Word, PDF, JPG, Excel, PPT). Aplicația
permite scanarea documentelor. Soluționarea documentelor din Registrele secundare
se poate face astfel - documentul poate rămâne în lucru la persoana care înregistrează
documentul în vederea soluționării ulterioare; Documentul poate fi repartizat către
una sau mai multe persoane din cadrul Instituției; Documentul poate fi soluționat pe
loc ca fiind Rezolvat; Documentul poate fi soluționat ca fiind Respins; Documentul
poate fi soluționat prin “Document tipizat”. Aplicația permite trimiterea unui e-mail
către petent la soluționarea documentului; Registrele secundare pot fi încărcate cu
date din registratura generală, bifând pe fiecare document, tipul de registru în care
documentul trebuie să apară înregistrat. Documentele pot fi înregistrate concomitent
atât în Registrul General cat și în cel secundar aferent.
Rapoarte – Modulul de Rapoarte permite:
Tipărirea Registrului General, zilnic, săptămânal, lunar, anual sau de la data la data. Registrul General poate fi tipărit la nivel de instituție, pentru toti utilizatorii,
sau poate fi tipărit pentru fiecare utilizator în parte; Tipărirea Registrelor secundare
zilnic, săptămânal, lunar, anual sau de la data-la data. Registrele secundare pot fi
tipărite la nivel de instituție sau pe fiecare utilizator în parte; Tipărirea proceselor
verbale de predare-primire de la data- la data. Alte opțiuni: Integrare Proceduri
Operaționale în aplicația de Registratură electronică. Aplicația permite integrarea
Procedurilor Operaționale din cadrul instituției în modulul de Registratură electronică.
În momentul în care se înregistrează un document de intrare/ieșire utilizatorul poate
lucra pe procedura operațională întocmită în cadrul instituției, astfel încât acesta să
fie îndrumat către soluționarea documentului. Aplicația este prevăzută cu un modul
de Alerte în momentul în care un document este introdus de două ori. Alertarea se
va face pe baza numărului de ieșire al petentului. Aplicația permite vizualizarea
istoricului unui document. În zona de istoric se vor regăsi toate acțiunile efectuate
asupra documentului curent împreună cu data și autorul modificărilor. Aplicația
permite înregistrarea documentelor inclusiv de pe telefon sau tabletă.
Filtrarea - Pe baza filtrelor se pot obține detalii specifice care întrunesc
criteriile solicitate. Filtrarea se poate realiza de la data - la data, după denumirea
documentului, după numărul documentului, după numele petentului, după numărul
de ieșire al petentului, după departament, după utilizator, sau după status, găsind
rapid informația căutată. Accesul deschis la nivel instituțional, să dezvolte sisteme
informatice și altă infrastructură, suport metodologic și financiar pentru susținerea
activităților, să restructureze sistemul de evaluare a calității de cercetare și dezvoltare
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și a reforma sistemul reputațional, având în vedere noile tipuri de contribuții
științifice ale cercetătorilor (ex. Articole din Wikipedia, pe bloguri).[9] Schimbările
tehnologice dramatice sunt o invitație de a reflecta cine suntem și cum vedem lumea.
Cu cât gândim mai mult la modul de valorificare a tehnologiei, cu atât vom examina
mai mult pe noi înșine și modelele sociale subiacente pe care aceste tehnologii le
încorporează și le permit și cu atât mai mult vom avea ocazia de a modela revoluția
tehnologică într-un mod care îmbunătățește starea lumii.[10] Cu ajutorul modulului
de Registratură electronică funcționarii publici economisesc timp găsind informația
căutată online, pot avea un control total asupra documentelor de intrare/ieșire/interne
din cadrul instituției. Funcționarii sunt avertizați în momentul în care termenul
de soluționare al unui document se apropie de final sau expiră, pot avea acces la
documentele înregistrate oricând și de oriunde există conexiune la internet, chiar și
de pe telefonul mobil, pot da numere de înregistrare de oriunde s-ar afla, vor putea
vizualiza oricând fluxul și istoricul unui document, au posibilitatea să repartizeze un
document unuia sau mai multor utilizatori în vederea soluționării acestuia vor avea o
arhivă electronică a documentelor pe care o pot consulta oricând doresc, își pot ține
evidența Registrelor secundare într-un singur loc fără să mai fie nevoiți să caute în
mulțimea de dosare din cadrul instituției și în diferite birouri își pot consulta și tipări
Registrul General, Registrele Secundare, Registrul cu documente expirate, PV de
predare-primire etc.
Prin urmare, este important să conștientizăm fenomenul globalizării și
necesității digitalizării făcând pași rapizi în găsirea de soluții și implementarea
acestora. M-am întrebat de nenumărate ori de ce este nevoie ca noi, românii, să
încercăm de fiecare dată să fim diferiți în abordare încercând mereu să reinventăm
roata, atunci când state dezvoltate au experimentat idei care ulterior au fost
identificate ca fiind soluții viabile și cu efecte scontate pe termen lung. Printre acestea
aș aminti doar câteva soluții care pot fi implementate rapid și în România: identitate
electronică, semnătură digitală, parolă unică de identificare, conturile online în
instituțiile publice, telemunca.[11]
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LOGISTICA INVERSĂ

Studiu de caz: Sistem de colectare a deșeurilor electrice și
electronice în Finlanda

REVERSE LOGISTICS

Case Study: Electrical and Electronic Waste Collection
System in Finland
Argentina CULCUȘ1
Alina Mihaela FRĂTICĂ DRAGOMIR2
Rezumat
Logistica inversă include toate activitățile legate de logistică și utilizare
pentru reciclarea, substituirea sau reutilizarea materialelor, eliminarea definitivă.
Principalul scop al logisticii inverse este: colectarea și separarea deșeurilor,
transportarea lor, stocarea și remanufacturarea sau reutilizarea. Logistica inversă
este strâns legată de deșeurile rămase în urma producției și produselor returnate.
O altă problemă a logisticii inverse sunt costurile. În finalul comunicării științifice
legate de logistica inversă prezentăm „Sistem de colectare a deșeurilor electrice și
electronice în Finlanda”.

Cuvinte-cheie: logistică inversă; eliminare deșeuri; costuri transport;
reciclare; reînnoire;
Abstract
Reverse logistics includes all activities related to logistics and use for recycling,
substitution or reuse of materials, final disposal. The main purpose of reverse logistics
is: waste collection and separation, transportation, storage and remanufacturing
or reuse. Reverse logistics is closely related to the waste left over from production
and returned products. Another problem with reverse logistics is costs. At the end of
the scientific communication related to reverse logistics we present „Electrical and
Electronic Waste Collection System in Finland”.

Keywords: reverse logistics; waste disposal; transport costs; recycling;
recovery;
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1. Logistica inversă – concept şi prezentare

L

ogistica inversă presupune activităţi legate de manipularea şi
managementul
echipamentelor,
produselor,
componentelor,
materialelor sau chiar şi sisteme întregi ce trebuie recuperate. Recuperarea poate
presupune pur şi simplu revinderea unui produs. Sau aceasta poate include o serie de
procese precum colectare, separare, inspectare, procese ce duc la remanufacturarea
produsului respectiv sau reciclarea lui.
De la mijlocul anilor 1990, în special în Europa, acest proces a fost
acompaniat de reglementări legale de reciclare sau eliminare corespunzătoare a
materialelor.
În ziua de astăzi, logistica inversă este un instrument foarte folositor pentru
companiile care au de a face cu deşeuri în urma fabricaţiei sau cu retururi comerciale.
Logistica normală nu se poate ocupa de ele deoarece acestea apar la începutul
lanţului invers al logisticii. Acesta este motivul creşterii importanţei fluxurilor
inverse. Deoarece sistemul de logistică inversă este relativ nou, acesta este aplicat
mai mult în ţările dezvoltate şi presupune costuri ridicate. Tot din acest motiv acest
concept apare sub diferite denumiri în literatura de specialitate, precum: logistica
verde, ecologistica, logistica retururilor, logistica deşeurilor sau distribuţia inversă.
1.1. Logistica inversă – definiţii
Există multe definiţii ale logisticii inverse, unele dintre ele bazându-se pe
aspecte şi părţi specifice ale acesteia.
Prima definiţie cunoscută a logisticii inverse a fost dată în 1992 de Consiliul
Managementului Logisticii, care spune: „termenul este adesea folosit pentru a
se referi la rolul logisticii în reciclare, eliminarea deşeurilor şi managementul
materialelor periculoase; o perspectivă mai amplă include toate activităţile legate
de logistică ce au ca scop reducerea surselor, reciclarea, substituirea, reutilizarea
materialelor şi eliminarea lor”.
Având în vedere că definiţia dată de Consiliul Managementului Logisticii
este una generală, în anii ce au urmat au început să apară definiţii ale logisticii
inverse, formulate de specialiști. Astfel, în 1992, Pohlen şi Farris au definit logistica
inversă ca „mişcarea bunurilor de la un consumator către producător în cadrul unui
canal de distribuţie”.
În 1993, Kopicky definea logistica inversă ca fiind „un termen general ce
se referă la managementul logisticii şi eliminarea deşeurilor dăunătoare şi a celor
nedăunătoare din ambalaje şi produse. Include de asemenea şi distribuţia inversă,
lucru ce face ca bunurile şi informaţiile să parcurgă drumul invers față de cel al
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activităţilor logistice normale”.
În 1995, Giuntini şi Andel definesc logistica inversă ca „managementul de
resurse materiale obţinute de la clienţi ai unei organizaţii”.
Tot în 1995, Thierry definea logistica inversă ca fiind „toate acele activități
care cuprind gestionarea tuturor produselor folosite și aruncate, componente și
materiale care intră în responsabilitatea unei companii de producție”.
În acelaşi an, Kroon şi Vrijens defineau logistica inversă ca fiind „abilitățile
de management logistic și activitățile implicate în reducerea, gestionarea și eliminarea
deșeurilor periculoase sau nepericuloase din ambalaje și produse”.
În 1998, grupul european RevLog definește logistica inversă ca fiind
„procesul de planificare, implementare şi controlare a fluxurilor de materii prime,
în cadrul inventarierii, de produse finite dintr-un punct de manufacturare, distribuire
sau folosire la un punct de recuperare sau de eliminare corespunzătoare”.
Tot în 1998, Stock definea logistica inversă ca fiind „rolul logisticii în retururile
de produse, reducerea surselor, reciclare, substituirea materialelor, reutilizarea
materialelor, depozitarea deșeurilor și modernizare, reparare și remanufacturare”.
Tot în acelaşi an, Carter şi Ellram defineau logistica inversă ca fiind „un
proces prin care companiile pot deveni mai eficiente în vederea nepoluării mediului
prin reciclarea, reutilizarea și reducerea cantității de materiale folosite. Privit
restrictiv, acesta poate fi considerat ca o distribuție inversă de materiale între membrii
canalului de distribuţie. O vedere de ansamblu asupra logisticii inverse include
reducerea materialelor în sistemele normale, astfel încât fluxul invers de materiale să
fie cât mai mic, iar reutilizarea materialelor este posibilă și reciclarea este facilitată”.
În 1999, Rogers şi Tibben-Lembke descriu logistica inversă ca fiind
„procesul de planificare, implementare și eficient din punct de vedere al controlului
şi costurilor, a fluxului de materii prime, în procesul de inventariere, de produse
finite, precum și informații de la punctul de consum la punctul de origine în scopul
recuperării valorii sau eliminării corespunzătoare”.
În 2000, Dowlatshahi definea logistica inversă ca fiind „un proces în care un
producător acceptă sistematic produse casate anterior sau părți venite de la punctul
de consum pentru o posibilă reciclare, remanufacturare sau eliminare”.
În acelaşi an, Fleischmann definea logistica inversă ca fiind „procesul de
planificare, implementare și controlare a fluxurilor de intrare eficiente şi efective și
depozitare a produselor secundare și informații legate de acestea, în direcția opusă
faţă de tradiționalul lanț de aprovizionare, în scopul recuperării valorii sau eliminării
corespunzătoare”.
În 2001, Hillegersberg definea logistica inversă ca fiind „logistica fluxurilor
inverse care vizează executarea şi recuperarea eficientă a produselor”.
O altă definiţie a Consiliului executiv al logisticii inverse asupra logisticii
inverse este „procesul de mutare a bunurilor de la destinația finală tipică, în scopul
de a exploata valoarea rămasă sau eliminarea lor corespunzătoare”.
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1.2. Logistica inversă – concept
Într-o perspectivă mai largă, logistica inversă include toate activităţile legate
de logistică utilizate pentru reciclare, substituire sau reutilizare a materialelor și
eliminarea definitivă. În literatură este întâlnita foarte des opinia că principalul scop
al logisticii inverse este: colectarea şi separarea deşeurilor, transportarea lor, stocarea
şi remanufacturarea sau reutilizarea. Acest lucru se întâmplă deoarece marile surse
de fluxuri inverse sunt produsele care sunt returnate de către consumatori şi deşeurile
rămase în urma producţiei. Fluxurile inverse sunt foarte diferite de fluxurile normale,
la fel cum logistica inversă diferă de logistica normală. Cea mai mare diferenţă dintre
cele două este că toate procesele logisticii inverse se produc invers faţă de cele ale
logisticii normale.
Tabelul 1
Principalele diferenţe dinte logistica normală şi logistica inversă
Logistica normală

Logistica inversă

Prognozare destul de uşoară
Distribuire de la un singur
punct la mai multe
Calitate uniformă a produselor

Prognozarea nu este predictibilă
Distribuire de la mai multe puncte la unul
singur
Calitate diferită a produselor

Ambalare uniformă a produselor

Ambalaj al produselor deteriorat

Destinaţii şi rute specificate

Destinaţii şi rute nespecificate

Opţiuni de decizie specificate

Opţiuni de decizie nespecificate
Stabilirea prețului depinde
de mai mulţi factori
Rapiditatea nu este necesară
Costuri de distribuţie
mai puţin vizibile
Management al inventarelor inconsistent
Complexitatea ciclului
de viaţă al produsului
Negocieri complicate în cadrul lanţului de
aprovizionare
Marketing complicat din cauza mai multor
factori
Transparenţă mică a procesului

Preţuri uniforme
Importanţa rapidităţii
Costuri clare de distribuţie
Management al inventarelor consistent
Controlabilitatea ciclului
de viaţă al produsului
Negocieri simple în cadrul lanţului de
aprovizionare
Metode de marketing
bine cunoscute
Transparenţă mare a procesului

Sursa tabelului: http://www.readbag.com/oeconomica-uab-ro-uploadlucrari-920072-3, ultima accesare 22 octombrie 2021.
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Sistemul de logistică inversă începe atunci când produsele uzate se întorc
în cadrul lanţului de aprovizionare sau atunci când anumite tipuri de deşeuri apar
în cadrul procesului de producţie. Aşa că logistica inversă este strâns legată de
deşeurile rămase în urma producţiei şi produsele returnate. Pentru a uşura munca
acelei companii ce tocmai a implementat un sistem de logistică inversă au fost create
centre de colectare care asigură un flux stabil de produse sau deşeuri. Aici produsele
sunt selectate şi partajate pe categorii pentru a fi reutilizate în circuitul de producţie,
reciclate sau pentru a fi debarasate.
O altă problemă importantă a logisticii inverse sunt costurile. De obicei,
costurile acestui sistem sunt mai ridicate decât costurile sistemului de logistică
normală. Acesta este motivul pentru care multe dintre companii încă nu au introdus
acest sistem. Mai departe se va face o comparaţie între costurile logisticii normale şi
cele ale logisticii inverse:
● Costurile de transport sunt mai mari în logistica inversă deoarece livrările
se fac în cantităţi mai mici.
● Costurile de depozitare sunt mai mici în logistica inversă. Această afirmaţie
se bazează pe teoria depozitării, care spune că acest cost se calculează ca procent
din produsul final. Având în vedere că produsele rezultate din logistica inversă au
valoare mai mică, atunci şi costul de depozitare este mai mic.
● Costurile de manipulare sunt mai mari în logistica inversă deoarece
transporturile în volum mai mic au mai mult costuri de manevrare.
● Costurile de uzură morală pot fi mai mari pentru logistica inversă pentru
că produsele returnate pot fi returnate sau expediate după o perioadă lungă de timp,
iar aceste produse îşi pierd din valoare şi devin uzate moral.
● Costul controlului calităţii şi al testelor deoarece în logistica inversă
orice produs returnat trebuie testat şi verificat înainte de luarea oricărei decizii. Este
necesară asigurarea că produsul este refolosibil.
● Costurile de colectare sunt mai mari şi mai puţin standardizate în logistica
inversă şi sunt costurile cele mai mari deoarece presupun colectarea produselor
returnate din diferite locaţii.
● Alte costuri ce nu există în logistica normală și apar în logistica inversă
sunt costurile de retehnologizare, reambalare, modificarea valorii şi reprelucrare.
În literatura de specialitate există câteva reguli foarte importante în logistica
inversă. Cele mai cunoscute sunt cei 5R:
● Recunoaşterea şi înregistrarea tuturor tranzacţiilor interne şi externe
legate de fluxurile de materiale necesare pentru asigurarea controlului sistemelor de
distribuţie;
● Recuperarea şi returnarea materialelor de către vânzători;
● Reciclarea sau reutilizarea materialelor pentru reducerea deşeurilor;
● Retragerea cât mai multor materiale din deşeuri în sisteme de inversare şi
reciclare;
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● Revizuirea, reingineria şi reînnoirea sistemului de logistică inversă cât mai
des şi infrastructura care va asigura actualizarea şi oportunităţi viitoare în reducerea
deşeurilor.

2. Studiu de caz: Sistem de colectare a deșeurilor electrice
și electronice în Finlanda
În Finlanda, producătorii de echipamente electrice și electronice şi firmele
care importau aceste echipamente formau cinci grupuri de producători ce colaborau
(Serty, Flip, Selt, TIC și Nera), cu scopul de a organiza colectarea și reciclarea –
WEEE. În cadrul lanțului de aprovizionare cu WEEE existau diverse sarcini cum
ar fi colectarea, transportul, sortarea și dezasamblarea produselor și depozitarea lor,
vânzarea fragmentelor de materiale, precum şi a produselor reutilizabile și a pieselor.
Lanţul logisticii inverse pornea de la operatorii regionali, de obicei de la
întreprinderi sau instituții publice. Un utilizator privat, persoană fizică, putea aduce
produsul la un punct de colectare fără a trebui să plătească. În momentul respectiv,
existau aproximativ 180 de puncte de colectare, care erau, de cele mai multe ori,
asigurate de municipii și în unele cazuri de întreprinderi. Pe de altă parte, companiile
ce doreau să returneze echipamentele electrice şi electronice la punctele de colectare
nu puteau face acest lucru direct şi serviciile oferite de către punctele de colectare
erau contra cost. Ei trebuiau să negocieze cu operatorul regional de colectare pentru
a returna WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) la stațiile de sortare.
Manipularea regională a WEEE includea sortarea EEE (Electrical and Electronic
Equipment) în reutilizabile și de unică folosință. De asemenea, WEEE este împărțit în
diferite categorii de produse. În etapa de pre-tratare a aparatelor refolosibile, piesele
de schimb și acele materiale care aveau o valoare reutilizabilă erau dezasamblate,
stocate și livrate mai departe.
Mai departe, va fi prezentat mai detaliat modelul de colectare a WEEE în
regiunea Olulu şi îmbunătăţirile aduse acestui model.
Sunt în total 13 puncte de colectare în zona situată la 100 de kilometri de
Oulu. Municipalitățile locale au menținut aceste puncte și fiecare municipalitate are
propriul punct de colectare. Întregul sistem este gestionat de Societatea Municipală
de Management al Deşeurilor din Olulu, care administrează furnizarea de containere
la punctele de colectare și se ocupă de transport. La punctele de colectare,
echipamentele returnate sunt doar puse în containere, fără a fi sortate. Numai lămpile
erau stocate separat. Cantitatea de WEEE aduse la aceste puncte de colectare varia
foarte mult, containerele fiind umplute în perioade de o săptămână până la patru
săptămâni. Atunci când un container este plin, personalul punctului de colectare
cerea ca acesta să fie transportat mai departe.
Legislația europeană în privinţa WEEE cere ca predarea WEEE să fie
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documentată și semnată de utilizator. În practică, documentația este adesea uitată
şi utilizatorii înapoiază echipamentele fără îndrumare. Manipularea greșită și
depozitarea necorespunzătoare, mai ales în timpul iernii, pot deteriora uşor
echipamentele reutilizabile și creează, de asemenea, posibilitatea furtului. În diverse
ocazii, muncitorii au dat chiar și echipamente de lucru care aparțin în mod legal
cooperativei producătorilor.
Transportul de la punctele de colectare la stația de sortare situată în Oulu
era făcut o dată pe lună sau atunci când se cerea. Principala problemă observată a
fost faptul că acele containere erau foarte grele și nu existau echipamente adecvate
(stivuitoare ș.a.) pentru manipularea lor. Prin urmare, încărcarea și descărcarea dura
foarte mult.
De la punctele de colectare, WEEE erau transportate la sediul Companiei
Municipale de Gestionare a Deșeurilor, care, de asemenea, funcționa ca un punct de
colectare local. În acest punct EEE erau sortate pe categorii, în funcţie de cooperativa
de care aparţineau.
Tervatulli Ltd este o companie care reprocesează echipamente electrice și
electronice și materialele care sunt generate de dezasamblare și sortare. Tervatulli
Ltd preia WEEE de punctele de sortare ale companiei Elker, folosind camioanele
proprii. În stația de pre-tratare, EEE sunt sortate în 17 categorii diferite de produse și
cântărite. Echipamentele și componentele reutilizabile sunt separate. WEEE sunt mai
departe stocate într-o stație de pre-tratare până când acestea sunt livrate la centrele
de tratare sau sunt eliminate. Informațiile despre WEEE colectate sunt trimis către
Elker.
Un nou model de colectare a WEEE a fost propus. În acest model etapele de
care nu este nevoie sunt eliminate. Principala diferență în fluxul de material este faptul
că prima sortare se face deja la punctul de colectare, de unde echipamentele sunt
trimise direct la stația de tratare prealabilă. De asemenea, echipamentele reutilizabile
sau reparabile sunt marcate și tratate diferit în stațiile de sortare. Era evident că
pachetele și sistemele de transport trebuiau să fie construite pentru a se potrivi mai
bine diferitelor categorii de WEEE. Spre exemplu, WEEE ar trebui să fie ținute în
cuști cu role în loc de containere. În plus, este necesară stabilirea unor etape exacte
pentru procesul de colectare. Lucrătorii stațiilor de sortare sunt de cele mai multe
ori necalificaţi și au nevoie de consiliere și educație în ceea ce privește legislația și
documentația. Documentația în privinţa WEEE returnate a fost făcută de mână. Va fi
introdus un sistem electronic comun în toate etapele lanțului de colectare. Costurile
de transport vor putea fi reduse prin externalizarea către transportatorii locali care
sunt capabili să combine WEEE cu alte mărfuri.
În final, adoptarea în Romania a unui astfel de sistem este benefică și
reprezintă totodată un management performant în domeniul mediului.
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Concluzii
Cererea economică pentru capacitățile logisticii inverse este determinată de
doi factori. În primul rând, companiile au început să realizeze valoarea economică
a bunei gestiuni a retururilor; în al doilea rând, evoluțiile legislative în privinţa
mediului cer producătorilor să fie pe deplin responsabili pentru produse pe parcursul
întregului lor ciclu de viață.
Ciclurile on-line de vânzare cu amănuntul și scurtarea vieţii produsului,
în special în electronică și sectorul de înaltă tehnologie, au crescut presiunea de
a construi capacități puternice în acest domeniu sau să externalizeze gestionarea
fluxului de logistică inversă.
Organizațiile au în prezent mai multe oportunități pentru a îmbunătăți modul
în care gestionează retururile, de la îmbunătățirea procesului și folosirea de softwareuri mai eficiente până la schimbarea organizației sau externalizarea întregului proces.
Directorii inteligenţi vor fi în căutarea recuperării valorii care se află în lanțul de
aprovizionare invers.
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„ELECTROPUTERE” CRAIOVA,
DE LA „C I TA D E L Ă A ELECTROTEHNICII
ROMÂNEŞTI” LA „M A L L U L UNOR
MULTINAȚIONALE”

„ELECTROPUTERE” CRAIOVA,

FROM THE „CITADEL OF ROMANIAN ELECTRICAL
ENGINEERING” AT THE ”MALL OF SOME
MULTINATIONALS”
N. Grigorie LĂCRIȚA
Abstract
Uzina „Electroputere” din Craiova a fost nu numai o mândrie a oltenilor,
ci și un brand al industriei românești. Locomotivele electrice și diesel-electrice,
transformatoarele de mare putere și atâtea alte produse care au dus faima străduinței
acestor oameni în țară și peste hotare au dispărut. Ca și cum-ar fi fost. Acum, la
„Electroputere” este un Moll. Iar muncitorii de ieri s-au întors, azi, unii la sapă, iar
alți au luat drumurile de slujbași bejeniți, undeva, dincolo de hotarele României. I-a
alungat noua rânduială.

Cuvinte-cheie: Electroputere; brand; muncitori desculți; vremuri de-a
îndărătelea; moll;

Abstract
The „Electroputere” plant in Craiova was not only a pride of the Oltenians,
but also a brand of the Romanian industry. Electric and diesel-electric locomotives,
high-power transformers and so many other products that brought fame to the efforts
of these people in the country and abroad have disappeared. As if it were. Now, at
„Electroputere” is a wharf. And the workers of yesterday returned, today, some to
dig, and others took the roads of Beige employees, somewhere, beyond the borders of
Romania. He dismissed the new order.

Keywords: Electric power; brand; barefoot workers; backward times; moll;
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P

ână în anul 1990, Uzina Electroputere Craiova era cunoscută în toată
țara ca o adevărată „c i t a d e l ă a electrotehnicii româneşti”.
Acum fosta Uzina Electroputere a ajuns „M a l l u l unor multinaționale”.
Pentru cartea autobiografică pe care o am în lucru, fac o documentare și în
localitatea Lăcrița1, în care m-am născut și în care am trăit până la vârsta de 14 ani.
Foarte multe și prețioase informații le-am obținut și le obțin de la domnul
Matei Florea, cunoscut în sat ca Florea lui Ioniță Matei.
O bună imagine despre modul în care s-a muncit pentru ca Uzina Electroputere
Craiova să ajungă o „c i t a d e l ă a electrotehnicii româneşti” mi-a fost descrisă de
domnul Matei Florea, pe care o prezint în continuare.
Matei Florea s-a născut la l aprilie 1936 în Lăcrița.
În Lăcrița a trăit toată viața, locuind la circa 100 de metri de casa părintească
a subsemnatului.
Și acum are o memorie foarte bună și bogată, de la dumnealui având
informațiile ce urmează.
Uzina Malaxa din Craiova a fost naționalizată din 11 iunie 1948, a fost trecută
din proprietatea lui Nicolae Malaxa, în cea a statului, primind denumirea, începând
cu 1 septembrie 1949, de Uzina Electroputere din Craiova.
Începând cu anul 1950, Matei Florea a lucrat la Uzina Electroputere din
Craiova.
Față de domiciliul din Lăcrița, Uzina Electroputere din Craiova se află la circa
20 de km.
D e s c u l ț mergea și lucra în fabrică
În sezonul cald, drumul parcurs de Matei Florea era următorul:
1. De acasă și până la Gara Pielești, cale de circa 4 km, mergea pe picioare,
d e s c u l ț , „pe poteca gării”, care era peste câmp, peste arături, prin lanurile de grâu,
de porumb etc. Când se arau terenurile, poteca se făcea la loc peste arături.
2. Se urca în tren, desculț, la gara Pielești și cobora în Craiova, la cantonul din
apropierea Uzinei Electroputere.
3. De la canton mergea pe picioare, tot desculț, până în fabrică.
4. În fabrică lucra la secția lăcătușărie, unde efectua operațiile de curățare
prin polizare a pieselor ieșite de la turnătorie. Circa o treime dintre muncitori lucrau
d e s c u l ț i . Muncitorii care lucrau desculți erau cei nou angajați și/sau săraci, care
nu aveau bani să-și cumpere încălțăminte. După ce aceștia lucrau circa 3 – 4 luni
își permiteau să-și cumpere încălțăminte, cu atât mai mult cu cât protecția muncii
începuse tot mai mult să le interzică să lucreze desculți. Din cauza căldurii foarte
Localitatea Lăcrița aparține de comuna Robănești, județul Dolj și se aflată la circa 20 – 25 de kilometrii de orașul
Craiova.
1
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mari vara, în secția de turnătorie muncitorii lucrau desculți.
5. La începutul iernii anului 1948 muncitorilor li s-a dat câte o pereche de
bocanci și câte o pereche de salopete (inscripționate „Electroputere”), cu plata în
rate, al căror preț era destul de mic și din care sindicatul suporta 50%. Muncitorii
respectivi se simțeau onorați că purtau o asemenea „uniformă muncitorească”.
6. Programul de muncă era de la 7:00 la 15:00, cu o pauză de masă, când suna
fabrica, de 20 de minute, între 11:00 – 11:20. Fabrica avea o sirenă care suna așa de
tare de se auzea și la Lăcrița, la peste 20 de km depărtare, fiind unul dintre elementele
după care se orientau oamenii asupra orei din cauză că aceștia nu dețineau ceasuri.
7. La întoarcerea spre casă, se parcurgea același traseu ca și la sosire, descris
anterior.
Parcurgând aceste drumuri, d e s c u l ț , se ajunsese ca tălpile să aibă o piele
foarte groasă și tare (o crustă).
Alimentația
În ceea ce privește alimentația muncitorilor din fabrică, Matei Florea a precizat
că, în pauza de la ora 11:00, când își desfăceau pachetul să mănânce, la toți vedeai
cam același meniu, respectiv:
1) vara: ceapă, usturoi, castraveți, roșii, ouă fierte, brânză, mâncare la sufertaș
și mămăligă;
2) iarna: ceapă, usturoi, murături, mâncare la sufertaș, mămăligă și mai rar ouă
fierte, brânză, șuncă și jumări.
La sufertaș (vas de aluminiu cu capac și cu mâner, în care se transporta
mâncarea fluidă, care se găsea la vânzare în magazine) se lua ciorbă de urzici, de
dragavei, de fasole, de cartofi etc.
Pâinea și carnea nu se vedeau în meniul muncitorilor.
Dacă în perioada 1948 – 1950 în Lăcrița mai existau încă 8 – 10 bordeie
și erau numai 5 – 6 salariați, după 1960 plecau dimineața din Lăcrița mai multe
autobuze, cu peste 300 de salariați navetiști în Craiova, dintre care majoritatea lucrau
la Electroputere.
Întreaga comunitate trăia tot mai mult după c re z u l conform căruia „Avem de
ales: a munci din greu și a trăi bine, sau a lenevi şi a trăi în sărăcie?!”, crez care a
avut ca rezultat o dezvoltare înfloritoare și rapidă a fiecărei familii și a localității în
ansamblul său.
Cu asemenea țărani ca Matei Florea, luați de la sapă, de la coarnele plugului,
desculți, cu îmbrăcăminte insuficientă și uzată, slab alimentați și făcuți muncitori,
socialismul a realizat „Electroputere – c i t a d e l ă a electrotehnicii româneşti”,
cunoscută prin diversitatea, calitatea și performanțele produselor sale, care erau
exportate în peste 100 de ţări de pe toate meridianele globului.
Capitalismul colonial, care s-a instaurat în România după evenimentele din
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anul 1989, a transformat „Electroputere – citadelă a electrotehnicii româneşti” în
„Electroputere – M a l l u l unor multinaționale”.
Pe cei circa 11.000 de muncitori existenți la Electroputere în 1989, cu o bună
pregătire profesională, capitalismul colonial i-a lăsat pe drumuri, cea mai mare parte
dintre aceștia fiind obligați fie să se întoarcă la țară, la muncile brute, necalificate și
la un nivel de trai din ce în ce mai scăzut, fie să ia calea amară a străinătății.
În loc de concluzii:
„[…]Vai, nenorocită ţară, rele zile-ai mai ajuns!
A lor gheare-nfipte-n pieptu-ţi, fără milă l-au străpuns
Şi-n bucăţi împart, infamii, carnea ta, avutul tău!
Tot ce s-a găsit pe lume mai stricat, mai crud, mai rău,
Ăşti nemernici fără suflet, fără nici un căpătâi,
Ţin a tale zile-n mână, ş-a ta cinste sub călcâi.
Şi călări pe tine, ţară, se cred zei aceste bestii,[…]”
(Din poezia „Cârmacii”, de Alexandru Vlahuţă).
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LEGALITATEA CONCEDIERII
PENTRU MOTIVE CARE NU ȚIN
DE PERSOANA SALARIATULUI
LEGALITY OF DISMISSAL
FOR REASONS NOT RELATED
TO THE EMPLOYEE
Conf.univ.dr. Dragoș Lucian RĂDULESCU1

Rezumat
În conformitate cu dispozițiile articolului 65 din Codul Muncii, concedierea
pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă o modalitate de încetare
a contractului individual de muncă, determinată de desființarea locului de muncă
ocupat.
Condiția determinantă a unei astfel de concedieri va fi raportată la desființarea
efectivă, dintr-o cauză reală și serioasă a locului de muncă, motivată de regulă pe
imperative economice și nu din voința arbitrară unilaterală a unui angajator.
Articolul analizează condițiile de legalitate în cazul concedierii individuale
pentru motive care nu țin de persoana salariatului, cu includerea elementelor de
doctrină și jurisprudență.

Cuvinte cheie: concediere salariați; reorganizare, motive; legalitate;

Abstract
In accordance with the provisions of Article 65 of the Labor Code, dismissal for
reasons not related to the employee is a way of terminating the individual employment
contract, determined by the termination of employment.
1

Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, dragosradulescu@hotmail.com
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021

111

UNIVERS JURIDIC
The determining condition of such dismissal will be related to the actual
termination, for a real and serious cause of employment, usually motivated by
economic imperatives and not by the unilateral arbitrary will of an employer.
The article analyzes the conditions of legality in the case of individual
dismissal for reasons not related to the person of the employee, including the elements
of doctrine and jurisprudence.

Key words: dismissal; employees; reorganization; reasons; legality;

Introducere

P

utem afirma că, în privința modalităților legale de emitere a unei decizii
de concediere, acțiune fundamentată pe dispozițiile articolului 65 din
Codul Muncii care determină, încetarea contractului de muncă pentru motive care
nu țin de persoana salariatului, trebuie ca angajatorul să se raporteze la cerințele
esențiale de validitate regăsite în legislația în materie, care include și cerințele de
nediscriminare2 și asigurarea egalității de șanse3
În acest sens, aplicarea prevederilor articolului 65 din Codul Muncii poate fi
motivată, în cazul unui salariat cu normă întreagă în temeiul contractului individual
de muncă încheiat de un anumit angajator, de situația economică la care emitentul
deciziei poate face trimitere.
Practic, motivele care pot determina luarea unei decizii legate de concedierea
salariatului se raportează, de regulă, la necesitatea realizării unor operațiuni
necesare redresării financiare a angajatorului, avându-se în vedere, în general,
aspecte economice4. Decizia de concediere trebuie însă să fie precedată de o analiză
financiară reală efectuată asupra activității angajatorului, care să vizeze perioada
anterioară luării unei astfel de măsuri, cu identificarea pierderilor înregistrate și a
cifrei de afaceri realizate.
Evidențierea unei scăderi importante a cifrei de afaceri, cuantumul în
exercițiul financiar, comparația cu situația financiară anterioară, pierderea netă
înregistrată în contabilitatea societății, devin elemente care pot fundamenta o decizie
legală de concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului.
Putem afirma astfel existența drepturilor angajatorului, cu raportare la
respectivele date economice care atestă existența certă a pierderilor, de a lua decizia
impunerii unor operațiuni necesare reorganizării societății. De asemenea, întocmirea
Muscalu Manuela Loredana, Discriminarea în relațiile de muncă, Ed.Hamangiu, București, 2015, pg.16;
Marinescu Delia Mihaela, The evolution of the concepts of equal opportunities and migration in the legislation
of the European Union, articol publicat în Proceeding ale Conferinţei Stintifice Internationale „ Global Security
and National Defence”, pp.490-496, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Doctoral School, 25-26 iunie
2020, disponibil online la https://www.strategii21.ro/A/2020-06.%20GLOBAL%20SECURITY%20AND%20NATIONAL%20DEFENCE/Conferinta%20Strategii%20XXI%20Scoala%20doctorala.pdf.
4
Jean Pelissier, Alain Supiot, Antoine Jeammond, Droit du travail, 23 edition, Dalloz, Paris, 2006, pg.561;
2
3
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unei note de fundamentare privind modificarea organigramei, statului de funcții
și a regulamentului de organizare și funcționare, motivează dreptul angajatorului
de emitere a unei decizii de concediere, care trebuie să asigure garanții suficiente
că măsura adoptată respectă egalitatea de șanse5, principiu indispensabil pe piaț a
muncii.
Emiterea unei note de fundamentare va da posibilitatea aprobării noii
structuri organizatorice și funcționale a angajatorului, prin decizie a Consiliului
de Administrație. Pe de altă parte, efectul aprobării prin decizie a Consiliului de
Administrație a unei noi structuri organizatorice a angajatorului va fi legat de
desființarea postului respectivului salariat, urmată de propunerea unor alte posture
aflate în noua organigramă.
În scop de protecție a drepturilor salariatului, emiterea unei decizii de
concediere în temeiul art. 65 din Codul Muncii, prin care se dispune încetarea
contractului individual de muncă din motive care nu țin de persoana salariatului, dă
dreptul introducerii unei contestații la instanța de judecată competentă.

Critici privind nelegalitatea deciziei de concediere
În privința criticilor care determină introducerea contestației împotriva unei
decizii de concediere individuală pentru motive care nu țin de persoana salariatului,
trebuie ținut cont de nerespectarea cerințelor de legalitate prevăzute de dispozițiile
art.76 din Codul Muncii. Avem în vedere, în acest sens, neconținerea motivelor
care determina concedierea, durata preavizului, lista tuturor locurilor de munca
disponibile in unitate si termenul in care salariații urmează să opteze pentru a ocupa
un loc de munca vacant, precum și criteriile de stabilire a ordinii de priorități, dar
numai în cazul concedierilor colective.
Nerespectarea condițiilor de legalitate ale deciziei de concediere conduce la
nulitatea acesteia, în conformitate cu dispozițiile articolului 78 din Codul Muncii. În
sens contrar, respectarea de către angajator a motivelor de legalitate a unei decizii de
concediere determină respingerea ca nefondate a pretențiilor salariatului reclamant.
În privința etapelor procedurale prevăzute de Codul Muncii privind
concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului, angajatorul trebuie să
emită următoarele documente în motivare:
- notă internă care să ateste propunerea şefului ierarhic privind desființarea
locurilor de muncă, respectiv justificarea necesității suprimării din organigramă şi
din statele de funcţii a respectivului post;
- aprobarea propunerii de desfiinţarea a posturilor de către Consiliul de
Marinescu Delia Mihaela, Respecting equal opportunities - a guarantee for maintaining societal security in
Romania and in the European Union, articol publicat în Proceeding ale Conferinţei „Romania in the New International Security Environment”, pp.38-46,, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, National Defence College,
26 iunie 2020, disponibil online la https://www.strategii21.ro/A/2020-%2006.%20ROMANIA%20IN%20THE%20
NEW%20INTERNATIONAL%20SECURITY%20DYNAMICS/Strategies%20XXI%20-%20CNAp.pdf
5
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Administraţie de la nivelul angajatorului;
- aprobarea de către Consiliul de Administraţie a noii organigrame şi a
statului de funcţii, documente interne care nu vor mai conține posturile anterioare;
- probarea transmiterii listei tuturor locurilor de muncă disponibile la nivelul
angajatorului, precum și a termenului în care salariații pot opta pentru ocuparea altor
locuri de muncă vacante;
- emiterea documentelor din care să rezulte acordarea preavizului salariaților
ale căror posturi au fost desființate;
- emiterea deciziei de concediere.
În același sens de respectare a criteriilor de legalitate, angajatorul trebuie
să emită o decizie de concediere motivată temeinic atât în fapt, cât și în drept, cu
precizarea în cuprinsul acesteia a necesității de încetare a contractului individual
de muncă pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Practic, avem în
vedere fundamentarea necesității de implementare a hotărârii de reorganizare a
angajatorului, cu enumerarea în detaliu a motivelor care au determinat desființarea
respectivelor posturi.
Față de aspectul că în cuprinsul unei decizii de concediere se regăsesc
precizate trimiteri doar la nota de fundamentare privind modificarea organigramei,
statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale angajatorului,
fără a fi inserate expres cauzele determinante sun aspect financiar care au impus
reorganizarea, va da posibilitatea instanței de judecată de a aprecia asupra nelegalității
respectivei decizii.
În acest sens, o simplă mențiune în cadrul deciziei de concediere asupra
faptului că s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă cu raportare la
nota de fundamentare, chiar comunicată salariatului odată cu decizia în cauză, nu
este suficientă în scop de acoperire a dispozițiilor regăsite în cadrul articolului 76 din
Codul Muncii și nu justifică îndeplinirea condițiilor din care să rezulte că desființarea
locului de muncă este efectivă6 și are la bază o cauză reală și serioasă.
Astfel, considerentele deciziei trebuie să conțină în mod expres motivele de
fapt pentru care s-a dispus concedierea, în condițiile în care la nivelul organizării
societății a intervenit o modificare a Statului de Funcții, având ca efect desființarea
postului ocupat de apelant. Ca urmare, analizând conținutul u n e i a s t f e l d e decizii
contestate, i n s t a n ț a d e j u d e c a t ă , î n m o d î n t e m e i a t , p o a t e a p r e c i a că
aceasta respectă în totalitate cerințele de legalitate, conținând detaliat motivele
care au stat la bazaîncetării c o n t r a c t u l u i i n d i v i d u a l d e m u n c ă , c u r a p o r t a r e
l a actul decizional care a stat la baza reorganizării activității angajatorului.
Urmare a celor precizate mai sus, nu pot fi primite susțineri ale salariatului
referitoare la o lipsă de motivare a deciziei de concediere, dacă în conținutul acesteia
sunt în mod clar precizate motivele de fapt care au determinat desființarea postului
ocupat, cu indicarea actului decizional în baza căruia a fost adoptată o măsură de
6

Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii. Ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2007, pg. 570
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reorganizare.
În anumite cazuri, instanța de fond a considerat că în ceea ce privește dispozițiile
articolului 76 din Codul Muncii, analizând cerințele privind motivarea unei decizii de
concediere, a c e s t e a n u i n t r o d u c e i m p e r a t i v n e c e s i t a t e a
u n e i e xpuneri exhaustive, caz în care cerința legii este îndeplinită doar prin
menționarea în cuprinsul deciziei de concediere a motivelor de fapt.
În privința drepturilor angajatorului, în practica judiciară se precizează că
o decizie de restructurare a unui angajator, o măsură de reducere a cheltuielilor de
personal, reducerea unor posturi prin desființare și structurarea unei alte organigrame
aparțin în exclusivitate angajatorului, care le poate lua de exemplu prin intermediul
Consiliului de Administrație. În acest sens, opinia este că angajatorul este singurul
care are dreptul de a lua măsuri pentru asigurarea continuării activității sale
economice.
Ca urmare, dreptul angajatorului de a-și reorganiza activitatea nu va
putea fi cenzurat prin intermediul unei instanțe de judecată, în condițiile în care
concedierea pentru motive care nu țin de persoana angajatorului se realizează cu
respectarea procedurilor legale7. Aceasta înseamnă că niciun salariat nu are atributul
de a determina strategia de redresare economică emisă de angajator prin intermediul
Consiliului de Administrație.
Respectarea condițiilor de legalitate determină soluția instanței de judecată,
care poate aprecia în mod întemeiat asupra precizării în decizia de concediere a
motivelor, în condițiile în care reorganizarea angajatorului și implicit desființarea
posturilor salariaților au fost determinate de elemente obiective,
În privința cerinței de legalitate privind preavizul, indicate de dispozițiile
articolului 76 din Codul Muncii, instanța de judecată trebuie să rețină faptul că
salariaților concediați le-a fost acordat un preaviz în conformitate cu prevederile
contractului colectiv de muncă, ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.
Sub acest aspect, angajatorul are ca obligație întocmirea şi comunicarea preavizului
salariaților concediați, desigur cu respectarea garanțiilor cuprinse în dispozițiile
articolului 75 din Codul Muncii. Comunicarea preavizului se va realiza în condițiile
în care un salariat a refuzat un alt post acordat de angajator, prevăzut în noua
organigramă aprobată de consiliul de administrație, în condițiile în care în acordarea
respectivului post s-a ținut seama de anumite particularități, cum ar fi situația
medicală a acestuia.
Un alt aspect necesar legalității deciziei de concediere va fi legat de faptul că
desființarea unui post ocupat, în condițiile detaliate mai sus, trebuie să aibă o cauză
reală, efectivă și serioasă.
Putem spune în acest sens, cauza reală şi serioasă va fi legată de desființarea
locului de muncă și concedierea salariatului ca urmare a apariției unor dificultăți
economice, a necesității unor transformări tehnologice sau a implicării reorganizării
7

C. Ap. Constanţa, s. I civ., dec. nr. 277/2012, RDS nr. 9/2012, www.revistadreptsocial.ro;
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activității.
În ceea ce privește desființarea postului, aceasta va fi efectivă în condițiile
în care locul de muncă a fost suprimat din structura angajatorului8, post care nu se
va mai regăsi în organigramă sau în statul de funcții, fapt care impune caracterul
definitiv al suprimării.
Față de cerința desființării postului, aceasta trebuie să fie reală, obiectivă,
de regulă impusă de dificultăți economice, reorganizarea unui angajator fiind
independentă de buna sau reaua credință a acestuia.
Pe de altă parte, cauza va fi serioasă, în condițiile în care va fi impusă de
necesități certe privind îmbunătățirea situației economice a angajatorului, care nu
încearcă disimularea realității și nu urmărește un alt temei, fiind cerută de apariția unor
condiții economice care impun reorganizarea și implicit desființarea unor locuri de
muncă.
Astfel, Curtea Constituțională9 a reținut faptul că prevederile art. 65 din
Codul Muncii stabilesc condiţiile în care angajatorul poate dispune concedierea
unui salariat din motive neimputabile acestuia. Curtea a stabilit un echilibru între
participanții într-un raport juridic de muncă, asigurând astfel angajatorului libertatea
de a dispune cu privire la desființarea unor posturi din considerente obiective, cu
protejarea însă a salariatului în fața unei atitudini abuzive.
Conform analizei Curții, în privința considerentelor obiective aveam în
vedere:
- apariția unor dificultăţi economice;
- necesitatea transformărilor tehnologice;
- reorganizarea activității rezultată din perspective economice;
- dizolvarea angajatorului, mutarea sediului10 în altă localitate etc.
Din analiza deciziei Curții rezultă neimpunerea unor modalități de
administrare a activităţii unui angajator sau considerarea anumitor factori ca
obiectivi, libertatea angajatorului în acest sens rămânând neatinsă. Rolul deciziei
este legat de limitarea unei atitudini abuzive a angajatorului, impunând existența
unei cauze reale şi serioase.
Reorganizarea determină11 încetarea atribuțiilor unor posturi, redimensionarea
atribuțiilor altor posturi, acordarea de noi atribuții de serviciu pentru salariați12,
precum și rentabilizarea angajatorului prin reducerea cheltuielilor de personal13.
Alexandru Atanasiu, Luminița Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, București, 2005, pg.138;
Decizia CCR nr. 23/2013, publicată în M. Of. nr. 122 din 5 martie 2013;
10
Ion Traian Stefănescu, Concedierea salariaților pentru motive care nu țin de persoana lor, individuală și colectivă, Revista română de dreptul muncii, nr.3/2006, pg.6;
11
Tribunalul Municipiului Bucureşti, secția a IV-a civilă, decizia nr. 96/1991, în Culegere de practică judiciară pe
anul 1991, cu note de dr. I. Mihuţă, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., 1992, pg. 146/147;
12
Curtea de Apel Bucureşti, secția a VII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 3074/2016.https://
sintact.ro/#/jurisprudence/529901697;
13
Curtea de Apel Bucureşti, secția a VII-a civilă/conflicte de muncă şi asigurări sociale, dec. civ. nr. 1461/R/2006,
https://sintact.ro/#/jurisprudence/520297442;
8
9

116

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021

UNIVERS JURIDIC
Astfel, s-a considerat14 că aceste aspecte sunt dovedite prin intermediul
verificării organigramei, iar nedepunerea acesteia de către angajator, coroborată
cu celelalte susțineri ale salariatului, poate proba nelegalitatea măsurii. În același
sens, nedepunerea15 procesului – verbal care să probeze hotărârea, luată cu cvorumul
legal, a Adunării Generale a Acționarilor privind reducerea efectivă a personalului,
posturile avute în vedere şi natura acestora, constituie un motiv de nelegalitate.

Concluzii
Realizarea reorganizării activității unui angajator, ca act intern în scop
de redresare a activității acestuia, reprezintă o operațiune care fundamentează o
decizie legală de concediere din motive care nu țin de persoana salariatului.
Reorganizarea poate fi determinată chiar şi în situația în care are loc o
reducere a unui singur post din organigrama uni angajator și cu păstrarea tuturor
celorlalte.
Reorganizarea are astfel înțelesul unei proceduri organizatorice temeinic
justificate, care are la bază principii economice concrete raportate la asigurarea
derulării continue a activității unui angajator, care este ținut de regulile unei
discipline financiare de strictă aplicare, fapt care poate conduce la desființarea unor
posturi și concedierea salariaților care le ocupau.
Faptul că angajatorul a probat că desființarea posturilor salariaților
a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă, prin intermediul indicării
detaliate a motivelor provenite din reorganizare, respectiv necesitatea restrângerii
cheltuielilor ca urmare a apariției pierderilor, face ca decizia de desfacere a
contractelor de muncă să se raporteze la împrejurări excepționale, caz în care
angajatorul d e v i n e s uveran în deciderea numărul de salariați care pot fi
păstrați.
O decizie de concediere care derivă din încercarea angajatorului de a-și
eficientiza activitatea, în scop de adaptare la un anumit context economic nu poate
fi lovită de nulitate.
În concluzie, recurgerea în mod justificat la realizarea unei concedieri va fi
certă în condițiile în care la nivelul angajatorului s-a produs o reorganizare reală și
necesară a activității sale, impusă de noile condiții economice regăsite pe piață.
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LEGALITY OF DISMISSAL FOR
REASONS NOT RELATED TO THE
EMPLOYEE
LEGALITATEA CONCEDIERII
PENTRU MOTIVE CARE NU ȚIN
DE PERSOANA SALARIATULUI
Associate professor PhD Dragoș Lucian RĂDULESCU1

Abstract
In accordance with the provisions of Article 65 of the Labor Code, dismissal for
reasons not related to the employee is a way of terminating the individual employment
contract, determined by the termination of employment.
The determining condition of such dismissal will be related to the actual
termination, for a real and serious cause of employment, usually motivated by
economic imperatives and not by the unilateral arbitrary will of an employer.
The article analyzes the conditions of legality in the case of individual
dismissal for reasons not related to the person of the employee, including the elements
of doctrine and jurisprudence.

Key words: dismissal; employees; reorganization; reasons, legality,

Rezumat
În conformitate cu dispozițiile articolului 65 din Codul muncii, concedierea
pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă o modalitate de încetare
a contractului individual de muncă, determinată de desființarea locului de muncă
ocupat.
Condiția determinantă a unei astfel de concedieri va fi raportată la desființarea
efectivă, dintr-o cauză reală și serioasă a locului de muncă, motivată de regulă pe
1
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imperative economice și nu din voința arbitrară unilaterală a unui angajator.
Articolul analizează condițiile de legalitate în cazul concedierii individuale
pentru motive care nu țin de persoana salariatului, cu includerea elementelor de
doctrină și jurisprudență.

Cuvinte cheie: concediere salariați; reorganizare, motive; legalitate;

Introduction

W

e can state that regarding the legal modalities of issuing a dismissal
decision, action based on the provisions of Article 65 of the Labor
Code which determines the termination of the employment contract for reasons not
related to the employee, the employer must relate to the essential requirements of
validity found in the relevant legislation, which also includes non-discrimination
requirements2 and ensuring equal opportunities3.
In this respect, the application of the provisions of Article 65 of the Labor
Code may be motivated, in the case of a full-time employee under the individual
employment contract concluded by a particular employer, by the economic situation
to which the issuer of the decision may refer.
In practice, the reasons that may lead to a decision related to the dismissal
of the employee are usually related to the need to carry out operations necessary for
the financial recovery of the employer, taking into account, in general, economic
aspects4. However, the dismissal decision must be preceded by an actual financial
analysis carried out on the employer’s activity, covering the period prior to taking
such a measure, with the identification of the losses recorded and the turnover
achieved.
Highlighting a significant decrease in turnover, the amount in the financial
year, the comparison with the previous financial situation, the net loss recorded in
the company’s accounts, become elements that can substantiate a legal dismissal
decision for reasons not related to the employee.
We can thus affirm the existence of the employer’s rights, in relation to the
respective economic data attesting the certain existence of losses, to take the decision
to impose some operations necessary for the reorganization of the company. The
drawing up of a statement of reasons concerning the amendment of the establishment
Muscalu Manuela Loredana, Discriminarea în relațiile de muncă, Ed.Hamangiu, București, 2015, pg.16;
Marinescu Delia Mihaela, The evolution of the concepts of equal opportunities and migration in the legislation of the European Union, articol publicat în Proceeding ale Conferinţei Stintifice Internationale „ Global Security
and National Defence”, pp.490-496, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Doctoral School, 25-26 iunie
2020, disponibil online la https://www.strategii21.ro/A/2020-06.%20GLOBAL%20SECURITY%20AND%20NATIONAL%20DEFENCE/Conferinta%20Strategii%20XXI%20Scoala%20doctorala.pdf
2
3

4 Jean Pelissier, Alain Supiot, Antoine Jeammond, Droit du travail, 23 edition, Dalloz, Paris, 2006, pg.561;
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plan, the statement of duties and the rules of organization and operation shall justify
the employer’s right to issue a dismissal decision, which must provide sufficient
guarantees that the measure adopted respects equal opportunities5, indispensable
principle on the labor market.
The issuance of a substantiation note will give the possibility to approve
the new organizational and functional structure of the employer, by decision of the
Board of Directors. On the other hand, the effect of approving by decision of the
Board of Directors a new organizational structure of the employer will be related to
the abolition of the position of the respective employee, followed by the proposal of
other positions in the new organizational chart.
In order to protect the rights of the employee, the issuance of a dismissal
decision pursuant to art. 65 of the Labor Code, which provides for the termination
of the individual employment contract for reasons not related to the person of the
employee, gives the right to file an appeal to the competent court.

Criticisms regarding the illegality of the dismissal decision
Regarding the criticisms that determine the introduction of the appeal against
an individual dismissal decision for reasons not related to the employee’s person, the
non-compliance with the legality requirements provided by the provisions of art. 76
of the Labor Code must be taken into account. In this regard, we consider the lack
of reasons for dismissal, length of notice, the list of all jobs available in the unit
and the deadline for employees to choose to fill a vacancy, as well as the criteria for
establishing the order of priority , but only in the case of collective redundancies.
Failure to comply with the conditions of legality of the dismissal decision
shall invalidate it, in accordance with the provisions of Article 78 of the Labor Code.
On the contrary, the employer’s observance of the grounds for the lawfulness of a
dismissal decision results in the applicant’s claims being rejected as unfounded.
With regard to the procedural steps provided for in the Labor Code regarding
dismissal for reasons other than the employee’s person, the employer must issue the
following documents in the motivation:
- internal note attesting to the proposal of the hierarchical boss regarding
the abolition of jobs, respectively the justification of the need to delete from the
organizational chart and from the job descriptions of the respective position;
- approval of the proposal for the abolition of the positions by the Board of
Directors at the level of the employer;
- approval by the Board of Directors of the new organizational chart and
Marinescu Delia Mihaela, Respecting equal opportunities - a guarantee for maintaining societal security in
Romania and in the European Union, articol publicat în Proceeding ale Conferinţei „ Romania in the New International Security Environment”, pp.38-46,, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, National Defence College,
26 iunie 2020, disponibil online la https://www.strategii21.ro/A/2020-%2006.%20ROMANIA%20IN%20THE%20
NEW%20INTERNATIONAL%20SECURITY%20DYNAMICS/Strategies%20XXI%20-%20CNAp.pdf
5
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the list of positions, internal documents that will no longer contain the previous
positions;
- proof of transmission of the list of all available jobs at the level of the
employer, as well as of the term in which the employees can choose to fill other
vacant jobs;
- issuance of documents resulting in the giving of notice to employees whose
posts have been abolished;
- issuing the dismissal decision.
In the same sense of complying with the legality criteria, the employer must
issue a reasoned dismissal decision, both in fact and in law, specifying in it the need
to terminate the individual employment contract for reasons not related to the person.
the employee. Basically, we consider the substantiation of the need to implement the
reorganization decision of the employer, with a detailed listing of the reasons that led
to the abolition of those positions.
With regard to the fact that the dismissal decision contains specified
references only to the substantive note on the amendment of the establishment
plan, the statement of duties and the organization and functioning regulations of the
employer, without expressly inserting the determining causes are financial aspects
that required reorganization, it will enable the court to rule on the illegality of that
decision.
In that regard, a mere statement in the dismissal decision that the individual
employment contract was terminated in relation to the statement of reasons, even
communicated to the employee with the decision in question, is not sufficient to
cover the provisions found in Article 76 of the Labor Code and does not justify the
fulfillment of the conditions to show that the termination of employment is effective6
and is based on a real and serious cause.
Thus, the recitals of the decision must expressly state the factual reasons
for which the dismissal was ordered, given that at the level of the company’s
organization there was a change in the Statute of Functions, resulting in the abolition
of the position held by the appellant. Consequently, in examining the content of
such a contested decision, the court may rightly find that it fully complies with the
requirements of legality, containing in detail the reasons for the termination of the
individual employment contract, in relation to the decision it was the basis for the
reorganization of the employer’s activity.
As a result of the above, no claims can be received from the employee
regarding a lack of motivation of the dismissal decision, if its content clearly states
the factual reasons that led to the termination of the position, indicating the decision
based on to which a reorganization measure has been adopted.
In some cases, the court of first instance considered that, as regards the provisions
of Article 76 of the Labor Code, when examining the requirements for the reasons for a
6

Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii. Ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2007, pg. 570
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dismissal decision, they do not necessarily introduce the need for exhaustive exposure, in
which case the law the content of the decision to dismiss the factual reasons.
With regard to the rights of the employer, in legal practice it is specified that
a decision to restructure an employer, a measure to reduce staff costs, reduce posts by
abolition and the structuring of another organizational chart belong exclusively to the
employer, who can take them for example by through the Board of Directors. In this
sense, the opinion is that the employer is the only one who has the right to take measures
to ensure the continuation of his economic activity.
As a result, the employer’s right to reorganize his activity will not be able to
be censored through a court, provided that the dismissal for reasons not related to the
employer’s person is carried out in compliance with legal procedures7. This means
that no employee has the attribute to determine the economic recovery strategy
issued by the employer through the Board of Directors.
Compliance with the conditions of legality determines the solution of the
court, which can rightly assess the clarification in the decision to dismiss the reasons,
given that the reorganization of the employer and thus the abolition of employees’
positions were determined by objective elements,
With regard to the legality requirement for notice, indicated by the provisions
of Article 76 of the Labor Code, the court must note that dismissed employees have
been given notice in accordance with the provisions of the collective bargaining
agreement, which may not be less than 20 working days. In this respect, the
employer has the obligation to draw up and communicate the notice to the dismissed
employees, of course in compliance with the guarantees contained in the provisions
of Article 75 of the Labor Code. The communication of the notice will be made in the
conditions in which an employee refused another position granted by the employer,
provided in the new organizational chart approved by the board of directors, in the
conditions in which in the granting of that position certain particularities were taken
into account, such as medical condition. his.
Another aspect necessary for the legality of the dismissal decision will be
related to the fact that the termination of an occupied position, under the conditions
detailed above, must have a real, effective and serious cause.
In this sense, we can say that the real and serious cause will be related to
the termination of employment and the dismissal of the employee as a result of
economic difficulties, the need for technological transformations or the involvement
of the reorganization of the activity.
With regard to the termination of the post, it will be effective if the job has
been removed from the employer’s structure8, post that will no longer be found
in the organizational chart or in the list of positions, which imposes the definitive
character of the suppression.
7
8

Constanța Court of Appeal, section I civil, decision no. 277/2012, RDS nr. 9/2012, www.revistadreptsocial.ro;
Alexandru Atanasiu, Luminița Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, București, 2005, pg.138.
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Compared to the requirement to terminate the job, it must be real, objective,
usually imposed by economic difficulties, the reorganization of an employer being
independent of his good or bad faith.
On the other hand, the case will be serious, given that it will be imposed by
certain needs to improve the economic situation of the employer, who does not try to
hide the reality and does not pursue another basis, being required by the emergence
of economic conditions that require reorganization and implicitly the abolition of
some jobs.
Thus, the Constitutional Court9 noted that the provisions of art. 65 of the
Labor Code establish the conditions under which the employer may order the
dismissal of an employee for reasons not attributable to him. The Court struck a
balance between the participants in a legal employment relationship, thus giving the
employer the freedom to decide on the termination of positions for objective reasons,
while protecting the employee from an abusive attitude.
According to the Court’s analysis, I had in mind the objective considerations:
- the emergence of economic difficulties;
- the need for technological transformations;
- reorganization of activity resulting from economic perspectives;
- dissolution of the employer, relocation of the headquarters to another
locality10 etc.
The analysis of the Court’s decision shows that there are no ways of managing
an employer’s business or that certain factors are considered as objectives, and the
employer’s freedom in this respect remains unaffected. The role of the decision is
related to the limitation of an abusive attitude of the employer, imposing the existence
of a real and serious cause.
Reorganization determines11 termination of duties of some positions, resizing
of duties of other positions, granting of new duties for employees 12, as well as the
profitability of the employer by reducing staff costs13.
Thus, it was considered 14 that these aspects are proved by means of the
verification of the organizational chart, and its non-submission by the employer,
corroborated with the other claims of the employee, may prove the illegality of the
measure. In the same sense, non-submission15 of the minutes proving the decision,
CCR decision no. 23/2013, published in the Official Gazette no. 122 of March 5, 2013;
Ion Traian Stefănescu, Concedierea salariaților pentru motive care nu țin de persoana lor, individuală și colectivă, Revista română de dreptul muncii, nr.3/2006, pg.6;
11
Bucharest Municipal Court, civil section IV, decision no. 96/1991, in the Collection of judicial practice for 1991,
with notes by Dr. I. Mihuţă, Publishing House and Press „Şansa” S.R.L., 1992, pg. 146/147;
12
Bucharest Court of Appeal, section VII labor disputes and social insurance, decision no. 3074/2016, https://sintact.
ro/#/jurisprudence/529901697;
13
Bucharest Court of Appeal, civil section VII / labor disputes and social insurance, civil decision no. 1461/R/2006,
https://sintact.ro/#/jurisprudence/520297442;
14
Bucharest Tribunal, Civil Section III, decision no. 1212/1993 and decision no. 39/1993.
15
Arad Court, civil section, decision no. 742/2000, https://sintact.ro/#/jurisprudence/533687274
9

10
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taken with the legal quorum, of the General Meeting of Shareholders regarding the
effective reduction of the staff, the positions considered and their nature, constitute
a reason for illegality.

Conclusions
The reorganization of the activity of an employer, as an internal act in
order to recover his activity, is an operation that substantiates a legal decision of
dismissal for reasons not related to the person of the employee.
The reorganization can be determined even in the situation where there is
a reduction of one position in the organizational chart of one employer and with
the retention of all the others.
The reorganization thus has the meaning of a well-justified organizational
procedure, which is based on concrete economic principles related to ensuring
the continuous activity of an employer, which is bound by the rules of a financial
discipline of strict application, which can lead to the abolition of positions and
dismissal of employees. who occupied them.
The fact that the employer proved that the termination of the employees’
positions was effective and had a real and serious cause, through the detailed
indication of the reasons for the reorganization, respectively the need to reduce
expenses due to losses, makes the decision to terminate employment contracts
to relate to exceptional circumstances, in which case the employer becomes
sovereign in deciding the number of employees that can be retained.
A dismissal decision deriving from the employer’s attempt to streamline his activity
in order to adapt to a certain economic context cannot be annulled.
In conclusion, the justified use of a dismissal will be certain given that there has
been a real and necessary reorganization of its activity at the level of the employer,
imposed by the new economic conditions found on the market.
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AFINITATEA ȘI GRADUL DE AFINITATE
AFFINITY AND DEGREE OF AFFINITY
Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIȚA
„Cunoaşterea cuvintelor conduce la cunoaşterea lucrurilor”. (Platon).

Rezumat
Pe bază de temei legal, „afinitatea” este una dintre noțiunile cele mai
controversate, punctele de vedere fiind nu numai diferite, dar chiar și contradictorii în
definirea sensului și a conținutului său, și acestea timp de circa 145 de ani, respectiv
pe perioada de aplicarea a vechiului Cod civil și a vechiului Cod de procedură civilă.
Pentru prima oară, la nivel legislativ, noțiunea juridică de „afinitate” a fost
reglementată prin art. 407 noul Cod civil, în vigoare începând cu 1 octombrie 2011.
Dar, așa după cum se va vedea din acest material, există serioase neajunsuri
(din punctul de vedere al subsemnatului) și în definiția dată „afinității” prin art. 407
noul Cod civil.
Având în vedere că noțiunea „afinitate” este definită diferit atât între diverse
DEX-uri, cât și între cea dintre DEX-uri și din noul Cod civil, se impune ca sensul și
conținutul vechi al multor cuvinte, noțiuni și expresii să fie puse de acord cu definițiile
date „rudeniei” și „afinității” prin art. 407 din noul Cod civil.
Articolul prezintă și numeroase exemple în care noțiunile „rudenie” și
„afinitate” sunt definite diferit în art. 405, 406 și 407 din noul Cod civil
Având în vedere faptul că atât în literatura de specialitate, cât și on-line
abundă în tot felul de demonstrații privind modul de calcul al gradului de afinitate,
cele mai multe fiind de n e înțeles chiar și de persoanele cu o bună pregătire, în articol
se prezintă, până la pe înțelesul omului de rând, cum se stabilește „afinitatea” și
„gradul de afinitate” în sensul definițiilor date acestor noțiuni prin art. 407 noul Cod
civil.
În lucrare se fac și propuneri de îmbunătățire a definiției date afinității prin
art. 407 din Codul civil
Articolul se încheie cu unele considerații privind viitorul posibil rudeniei și
al afinității.
Cuvinte cheie: rudenie; grad de rudenie; rudenia în linie dreaptă; rudenia în linie
colaterală; legătura de rudenie; linie de rudenie; soț; soție; naștere; copil; părinți;
bunici; străbunici; străstrăbunici; unchi; văr; vară; legături de sânge;
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Summary
Based on the legal basis, „affinity” is one of the most controversial notions,
the views being not only different, but even contradictory in defining its meaning and
content, and these for about 145 years, respectively during the period application
of the old Civil Code and the old Code of Civil Procedure. For the first time, at the
legislative level, the legal notion of „affinity” was regulated by art. 407 of the new
Civil Code, in force since October 1, 2011. But, as will be seen from this material,
there are serious shortcomings (from the point of view of the undersigned) and in the
definition given to „affinity” by art. 407 of the new Civil Code.
Given that the notion of „affinity” is defined differently both between different
DEXs and between the DEXs and in the new Civil Code, it is necessary that the old
meaning and content of many words, notions and expressions be put by agreement
with the definitions given to “kinship” and “affinity” by art. 407 of the new Civil
Code. The article also presents numerous examples in which the notions “kinship”
and “affinity” are defined differently in art. 405, 406 and 407 of the new Civil Code
Given the fact that both in the literature and online abound in all sorts of
demonstrations on how to calculate the degree of affinity, most of which are
incomprehensible even to people with good training, the article presents , up to
the understanding of the common man, how to establish „affinity” and „degree of
affinity” in the sense of the definitions given to these notions by art. 407 of the new
Civil Code. The paper also makes proposals to improve the definition given to affinity
by art. 407 of the Civil Code
The article concludes with some considerations about the possible future of
kinship and affinity.
Keywords: kinship; degree of kinship; kinship in a straight line; collateral kinship;
kinship; kinship line; husband; wife; birth; child; parents; grandparents; ancestors;
great-grandparents; uncle; cousin; summer; blood ties;
Cuprins:
1. Neajunsuri legislative în definirea noțiunii „afinitate”

2. Actele normative care definesc rudenia, gradul de rudenie și a f i n i t a t e a
3. Neajunsuri în definiția afinității în articolul 407 din noul Cod civil
4. Nepotriviri în definirea afinității între DEX-uri și articolul 407 din noul Cod civil
5. Exemple în care noțiunile „rudenie” și „afinitate” sunt definite diferit în articolele 405, 406
și 407 din noul Cod civil
6. Stabilirea „gradului de afinitate”
7. Propuneri de îmbunătățire a definiției date afinității prin articolul 407 din Codul civil
8. Rudenia și afinitatea sunt pe cale de dispariție în viitor ?
Bibliografie
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1. Neajunsuri legislative în definirea noțiunii „afinitate”
„Legile nu trebuie să fie subtile; ele sunt făcute pentru oameni cu
înţelegere medie; ele nu sunt expresia artei logicii, ci a judecăţii simple a unui
tată de familie”. (Montesquieu, Despre spiritul legilor).

P

e bază de temei legal, „afinitatea” este una dintre noțiunile cele mai
controversate, punctele de vedere fiind nu numai diferite, dar chiar și
contradictorii în definirea sensului și a conținutului său, și aceasta timp de circa 145
de ani, respectiv pe perioada de aplicarea a vechiului Cod civil1 și a vechiului Cod
de procedură civilă2.
Aceasta și din cauză că noțiunea „afinitate” a fost folosită în aceste coduri
timp de circa 145 de ani fără a fi definită, fără a i se preciza sensul și conținutul3.
Din textul celor două Coduri menționate mai sus, nu se poate deduce care este
sensul și conținutul noțiunii „afinitate”.
În Codul familiei4 s-au definit noțiunile „rudenie” și „grad de rudenie”, dar
nu s-a definit și noțiunea de „afinitate”.
Pe parcursul celor circa 145 de ani de aplicare a vechiului Cod civil și
a vechiului Cod de procedură civilă s-au emis și s-au aplicat zeci de mii de acte
normative, care au conținut reglementări și prin folosirea noțiunii „afinitate”, dar
fără ca în vreunul dintre acestea să se fi definit sensul și conținutul acesteia, în special
din punct de vedere juridic.
Surprinde și nedumerește faptul că și în justiție s-au emis sute de mii de
soluții, în al căror text este și noțiunea de „afinitate”, dar (1) fără ca în acestea să se
definească sensul și conținutul său și (2) fără ca cei cărora actele respective le-au fost
adresate să aibă posibilitatea să afle care este, din punct de vedere juridic, sensul și
conținutul acestei noțiuni.
Toată lumea a folosit, timp de circa 145 de ani, noțiunea juridică neclară,
imprecisă, confuză de „afinitate”, dar fără să se pună problema, în special din partea
organelor de justiție, definirii sensului și a conținutului acesteia.
Pentru prima oară, la nivel legislativ, noțiunea juridică de „afinitate” a fost
reglementată prin art. 407 din „Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul
civil” (pentru care se mai folosește încă denumirea de noul Cod civil), publicată
în Monitorul Oficial nr. 511 din 24 iulie 2009, în vigoare începând cu 1 octombrie
2011.
Vechiul Cod civil a fost în vigoare timp de 145 de ani și 10 luni, fiind pus în aplicare la 1 decembrie 1865 și
abrogat începând cu 30 septembrie 2011; a se vedea Bibliografia.
2
Vechiul Cod de procedură civilă a fost în vigoare timp de 148 de ani și 45 de zile, fiind pus în aplicare la 1 decembrie 1865 și abrogat începând cu 15 februarie 2013; a se vedea Bibliografia.
3
A se vedea: în vechiul Cod civil art. 656; în vechiul Codul de procedură civilă art. 28, 37, 39, 189 și 190.
4
Codul familiei a fost în vigoare pe perioada 1 februarie 1954 – 1 octombrie 2011; a se vedea Bibliografia.
<?>
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Am făcut aceste precizări pe baza faptului că, până la data de 1 octombrie
2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, nu am găsit un alt act normativ cu
putere de lege în care să se definească noțiunea de „afinitate”.
Dar, așa după cum se va vedea din acest material, există serioase neajunsuri și
în definiția „afinității” date prin art. 407 din noul Cod civil.

2. Actele normative care definesc rudenia, gradul de
rudenie și a f i n i t a t e a
„Nu există ceva mai bun pentru stat decât legi bine alcătuite” (Euripide)

Așa după cum am mai arătat, pentru prima oară, la nivel legislativ, noțiunea
de „afinitate” a fost reglementată prin art. 407 din noul Cod civil (care este „Legea
nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil”).
Deoarece noțiunea de „afinitate” nu poate fi abordată corect și pe deplin în
afara noțiunilor de „rudenie” și „grad de rudenie”5, am considerat că este strict
necesară cunoașterea acestor noțiuni, așa cum sunt definite în art. 405 și 406 din
noul Cod civil, prezentate în cele ce urmează (sublinierile îmi aparțin):
„Art. 405. Noţiune
(1) Rudenia firească este legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o
altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun.
(2) Rudenia civilă este legătura rezultată din adopţia încheiată în condiţiile
prevăzute de lege.
Art. 406.Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
(1) Rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenţei unei persoane dintr-o
altă persoană şi poate fi ascendentă sau descendentă.
(2) Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe
persoane au un ascendent comun.
(3) Gradul de rudenie se stabileşte astfel:
a) în linie dreaptă, după numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii sunt rude
de gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea;
b) în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude
până la ascendentul comun şi coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, fraţii
sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea, verii
primari, de gradul al patrulea.
Art. 407. Afinitatea
(1) Afinitatea este legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ.
(2) Rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii celuilalt soţ.”
Începând cu 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, prin
5

A se vedea articolul subsemnatului intitulat „Rudenia și gradul de rudenie”.
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care se dau definiții noțiunilor „rudenie” și „afinitate”, sensul și conținutul multor
cuvinte și expresii s-au schimbat radical, în esența lor, dar fără ca acest lucru să
se reflecte corect, în mare parte, în legislație, în practica judiciară, în scrisul și în
vorbirea curentă, așa după cum se va vedea și din cele ce urmează.
Din întreaga legislație parcursă și din toate actele emise în justiție de care am
luat cunoștință, am constatat că atât gradul de rudenie, cât și gradul de afinitate sunt
admise (sub aspectul efectelor juridice) numai până la gradul IV.

3. Neajunsuri în definiția „afinității” în articolul 407 din
noul Cod civil
„Nu trebuie nici geniu, nici taine, nici minuni pentru a da legile raţiunii: e de
ajuns o minte luminată şi o judecată simplă” (Pitagora, Legile morale şi politice.).

În articolul 407 din noul Cod civil, „afinitatea” este definită ca fiind (sublinierea
îmi aparține) „l e g ă t u r a dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ”.
Neclaritățile, confuziile, ambiguitățile și interpretările diferite, chiar
contradictorii, în interpretarea sensului și a conținutului noțiunii „afinitate”, sunt
cauzate de faptul că din textul legal „Afinitatea este l e g ă t u r a dintre un soţ şi
rudele celuilalt soţ” nu se înțelege „despre ce fel de l e g ă t u r ă este vorba ?”
Despre „legătura d e r u d e n i e dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ” nu este
vorba deoarece:
1) gradul de rudenie se stabileşte numai și numai după numărul naşterilor;
2) numai o naștere (singura care face legătura de sânge între două persoane)
generează un grad de rudenie;
3) nu se poate stabili un grad de rudenie în afara unei naşteri, a unei legături de
sânge, în nici o condiţie şi sub nici o altă formă, cu excepția adopției.
Atunci „despre ce fel de l e g ă t u r ă este vorba ?”
Este vorba despre o legătură de suflet, de inimă, de fraternitate pe baza unor
idealuri comune etc., despre ce fel de „legătură” este vorba?
Când s-a definit afinitatea în art. 407 din Codul civil trebuia să se țină cont
de faptul real că, la creștinescul poporul român, căsătoria care unește tinerii din
două familii face ca (1) între un soț și familia e x t i n s ă 6 a celuilalt soț și (2) între
familiile e x t i n s e ale celor doi soți, se stabilesc puternice legături de fraternitate
pe baza unor idealuri comune.
Aceasta trebuie să fie ideea de bază care trebuie să stea la baza definirii
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prin „Legea Nr. 272 din 21 iunie 2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, publicată în Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014, se prevede (sublinierile îmi aparțin): „Art. 4. În sensul prezentei
legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) copil - persoana care nu a împlinit vârsta de
18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii; b) familie - părinţii şi copiii acestora; c)
familie e x t i n s ă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv;”.
6
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afinității în art. 407 din Codul civil.
Din punct de vedere al „afinității”, eu înțeleg „fraternitatea” ca având sensul de
„sentimente de afecțiune, de apropiere sufletească și spirituală, de idealuri comune,
care unesc două familii extinse ca urmare a unei legături de căsătorie intervenite între
câte un membru din fiecare din acestea”.
Și rudenia este tot o legătură dintre persoane, dar la aceasta se precizează clar
despre ce fel de legătură este vorba: (1) la rudenia firească este vorba de „l e g ă t u r a
bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe
persoane au un ascendent comun”, iar (2) la rudenia civilă este vorba de „l e g ă t u r a
rezultată din adopţia încheiată în condiţiile prevăzute de lege”.
În cazul afinității, nu se precizează despre ce fel de l e g ă t u r ă este vorba,
de aici decurgând gravele neajunsuri în înțelegerea sensului și a conținutului
acesteia.
În aplicarea oricărei prevederi legale, ar trebui să se pornească de la
clarificarea sensului și a conținutului noțiunilor folosite. În cazul în care fie și numai
o singură noțiune, dintr-un text de lege, este neclară, confuză, ambiguă prevederea
legală respectivă lasă loc la interpretări diferite, chiar contradictorii, generând grave
consecințe negative în activitatea practică, în înfăptuirea legalității.
Surprinde și nedumerește faptul că asemenea formulări neclare, confuze,
ambigue, interpretabile diferit există chiar în Codul civil, cu atât mai mult cu cât
acesta a fost elaborat în condițiile în care era deja în vigoare de mai mulți ani
„Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative”, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 31 martie
2000, în vigoare începând cu 3 aprilie 2000, prin care se dispune clar, precis și la
modul imperativ:
„Art. 8. Forma de redactare a actelor normative[…]
(4) Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără
dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu
încărcătură afectivă. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze
stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor. […]
Art. 25. Determinarea conceptelor şi noţiunilor
În cadrul soluţiilor legislative preconizate trebuie să se realizeze o configurare
explicită a conceptelor şi noţiunilor folosite în noua reglementare, care au un alt
înţeles decât cel comun, pentru a se asigura astfel înţelegerea lor corectă şi a se evita
interpretările greşite. […]
Art. 36. Stilul actelor normative
(1) Actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific
normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea
strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. […]
(3) Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în
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domeniul de activitate la care se referă reglementarea.
(4) Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înţelesul lor curent
din limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată
dezideratului înţelegerii cu uşurinţă a textului de către destinatarii acestuia.
Art. 37. Unitatea terminologică
(1) În limbajul normativ, aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi
termeni.
(2) Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri
diferite, semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le
instituie, în cadrul dispoziţiilor generale sau într-o anexă destinată lexicului respectiv,
şi devine obligatoriu pentru actele normative din aceeaşi materie.
(3) Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai
prin explicitare în text, la prima folosire.”
Concluzii:
În art. 407 din noul Cod civil noțiunea de „afinitate” este necesar să fie
reformulată (definită) astfel încât să se țină cont de faptul că, la creștinescul popor
român, căsătoria care unește tinerii din două familii face ca (1) între un soț și
familia extinsă celuilalt soț și (2) între familiile extinse ale celor doi soți, să se
stabilească legături de fraternitate pe baza unor idealuri comune.
Aceasta trebuie să fie ideea de bază care trebuie să stea la baza definirii
afinității în art. 407 din Codul civil.
Totodată este strict necesar să se pună de acord:
1) definițiile foarte diferite date afinității în mai multe DEX-uri7;
2) definiția afinității date prin art. 407 din noul Cod civil împreună cu cea din
DEX-uri, în special cu cea din „Dicționarul explicativ al limbii române”, elaborat de
Academia Română.
Familia e x t i n s ă include8 copiii și rudele copiilor, până la gradul IV inclusiv,
respectiv (socotiți față de copil):
1) părinții copiilor, care sunt rude de gradul I;
2) bunicii copiilor (părinții celor doi părinți), care sunt rude de gradul II;
3) străbunicii copiilor (bunicii celor doi părinți), care sunt rude de gradul III;
4) stră-străbunicii copiilor (străbunicii celor doi părinți), care sunt rude de
gradul IV;
5) unchii și mătușile copiilor (adică frații și/sau surorile părinților împreună
cu soții și soțiile lor), care sunt rude de gradul IV; frații și/sau surorile părinților,
împreună cu soțiile și soții lor, sunt în prima linie de unchi;
6) verii primari (fii și fiicele fraților și surorilor părinților), care sunt rude de
gradul IV.
Deci, într-o familie extinsă pot trăi și se pot gospodări împreună până la cinci
DEX: Dicționarul explicativ al limbii române.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Conform interpretărilor subsemnatului ale art. 407 din noul Cod civil și ale art. 4 din Legea Nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
7
8
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generații, care sunt rudele copilului până la gradul IV, respectiv: copiii, părinții,
bunicii, străbunicii și stră-străbunicii.

4. Nepotriviri în definirea afinității între DEX-uri și
articolul 407 din noul Cod civil
„Cuvintele dau forma felului în care gândim şi ne determină la ce să ne gândim”
(Benjamin Lee Whorf)

Față de formele vechi, în zilele noastre sensul și conținutul multor cuvinte
și expresii s-au schimbat radical, fapt care obligă ca acest lucru să se reflecte în
legislație, în practica judiciară, în scris și în vorbirea curentă.
Sensul și conținutul vechi al multor cuvinte, noțiuni și expresii trebuie pus de
acord cu definițiile date „rudeniei” și „afinității” prin art. 407 din noul Cod civil, în
vigoare începând cu 1 octombrie 2011.
Noțiunea „afinitate” este definită diferit atât între diverse DEX-uri, cât și
între DEX-uri și noul Cod civil.
Exemplele ce urmează sunt edificatoare în acest sens.
Din prevederile art. 405 și art. 406 din Codului civil rezultă că9:
1) gradul de rudenie se stabileşte numai și numai după numărul naşterilor;
2) numai o naștere (singura care face legătura de sânge între două
persoane), generează un grad de rudenie;
3) nu se poate stabili un grad de rudenie în afara unei naşteri, a unei
legături de sânge, în nici o condiţie şi sub nici o altă formă, cu excepția adopției.
Din definiția afinității dată prin art. 407 din noul Cod civil rezultă că:
1) numai între un soț şi rudele celuilalt soţ există legături de „afinitate”, deci
nu de rudenie;
2) între rudele unui soț şi rudele celuilalt soţ nu există nici legături de
„afinitate” și nici de rudenie.
Deci, din art. 407 din noul Cod civil rezultă cu claritate că noțiunea de
„afinitate” nu se poate defini ca o „legătură de rudenie”:
1) dintre un soţ şi celălalt soţ. Soţul şi soţia formează împreună o familie.
Soţul şi soţia nu sunt nici rude, nici afini; ei sunt soţi și formează împreună o familie;
2) dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ. Între un soţ şi rudele celuilalt soţ există
numai legături de „afinitate”, nu și de rudenie;
3) dintre rudele unui soţ şi rudele celuilalt soţ. Între rudele unui soț şi rudele
celuilalt soţ nu există nici un fel de legături – nici de „afinitate” și, cu atât mai mult,
9

A se vedea articolul subsemnatului intitulat „Rudenia și gradul de rudenie”.
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nici legături de rudenie;
4) creată prin căsătorie, între unul dintre soți și rudele celuilalt soț.
Să analizăm câteva definiții, din mai multe DEX-uri, în care „afinitatea” este
definită g r e ș i t ca fiind o „legătură de rudenie” (se prezintă numai acele părți din
fiecare definiție care are legătură cu problema în discuție).
4.1. În DEX-ul Academiei Române, în format pe hârtie10 și prin alte câteva
DEX-uri se prevede:
„AFINITÁTE, afinități, s. f. 4. (Jur.) Legătură de rudenie creată prin
căsătorie între unul dintre soți și rudele celuilalt soț. sursa: DEX ‚09 (2009)
adăugată de Cristina Diana N.”.
Așa după cum am arătat în cele de mai sus, afinitatea nu poate fi definită
ce fiind „Legătură de r u d e n i e creată prin căsătorie între unul dintre soți și
rudele celuilalt soț.”.
4.2. În alte DEX-uri afinitatea este definită ca fiind „Înrudire prin alianță”,
precum în următoarele surse: DN (1986) adăugată de Laura Gellner; MDN ,00 (2000)
adăugată de raduborza; NODEX (2002) adăugată de siveco; Șăineanu, ed. VI (1929)
adăugată de Laura Gellner.
Nici prin Codul civil și nici prin vreun alt act normativ nu se definește sensul și
conținutul noțiunii de „înrudire prin alianță”, respectiv de „rudenie prin alianță”,
cu toate că aceste noțiuni sunt frecvent folosite în numeroase acte normative, în
actele emise în justiție, în Decizii ale Curții Constituționale etc.
4.3. În unele DEX-uri afinitatea este definită ca fiind „înrudire”, precum în
următoarele surs: Șăineanu, ed. VI (1929) adăugată de Laura Gellner; Scriban (1939)
adăugată de Laura Gellner.
Or, conform mai multor DEX-uri, noțiunea de „înrudire” are sensurile de:
Faptul de a se înrudi; rudire [DEX ‘09 (2009) adăugată de blaurb.]
A avea sau a stabili o relație de rudenie cu cineva [MDA2 (2010) adăugată de
blaurb.]
Legătură de rudenie [DLRLC (1955-1957) adăugată de Laura Gellner.]
4.4. Din DEX.RO
Afinitáte, afinități, 4. (Jur.) Legătură de rudenie creată prin căsătorie
între unul dintre soți și rudele celuilalt soț. Sursa: Dicționarul explicativ al limbii
române (ediția a II-a revăzută și adăugită) | Permalink
Afinitáte 3. Înrudire prin alianță. Sursa: Dicționar de neologisme | Permalink
Afinitáte 3. (jur.) înrudire prin alianță. Sursa: Marele dicționar de neologisme
| Permalink
Afinitáte, afinități, 3. (Jur.) Legătură de rudenie creată prin căsătorie între
unul dintre soți și rudele celuilalt soț. Sursa: Dicționarul limbii române moderne |
Spre dezamăgirea și nemulțumirea populației, DEX-ul Academiei Române nu este prezentat spre utilizare și în
format o n l i n e , existând numai în format pe hârtie.
10
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Permalink
Afinitáte ~ăți 3) Înrudire prin alianță. Sursa: Noul dicționar explicativ al
limbii române | Permalink.
4.5. Numai în „Dicționarul Enciclopedic”, vol. I, Editura enciclopedică,
București, 1993, am găsit definiții ale noțiunilor „afin” și „afinitate” pe care le
consider ca fiind lipsite de grave erori, după cum urmează:
„Afin: 1. Persoană aflată într-un raport juridic de afinitate. 2. Asemănător,
înrudit în spirit.”
„Afinitate: 1. Atracție și simpatie între oameni, datorate asemănării sau
apropierii lor sufletești, spirituale. 4. (Drept) Raport j u r i d i c între un soț și
rudele celuilalt soț, creat prin căsătorie.”

5. Exemple în care noțiunile „rudenie” și „afinitate” sunt
definite diferit în articolele 405, 406 și 407 din noul Cod civil
„Omul strică lucrurile mult mai mult cu vorbele decât cu tăcerea.” (Mahatma
Gandhi)
În cele ce urmează, se prezintă câteva exemple de noțiuni în care se confundă
rudenia cu afinitatea.
5.1. Neajunsuri în definirea și în folosirea noțiunilor „înrudire prin
alianță”, respectiv „rudenie prin alianță”
Nici prin Codul civil și nici prin vreun alt act normativ nu se definește sensul
și conținutul noțiunii „înrudire prin alianță”, respectiv „rudenie prin alianță”.
Cu toate acestea, respectivele noțiuni sunt frecvent folosite în numeroase
acte normative, în actele emise în justiție, în Decizii ale Curții Constituționale, în
literatura de specialitate etc.
Cu atât mai mult în vorbirea curentă aceste noțiuni sunt folosite fără a li se
cunoaște sensul și conținutul lor real, ceea ce face ca, în frecvente cazuri, să se
ajungă fie „să vorbim împreună și să ne înțelegem separat”, fie „să vorbim despre
ceea ce nu știm”.
O singură definiție, dar neclară și aceasta, confuză, interpretabilă, am găsit
în Decizia Curții constituționale Nr. 215 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură
penală şi ale art. 177 alin. (1) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 588
din 6 iulie 2020, în care se prevede:
15. […]„Rudenia prin alianţă” este o legătură pliată pe relaţia de rudenie
a celuilalt soţ, astfel că rudele unuia dintre soţi sunt, în aceeaşi linie şi în acelaşi

136

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021

UNIVERS JURIDIC
grad, afinii celuilalt.[…].”.
Articolul 405 din Codul civil prevede clar, precis și la modul imperativ că
rudenia are la bază numai și numai „legătura de sânge între persoane”, legătură de
sânge care se realizează fie prin „descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană”,
fie „pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun”.
În lipsa unei „legături de sânge între persoane” nu poate exista nici un fel de
rudenie, de înrudire, prin nici un fel de alianțe, de tratate, de relații, de legături etc.,
indiferent pe ce se pliază, pe ce se bazează acestea.
Atâta timp cât nu există o „legătură de sânge între persoane” (care are loc
numai printr-o naștere sau prin mai multe nașteri) nu trebuie folosit, în nici o condiție
și sub nici o formă, cuvântul „rudenie” pentru a exprima relațiile, legăturile dintre
acestea, indiferent care sunt acestea.
Altfel spus, cuvântul „rudenie” nu trebuie folosit în exprimarea unor relații
dintre persoane, indiferent care sunt acele relații, atâta timp cât nu există o legătură
de sânge între persoanele respective .
5.2. Neajunsuri în definirea și în folosirea noțiunilor î n c u s c r i r i i
Prin „cuscră” se înțelege „mama unuia dintre soți în raport cu părinții celuilalt
soț”, iar prin „cuscru” se înțelege „tatăl unuia dintre soți în raport cu părinții celuilalt
soț”.
În Schema nr. 1, având în vedere soții Dorel și Nicoleta, părinții acestora
Costinel și Marin sunt cuscrii.
Încuscrirea dintre Costinel și Marin a avut loc prin căsătoria copiilor lor Dorel
și Nicoleta.
Conform art. 405 – 407 din noul Cod civil, cuscrii nu sunt nici rude și nici
afini.
Nu sunt r u d e deoarece aceștia nu sunt uniți printr-o legătură de sânge, nu au
un ascendent comun.
Nu sunt a f i n i deoarece art. 407 din noul Cod civil prevede că afinitatea este
legătura numai dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ.
Afinitatea nu există între rudele unui soţ şi rudele celuilalt soţ, precum
între cuscri.
În sensul definiției (deficitare) din art. 407 din noul Cod civil, între persoanele
între care s-au stabilit legături de fraternitate nu există afinitate, precum, spre
exemplu, între cuscrii.
Că această reglementare este lipsită de rațiune și este contrară relațiilor efective
și reale de fraternitate care există între cuscrii, este o altă problemă, care este tratată
distinct în acest material.
Eu prezint în acest material „afinitatea” în strictă conformitate cu prevederile
art. 407 din noul Cod civil, chiar dacă și pentru mine definiția acesteia prezintă grave
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021

137

UNIVERS JURIDIC
neajunsuri, care ar trebui cât mai repede eliminate.
Exemplele de mai jos sunt edificatoare asupra diverselor neajunsuri existente
în definirea noțiunilor „cuscrie”, „cuscru”, „cuscră”, „încuscri” și „încuscresc”.
CUSCRÍE, cuscrii, s. f. Înrudire prin alianță între părinții a doi soți;
cuscrenie. Sursa: DEX ‚09 (2009) adăugată de LauraGellner.
Cuscrie sf [At: PALIA (1581), 137/17 / Pl: ~ii / E: cuscru + -ie] 1 Înrudire
prin alianță între părinții a doi soți. Sursa: MDA2 (2010) adăugată de blaurb.
Cuscru 1-2 (Grad de rudenie între) tatăl unuia dintre dintre soți în raport cu
părinții celuilalt soț. 7 (Pex) Rudă prin alianță. Sursa: MDA2 (2010) adăugată de
blaurb.
CUSCRÍE, cuscrii, s. f. Înrudire prin alianță, legătură de rudenie între
părinții a doi soți; încuscrire. Sursa: DLRLC (1955-1957) adăugată de blaurb.
CUSCRÍE ~i f. Legătură de rudenie prin alianță între părinții a doi soți.
Sursa: NODEX (2002) adăugată de siveco.
Cuscrie f. rudenie între cuscri. Sursa: Șăineanu, ed. VI (1929) adăugată de
blaurb.
Cuscru m. 1. socru în raport cu alt socru, rudă prin căsătoria fiului cu fiica
celuilalt; 2. rudă mai depărtată. Sursa: Șăineanu, ed. VI (1929) adăugată de blaurb.
Cuscríe f. Calitatea de cuscru, raportul dintre cuscri. Rudenie pin alianță.
Sursa: Scriban (1939) adăugată de LauraGellner.
Cúscru, cúscră Rudă pin alianță mai depărtată. Sursa: Scriban (1939)
adăugată de LauraGellner.
ÎNCUSCRÍ, încuscresc. A se face cuscru cu cineva; p. ext. a fi sau a deveni
r u d ă prin alianță cu cineva. Sursa: DEX ‚09 (2009) adăugată de blaurb.
Încuscri 2 (Pex) A deveni rudă prin alianță cu cineva. Sursa: MDA2 (2010)
adăugată de blaurb.
ÎNCUSCRÍ, încuscresc, A se face cuscru cu cineva, a se înrudi prin
cuscrenie; p. ext. a fi sau a deveni rudă prin alianță cu cineva. Sursa: DLRLC
(1955-1957) adăugată de LauraGellner.
Încuscrì v. a se face cuscri, a se înrudi. Sursa: Șăineanu, ed. VI (1929)
adăugată de blaurb.
În „Dicționarul Enciclopedic”, vol. I, Editura enciclopedică, București,
1993, am găsit definiții corecte ale noțiunii de „cuscru”, după cum urmează:
„Cuscră. Mama unuia dintre soți în raport cu părinții celuilalt soț.”.
„Cuscru. Tatăl unuia dintre soți în raport cu părinții celuilalt soț.”.
5.3. Neajunsuri în definirea și în folosirea noțiunii c u m n a t
Noțiunea de „cumnat” are sensul de „fratele sau sora unuia dintre soți în
raport cu celălalt soț”.
În Schema nr. 1, vom porni de la: soții Dorel și Nicoleta; Fane, fratele lui
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Dorel; Ovidiu, fratele Nicoletei.
Cumnați sunt: Dorel cu Ovidiu; Nicoleta cu Fane.
Atenție! Fratele sau sora unuia dintre soți nu este cumnat cu fratele sau
cu sora celuilalt soț.
În acest exemplu, Fane și Ovidiu nu sunt cumnați.
În baza art. 407 din noul Cod civil, care prevede că „Afinitatea este legătura
dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ”:
- pentru Dorel, numitul Ovidiu este afin;
- pentru Nicoleta numitul Fane este afin.
Între Fane și Ovidiu art. 407 din noul Cod civil nu admite nici chiar legături
de afinitate, cu toate că între aceștia există puternice legături spirituale, de familie,
de fraternitate, așa cum există și între cuscrii.
Acestea sunt unele dintre elementele în baza cărora îmi permit să afirm că
definiția dată „afinității” în art. 407 din noul Cod civil este deficitară, nu reflectă
(la creștinul popor român) adevăratele relații umane existente între membrii a două
familii extinse legate între ele printr-o căsătorie.
La alte popoare, religia și legea admit și alte relații, care la creștinul poporul
român nu sunt admise.
La unele popoare, religia și legea admit posibilitatea ca un bărbat să se poată
căsători cu văduva fără copii a fratelui său decedat, astfel încât ea să aibă descendenți
de la el (să aibă descendenți de la cel decedat, prin soția sa).
Copiii cumnaților sunt numiți nepoți și nepoate.
Exemplele de mai jos sunt edificatoare asupra diverselor neajunsuri existente
în definirea noțiunilor „cumnat”, „cumnați”.
CUMNÁT, -Ă, cumnați, -te, s. m. și f. Fratele sau sora unuia dintre soți în
raport cu celălalt soț. (La pl.) Persoane (femei sau bărbați) înrudite în acest fel.
Sursa: DEX ‚09 (2009) adăugată de LauraGellner acțiuni.
Cumnat, Fratele (sau sora) unuia dintre soți în raport cu celălalt soț. 2 (Lpl)
Persoane înrudite în acest fel. Sursa: MDA2 (2010) adăugată de blaurb. acțiuni.
CUMNÁT, -Ă, cumnați, -te, s. m. și f. Rudă prin alianță, considerată în
raport cu soții și soțiile fraților și surorilor sale sau cu frații și surorile soției sale
(și cu soții și soțiile acestora); termen de adresare între persoane cu acest grad
de rudenie (adesea însoțit de numele persoanei respective). Sursa: DLRLC (19551957) adăugată de blaurb.
În „Dicționarul Enciclopedic”, vol. I, Editura enciclopedică, București, 1993,
am găsit următoarea definiție corectă a noțiunii de „cumnat”, după cum urmează:
„Cumnat. Fratele sau sora unuia dintre soți în raport cu celălalt soț.”
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6. Stabilirea „gradului de afinitate”
„A gândi liber e mare lucru. A gândi corect e şi mai mare lucru.”. (Proverb
japonez)
Atât literatura de specialitate, cât și Internetul abundă în tot felul de demonstrații
privind modul de calcul al gradului de afinitate, cele mai multe fiind de n e înțeles
de omul simplu.
În prezentarea acestora se uită faptul că efortul în înțelegere nu trebuie să-l
facă cititorul, ci autorul articolului respectiv.
În înțelegerea modului în care se stabilește „gradul de afinitate” vom avea în
vedere, în Schema nr. 1 soții Dorel și Nicoleta și legăturile care există între membrii
celor două familii extinse ale acestora.
Schema nr. 1

Familia e x t i n s ă , pentru soțul Dorel, include11 rudele acestuia, până la gradul
IV inclusiv, respectiv:
1) părinții (tata Costinel), sunt rude de gradul I;
2) bunicii (bunicul Bebică), sunt rude de gradul II;
3) străbunicii (străbunicul Sandu), sunt rude de gradul III;
4) stră-străbunicii (stră-străbunicul Tudor), sunt rude de gradul IV;
5) frați și surori (fratele Fane), sunt rude de gradul II.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Conform interpretărilor subsemnatului ale art. 407 din noul Cod civil și ale art. 4 din Legea Nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
11
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Așa după cum am mai arătat, prin art. 407 din noul Codul civil se prevede că:
„(1) Afinitatea este legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ.
(2) Rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii celuilalt soţ.”
Deci, rudele soțului Dorel sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii soţiei sale
Nicoleta.
În acest exemplu, rudele lui Dorel vor fi, în aceeaşi linie şi acelaşi grad,
a f i n i i soţiei sale Nicoleta, după cum urmează:
1) părinții (tata Costinel), sunt afini de gradul I;
2) bunicii (bunicul Bebică), sunt afini de gradul II;
3) străbunicii (străbunicul Sandu), sunt afini de gradul III;
4) stră-străbunicii (stră-străbunicul Tudor), sunt afini de gradul IV;
5) frați și surori (fratele Fane), sunt afini de gradul II.
Deci, în stabilirea afinității și al gradului de afinitate se procedează astfel:
1) se socotește care este gradul de rudenie al soțului față de un anumit membru
al familiei sale extinse;
2) pentru soție, rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii săi
(ai soţiei).
La fel se procedează și în stabilirea afinității și al gradului de afinitate pentru
soț.

7. Propuneri de îmbunătățire a definiției date afinității
prin articolul 407 din Codul civil
„Gândeşte ca un înţelept, dar comunică în limba oamenilor”. (William
Butler Yeats)
În legislația Uniunii Europene, nu există o reglementare cu caracter de
recomandare pentru țările membre cu privire la definirea „relaţiilor de rudenie”,
despre care se spune:
1) că includ filiaţia, căsătoria, afinii şi rudele colaterale
2) că relaţiile ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale căsătoriei şi ale altor
relaţii de rudenie, trebuie interpretate în conformitate cu legislaţia statului membru.12
Consider că este necesară redefinirea afinității în art. 407 din Codul civil, în care
trebuia să se țină cont de faptul real că, la poporul român (cu credință creștinească),
căsătoria care unește tinerii din două familii extinse face ca (1) între un soț și
familia celuilalt soț și (2) între familiile celor doi soți să se stabilească legături de
fraternitate pe baza unor idealuri comune.

A se vedea în acest sens „REGULAMENTUL (CE) NR. 593 din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor
contractuale (Roma I), EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul, PUBLICAT ÎN: Jurnalul Oficial nr. L 177 din
4 iulie 2008, p. 6 – 16” și ” REGULAMENTUL (CE) NR. 864 din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor
necontractuale («Roma II»). EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul. PUBLICAT ÎN: Jurnalul Oficial nr. L
199 din 31 iulie 2007, p. 40 – 49”.
12
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Aceasta trebuie să fie ideea de bază care trebuie să stea la baza definirii
afinității în art. 407 din Codul civil.
Din punct de vedere al „afinității”, eu înțeleg „fraternitatea” ca având sensul de
„sentimente de afecțiune, de apropiere sufletească și spirituală, de idealuri comune,
care unesc două familii extinse ca urmare a unei legături de căsătorie intervenite între
câte un membru din fiecare din acestea”.
La creștinescul poporul român, între membrii celor două familii extinse
încuscrite se stabilesc legături de suflet, de inimă, de idealuri comune despre copii
lor căsătoriți, care sunt legături de familie, de fraternitate.

8. Rudenia și afinitatea sunt pe cale de dispariție în viitor?
„Căsătoriile degenerate în simbioză cu prostia
sunt o formă de manifestare a satanismului modern.” (N. Grigorie Lăcrița)
În condițiile în care se va ajunge să se nască copii din persoane/familii
homosexuale, lesbiene, transsexuale (transgender), non-binare, incestuoase, prin
clonare (inclusiv prin clonarea reproductivă, cu frați și părinți artificiali), din mame
surogat etc., din care rezultă indivizi care devin cap de linie pentru noi generații,
se complică foarte mult și problema determinării rudeniei, afinității, gradului de
rudenie și a gradului de afinitate.
Începând din anul 2008, se înregistrează tot mai multe cazuri de „bărbați care
nasc unul sau mai mulți copii”13.
Mult mai frecvente sunt cazurile de „copii cu 3 părinți”14, numeroase fiind și
țările care permit conceperea unui bebeluș cu material genetic de la 3 adulți.
Multe sunt și societățile care au tolerat (din cele mai vechi timpuri) și care
tolerează și incestul15.
Numeroase sunt și opiniile� care susțin că, în societatea viitorului, se vor
înmulți tot mai mult cele mai diverse forme de căsătorii, de familii, de sexualitate,
de procreare, inclusiv prin separarea reproducției de sexualitate și prin crearea de
oameni pe cale artificială (dacă se mai pot numi „oameni”!?), ceea ce va duce la
degenerarea ființei umane și a familiei și, pe cale de consecință, și la a nu se mai
vorbi despre „rudenie”, „afinitate”, „grad de rudenie”, „grad de afinitate” din cauză
că acestea nu vor mai exista în forma tradițională.
Ceea ce acum „Scrisoarea cetăţeanului Fericitul Ioc adresată autorităţilor
A se vedea, spre exemplu: https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/un-barbat-transgender-a-nascut-un-copil-conceput-cu-material-seminal-donat-de-o-femeie-trans-1238425 ; https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/un-barbattransgender-a-nascut-un-copil-conceput-cu-material-seminal-donat-de-o-femeie-trans-1238425
14
A se vedea, spre exemplu:
https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/s-a-nascut-primul-copil-din-grecia-cu-trei-parinti-biologici-cum-a-fost-posibil-1127405 ; https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=copil+cu+3+p%C4%83rin%C8%9Bi ;
15
A se vedea, spre exemplu: https://ro.wikipedia.org/wiki/Incest ; https://facerealumii.ro/adam-eva-incest/
13
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competente”, redată mai jos, pare acum o p a ro d i e la adresa mentalităţilor
menționate mai sus, asemenea practici pot ajunge să pară ceva normal „în societatea
modernă a viitorului”.

Scrisoarea cetăţeanului Fericitul Ioc adresată
autorităţilor competente

Domnule Director,
Subsemnatul Fericitul Ioc, domiciliat în strada Lucifer nr. 666, cu deosebit
respect vă rog să mă ajutaţi în clarificarea următoarelor probleme:
În anul 2000, m-am căsătorit din dragoste cu văduva prietenului meu de suflet
Ciufu, o femeie foarte frumoasă, care avea o fată de 18 ani, care a devenit fiica mea
vitregă.
Tatăl meu, după căsătoria mea, ne-a vizitat de mai multe ori, ca până la urmă,
să se îndrăgostească de fiica mea vitregă, cu care, în cele din urmă, s-a căsătorit, fără
să-mi ceară consimţământul, dar pe care, mai târziu, i l-am dat.
Deci, fiica mea vitregă, mi-a devenit mamă vitregă, iar tatăl meu, ginerele
meu, eu fiind în acelaşi timp socrul tatălui meu.
Soţia tatălui meu, adică fiica mea vitregă, care în acelaşi timp este mama mea
vitregă, a născut un băiat, care este nepotul meu, fiindcă eu sunt soţul mamei fiicei
mele vitrege, dar acest băiat este şi fratele meu, fiind făcut de tatăl meu.
În acelaşi timp, soţia mea a devenit bunică, deoarece este mama soţiei tatălui
meu, iar eu sunt nepotul soţiei mele.
Nu mult mai târziu, soţia mea a născut un băiat care a devenit cumnat cu tatăl
meu, fiind frate vitreg cu soţia tatălui meu şi cu această calitate este şi unchiul meu.
Copilul meu este fratele mamei vitrege, iar, prin mama mea vitregă, soţia mi-a
devenit bunică şi eu am devenit bunicul meu propriu.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi precizaţi:
1. Cum se stabileşte gradul de rudenie și de afinitate pentru fiecare cu fiecare?
2. Care este gradul meu de rudenie și de afinitate cu fiecare?
3. Copilul meu, care în acelaşi timp este unchiul meu, cumnat cu tata şi frate
cu mama mea vitregă, în ce grad de rudenie este cu mine?
4. Care dintre aceste persoane, membre ale familiei mele, au dreptul să se
căsătorească între ele?
Cu speranţa că voi primi un răspuns clar şi pe bază de temei legal, vă mulţumesc
etern, atât înainte, cât şi după moarte.
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PEACE STRATEGIES FOR
MAINTAINING SECURITY
STRATEGII DE PACE PENTRU
MENȚINEREA SECURITĂȚII
Delia-Mihaela MARINESCU1

Abstract
The desire for peace dates back to ancient times and is today the most precious
asset of mankind for which no effort should be spared, no matter how difficult it is to
preserve it, especially as the states of the world have passed, not long ago on the scale
of history, through two devastating world wars that strengthened the right of every
citizen of the world to peace, which is more necessary than ever, in a globalized world.
The objective of scientific research is related to the presentation of the importance
of peace strategies in international relations, the role of international organizations
with responsibilities in the field of peace, but also arms control regulations, as a basis
for achieving universal desideratum, peace, the article presenting aspects related to
the international community to maintain security, given that it is the most effective
way to eliminate major dangers and prevent war.

Keywords: peace; strategies; security; international organizations;

Introduction

F

rom the perspective of international relations, the evolution of the concept
of peace takes into account the fact that violence is an important criterion
for delimiting the threshold between war and peace, analysts debating over time the
concepts of peace and war, but not reaching to the categorical answer on when peace
begins and when violence ends, these being the two extremes.
1
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If violence is the essential criterion for delimiting the war-peace continuum,
then in terms of a definition, peace is where violence ends and cooperation begins.
Different stages of cooperation and integration mark the path to “maximum” peace,
which is a difficult ideal to achieve.
In many situations, in the more precise definition of the notion of peace, a
distinction is made between “positive” peace and “negative” peace.
The concept of “positive” considers that peace is reserved for the field of
relations between societies representing a process that takes place in an international
system with a non-violent way of resolving conflicts. The concept of “negative”
means peace as a way of preserving human existence, guaranteeing security and
wealth, well-being (as material distributive justice), health and stability, and the
value of a link between security, externally (through subjugation of enemies) and the
development of society, within.
The “negative” concept of peace understands peace as a non-war. Satisfaction
lies in the fact that there is no war. However, this does not only mean the absence
of war, but also its replacement with other non-violent means of confrontation. The
logical consequence of this is that this “negative” concept of peace, if taken seriously,
has many consequences, which a purely nominalist discussion would have attributed
only to the “positive” version of peace.
Avoiding wars for a longer period of time means replacing them with non-warbased conflict resolution formulas. When this is possible, peace reigns. However,
this definition does not criminalize any form of violence, but only the militarily
organized destruction of human physical existence. The definition was never meant
to fulfill “the goal of a non-violent world society, or, in theological terms, the end of
human suffering.”2 What it does is show more clearly what is meant by the universally
recognized component of peace, non-war.
Because non-war is nothing but the permanent absence of organized military
violence. It is not identical with the temporary avoidance of wars, excluding its
preparation and, implicitly, the willingness of people to go to war. The political
consequences of this consistent definition of non-war are thus considerable3. Peace
is thus a process that takes place in an international system and is characterized
by a non-violent way of resolving conflicts. The definition of this notion could be
complete if it is considered that peace reigns when conflicts are regulated within an
international system, without the use of military force.
On closer inspection, however, those presented as alternatives to the “negative”
and “positive” definition of peace are in fact proving to be a series of steps. This
series begins, as a sine qua non, with the abolition of organized use of military force
Ernst-Otto Czempiel, Friedensstrategien, Systemwandel durch Internationale Organisationen, Demokratisierung
und Wirtschaft (Translation: Peace strategies, system change through international organizations, democratization
and the economy), Paderborn 1986, p.11, apud Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor, Ed.
UNAP 2006, p.19.
3
Ibidem
2
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and continues as a process in which acts of violence are declining and distributive
justice increases4.
Regarding the level of the individual, the decisive factor is the improvement
of education. The preamble to the 1945 UNESCO Constitution states: “Because
wars begin in people’s minds and the concern for peace must also be built in people’s
minds.”5 Peace education has a particularly important role to play in this. An
important component of peace education is, in addition to eliminating “individual
peace deficits”, such as prejudices and mediating information on the functioning of
various societies and the international system. This shows how closely connected are
the levels of the causes of wars and, implicitly, those of peace strategies.
As for the level of society, a successful democratization is the most effective
peace strategy. One of the strongest arguments in peace and conflict research is that
democracies will almost never wage war on each other. The classical argument
for the tendency of peaceful conflict resolution in democracies, as formulated
by philosophers such as Immanuel Kant in his essay Zum ewigen Frieden. Ein
philosophischer Entwurf (Towards Eternal Peace. A Philosophical Project - 1795),
emphasizes that , if not the kings, but all the citizens will decide whether or not to
start a war, then a decision in favor of the war will become unlikely, for the citizens
are those who are most affected by wars.
Another strategy of peace, between the social and the international level is to
raise the standard of living. Poverty and the unfair distribution of goods are important
causes of wars. He who possesses more has more to lose in a war. This strategy
cannot be very limited (and in the age of globalization, not at all) to the social level.
An essential factor for raising the standard of living is free trade, the pacifist effects
of trade and close trade relations being indisputable.
The level of the international system has a special weight in the research in the
field of peace and conflicts. The fundamental problem in this case, however, is that,
unlike the social level, there is no court that has a monopoly on the legitimate use of
force, which means that there is no world-state and no one to force states to behave
accordingly norms, as the state does with its citizens. For this reason, political science
speaks of an “anarchic natural state” within the international system. The task of
peace strategies is thus to limit the natural state and the uncertainty resulting from it.
Political scientist Ernst-Otto Czempiel stressed in this regard that “the use of
force or the threat of use of force results, first of all, from the anarchic situation that
prevails in the international system, which, despite the division in order, still remains
in still incomprehensible”6. The safety of system members is therefore potentially
endangered; and to ensure this security, political systems feel compelled to use force.
However, if political systems were to abandon the use of military force, they would
Ibidem pp.19-20
To be seen UNESCO Constitution adopted in London on 16 November 1945, text available online at http://www.
un-documents.net/unesco-c.htm, accesed on 20.09.2021
6
Ernst-Otto Czempiel, op.cit.
4
5
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have to replace it with other forms designed to produce security.
This issue has always been on the agenda of peace theorists, proposing two
options: international law and, in particular, international organizations - these were
the only ones that could have an influence on the interactions between political
systems. The role of pacifist policy is to develop these elements, to strengthen their
power of influence over interactions and thus to eliminate the causes that could lead
to the use of military force.

Peace strategies specific to the international system
These strategies aim mainly to limit the uncertainty resulting from the situation
of the international system, to establish economic and sovereignty structures, to
eliminate the reasons underlying the use of military force and to replace the use of
military force with other ways of resolving conflicts.
Moreover, these international aspects in order to modernize and update the
peace strategies reflect a new stage in the world evolution, characterized by the end of
the “cold war” and, consequently, by the disappearance of the East-West ideological
confrontations. The disintegration of the communist system on the European
continent has opened up hopes and many perspectives, many unconfirmed so far,
for a multipolar international society, favorable in principle to finding solutions to
the overall problems of humanity. In such a framework, the key issue would be to
eliminate all threats to peace, especially those characterized by the use of force, with
the aim of establishing a comprehensive political and legal order that, in the third
millennium, will ensure harmonious, economic and political development and the
standards of democracy, of all states and at the same time to prevent the new dangers,
many of an unconventional and asymmetrical type, that threaten humanity7.
There is an indisputable link between international law and peace in that
justice is the supreme and most peaceful form of conflict resolution, combining the
principle of non-violence with that of justice.
International law introduced into international politics the resolution of
disputes through arbitration and sentencing, inaugurating in 1899 the Permanent
Court of Arbitration, on the occasion of the First Hague Peace Conference, and in
1920 the Permanent International Court of Justice, established by the Covenant
of the League of Nations, and which functioned until 1946, being replaced by the
current International Court of Justice (ICJ), based in The Hague, created on the basis
of the UN Charter, the courts indispensable for the fulfillment of these missions.
International law created the preconditions for a peaceful transformation of
unjust situations, through provisions contained in the Covenant of the League of
Nations, drafted and adopted at the Versailles Peace Conference on June 28, 1919,
and in the Charter of the United Nations of June 26, 1945, paving the way for the
7

Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional public, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.3
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development of original legal norms, new paths for a successful future evolution of
international law.
The way in which war could be resorted to was codified in classical international
law, which remained in force until the outbreak of the First World War. There were
no peace strategies here as we understand them today, only regulations regarding the
outbreak of war. This reflected the interests of the territorial state and absolutism,
oriented less after the destruction of people and property and more after gain. This
involved the use of both violent and non-violent means.
Modern international law has developed the principle of negotiation
(colloquium), agreement (compromissum), and lotteries (lors). The position of
„ultima ratio regis” he held in the ius publicum europaeum was indisputable. States
and the people living in them were seen as a private property of principles, and
their relations were governed by international law. Principles did not represent
the state, they were the state - as Louis XIV actually put it in a classic formula.
When the parties did not reach a peaceful agreement, war was seen as an acceptable
alternative. In this sense, international law was, as a strategy, built in a way that was
as consistent as possible. International relations from the beginning of the modern
era took place, at least at the political level, between principles. This process of
democratization, started by the French Revolution and continued at a relatively slow
pace during the nineteenth century, which accelerated in the twentieth century and
was not a completed process, is clearly reflected in the evolution of international law.
The development of international law was followed by new successes, from the draft
Geneva Protocol of 1924 to the Briand-Kellogg Pact of 1928.
The first world conflagration radically changed the course of the evolution of
the right to resort to war for centuries, and interwar interstate relations were marked
by the activity of the League of Nations, under the auspices of which the first steps
were taken towards the unanimous recognition of the principle of prohibition armed
forces, the parties to the conflict having the freedom to choose how to resolve the
dispute, according to the League of Nations Pact which was based on two main
provisions: on the one hand, the obligation of non-aggression and mutual assistance
and on the other to resort to war only after the exhaustion of the prescribed peaceful
means.
The victorious states of the Second World War, due to its disastrous
consequences, imposed a unitary point of view regarding the war, respectively its
definitive exclusion from international life, and as a first step in this direction was
the prohibition of force. and the threat of force, in accordance with Article 2 (4) (d)
of the Charter of the United Nations.
A key contribution of international law was considered to be the codification
of agreements agreed between states in areas that contribute to the preservation of
peace, such as human rights, the environment, free trade, etc.
Historically, Grotius (1584-1645 in „Three Books on the Law of War and
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Peace” published in 1625) was considered the founder of modern international law,
the Dominican of Vitoria and, a few years later, the Spanish Jesuit Suarez ( 15481617) created the first legal codification of the proportions of peace and war. All three,
but especially Grotius, contributed to the establishment of modern international law,
raising it on the basis of natural law to the status of an order of inter-state relations
between developing states.
International law has also sought to inaugurate institutions for the international
settlement of conflicts, similar to those established within states, and has made sure
that agreements already reached in the field of conflict resolution are not forgotten
or avoided.
The further development of international law through the formulation of new
principles and norms, as well as the contribution of science in the field, was marked,
first of all, by the attempt to make human rights internationally valid laws, also
mentioned in the statute of the United Nations in the Preamble, at art. 1, para. 3, and
in art. 13 of the Charter, being proclaimed by the United Nations on December 10,
1948, in the Universal Declaration of Human Rights. However, their transformation
into international law took place only in 1976, when the two „Covenants on Human
Rights” - civil and political rights, as well as economic and social rights - entered into
force. Human rights are an expression of the fact that, despite all the socio-cultural
differences, there are some basic interests, common to all people on this Earth. This
proves the political rebirth of mankind and shows that at least one fundamental
political norm has been formed, which claims to be respected throughout the world.
Their formulation and their elevation to the rank of international norm represent
one of the most important achievements of international law and of specialists in
the field. Changing norms also transforms consciousness, thus influencing, albeit
indirectly and long-lasting, behaviors. This is their contribution to the establishment
of peace.
However, international law also has its limits. He did not completely eliminate
the use of force, nor did he attempt to do so until 1945 is and will always be a
consensual right that depends on the acceptance of the participating states. Also, in
the evolution of the application of international law, the political role and interests
played a role: the European pacifism of the 19th century, for example, which
decisively accelerated the pace of the establishment of international arbitration courts
and courts of justice; the third world, which has enshrined the right to development
in international law. The concept of international law is thus only a shorter name for
a network that includes many actors: states, political science, interest groups.
The importance of codified activities of international law that are
complementary to those of progressive development of international law, as well as
the different categories of resulting documents are essential for achieving a clear and
stable legal framework for the future regarding certain categories of international
relations from the current definition of international law: “International law is a set
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of rules recognized by states or nations as being binding on their mutual relations,
including their relations with international organizations. International law is usually
incorporated into and / or derived from agreements concluded between sovereign
states.8“
Regardless of the specific name, the term treaty (in the broadest sense) refers
to all legal acts in this category, the treaty being “a written agreement concluded
between subjects of international law (especially between states, states and
international organizations or between organizations international law) and governed
by international law, concluded for the purpose of producing legal effects and
recorded in a single instrument or in two or more related instruments and whatever
its name may be”9.

International organizations with responsibilities in the field
of peacekeeping
For the harmonization of points of view in the field of peace, the international
conferences dedicated to this desideratum had an important role, as well as some
related fields, conferences in which certain points of view are presented or documents
of international law are analyzed and signed ( Paris Peace Conference of 1919,
Potsdam Conference of 1945).
UN Security Council resolutions are other important documents for
peacekeeping and are binding when they relate to actions related to threats to the
peace, breaches of the peace and acts of aggression of the Charter. Resolutions on the
peaceful settlement of disputes have no enforcement mechanisms and are generally
considered non-binding under international law.
The decisions of the International Criminal Court in The Hague (also known
as the International Criminal Court), established in 2003, are a contribution to the
process of national reconciliation, peacekeeping in certain regions and the trial of
those responsible for acts of genocide. Permanent International Court of Justice,
the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (1993) and the
International Criminal Tribunal for Rwanda (1994), acting by judgments of the UN
Security Council and the main judicial body of the United Nations, established in
1945 by the UN Charter.
The international organization, which according to the definition of the
International Law Commission represents “an association of states, constituted by
the treaty, endowed with a constitution and common bodies and possessing a legal
personality distinct from that of the member states”10, has a decisive active role in
To be seen the European E-Justice site, available online at https://e-justice.europa.eu/content_international_law10-ro.do, accessed on 23.09.2021
9
Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional public, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2011, p.241
10
Ibidem, p.115
8
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establishing and managing general and sectoral security strategies, having as main
objective the establishment of peace through direct involvement in the interaction of
the components of the international system, favoring the permanent, institutionalized
meeting of all participants, which determines a transparent and moderate behavior.
In fact, the idea of changing the structure of the international system by establishing
an international organization, thus making it contain an important strategy for peace,
appeared as early as the beginning of the thirteenth century11.
International organizations give the principle of non-violence the status of a
legal norm and create the context in which this norm could be supervised, offering
institutionalized methods of conflict resolution, communication and permanent
cooperation being symbols of the continuous existence of common values and they
are indispensable elements for ensuring security in a globalized world12.
In positive terms, the real influence of the International Organization on
the interaction between nations is created, first of all, by its integration in the
consciousness of the community, a consciousness in which the modified context of
the international system is reflected. This makes conflict resolution methods much
more effective when established at the Organization level. Through the practical
application of these principles, states become accustomed to a certain behavior that
thus becomes a universally accepted norm.
The international organization has certain limits of action, in the sense that
they cannot guarantee collective security, non-aggressive resolution of conflicts or
the elimination of all forms of violence in the world; however, it can contribute
to achieving these goals through state actors, inaugurating a world in which the
renunciation of any act of violence seems the right and appropriate way to act. Also,
other limitations establish that not all international organizations expressly aim for
peace, and the use of these forums in preserving the interests of states is to the
detriment of the interests of other members of the international community.
The international organization, as a defining element of the peace massacres, is,
from the point of view of legal personality, opposable erga omnes. If initially the first
international organizations were the river commissions - Central Rhine Commission
(1815) and the European Danube Commission (1856), later their number and variety
expanded in response to global multilateral challenges.
International organizations with responsibilities for maintaining peace and
security are in terms of typologies of several kinds.
Following the area of action are organizations with a global vocation such as
the UN, the most important international organization in the world that was founded
in 1945, whose essential role is to protect “future generations from the scourge
of war” and “ensuring that the use of the armed forces will take place only in the
Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor, Ed. UNAP 2006, p.108
Dragoș-Adrian Bantaș, Între frică și siguranță: societățile umane în căutarea securității, Editura CTEA, București,
2019, p. 189.
11

12
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common interest”13, being an institution dedicated to conflict prevention14.
The aims of the organization, according to Article 1 of the Charter, are to
“maintain international peace and security and, to this end: to take effective collective
measures to prevent and eliminate threats to peace; to develop friendly relations
between nations, based on respect for the principle of equal rights of peoples and their
right to self-determination and to take all other appropriate measures to strengthen
world peace; to realize the international cooperation in solving the international
problems; to achieve international cooperation in solving international economic,
social, cultural or humanitarian problems, in promoting and encouraging respect for
human rights and fundamental freedoms for all, regardless of race, sex, language
or religion; to be a center in which to harmonize the efforts of nations to achieve
these common goals. “ Regarding the peaceful settlement of conflicts by the Security
Council, Article 33 (1) of the Charter emphasizes that “the parties to any dispute
the prolongation of which could jeopardize the maintenance of international peace
and security must seek to resolve it before all, through negotiations, investigation,
mediation, conciliation, arbitration, by judicial means, recourse to regional
organizations or agreements or by other peaceful means, at their choice ”.
According to the Charter of the United Nations, chap. that such agreements or
bodies, as well as their activity, be compatible with the Purposes and Principles of
the Organization”.
Such bodies with a regional vocation, more important, are in the European
space: the Council of Europe, the European Union (EU); in Europe, Central Asia
and North America: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE);
in the American space: the Organization of American States (OSA) which is the
oldest regional organization in the world (1890); in the African and Arab space the
Organization of African Unity (OAU) and the Arab League; in the Eurasian space:
the Organization for Democracy and Economic Development (ODER formerly
GUAM), the Commonwealth of Independent States, and in Southeast Asia: ASEAN.
The Council of Europe is the first post-war European intergovernmental
organization, established on 5 May 1949, as a European body for the promotion
of fundamental human rights and freedoms, of democratic values. The Council of
Europe is an institutional framework for intergovernmental cooperation between
Member States in all areas of European society’s interest (except defense), namely:
legal cooperation in the field of mass media, education, culture, heritage, youth and
sports, social and economic issues, local and regional authorities, environmental
protection15 etc. The European Union, established on 18 April 1951, is currently
an emerging security actor, which defines and implements, in accordance with the
Charter of the United Nations signed on June 26, 1945 in San Francisco and entered into force on October 24, 1945.
Preamble, text available online at http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362, accessed in 23.09.2021
14
Dragoș – Lucian Rădulescu, Instituții internaționale de cooperare, Editura Po Universitaria, București, 2012, p. 14
15
To be seen the official site of the Romanian Ministry of Expert Affairs, available online at http://www.mae.ro/
taxonomy/term/356/ , accessed on 24.09.2021
13
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Maastricht Treaties (entered into force in 1993), and subsequently in Amsterdam
(entered into force in 1999) , both a common foreign and security policy (CFSP)
and a common security and defense policy (CSDP), as an integral part of the CFSP,
covering all areas of the foreign and security policy, the objectives of which are:
security of the European Union, which is one of the most important issues of the
European organization.
The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), established
in 1973, offers the most suitable forum for dialogue and negotiation on security issues
in the Euro-Atlantic and Euro- as well as a platform for multilateral partnerships
involved in practical actions in the field. The organization has a comprehensive
approach to the concept of security and, from this perspective, acts on three major
dimensions: politico-military; economic and environmental; human. The main fields
of action of the politico-military dimension are: arms control, border management,
combating terrorism, conflict prevention, defense sector reform. The OSCE works
to build trust, increase transparency and cooperate to ensure the security of OSCE
participating States16.
Political-military alliances that must aim, according to the UN Charter, art. 51,
only collective self-defense for defensive purposes represent a distinct category of
international organization with a specific security strategy.
The most important alliance of this kind is the North Atlantic Treaty
Organization (NATO), which was founded in 1949 by the North Atlantic Treaty,
signed in Washington on April 4, 1949, based on Article 51 of the Charter of the
United Nations, which is a association of free states, united in their determination to
maintain their security through common guarantees and stable relations with other
countries. .
NATO’s essential goal is to ensure the freedom and security of all its members
through political and military means, in accordance with the North Atlantic Treaty
and the principles of the United Nations Charter. Since its inception, the Alliance has
worked to establish a just and lasting order of peace in Europe, based on the common
values of
 democracy, human rights and the rule of law.
The fundamental principle underlying the Alliance is a common commitment
to mutual cooperation between Member States, focused on the indivisibility of their
security. Solidarity and cohesion within the Alliance are principles that state the
involvement of all Allies if one of the Member States faces threats to its security,
ensuring that no member country will rely solely on national efforts to address key
security issues.17 Without depriving member states of their rights and obligations
to assume their sovereign responsibilities in the field of defense, NATO facilitates
the achievement of national security objectives, following a collective effort. At the
To be seen the official site of the Romanian Ministry of Expert Affairs, available online at http://www.mae.ro/
node/1881, accessed on 25.09.2021
17
Dragoș-Lucian Rădulescu, Organizații regionale și politici de cooperare, Editura Pro Universitaria, București,
2013, p. 44
16
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NATO Summit in Lisbon in November 2010, NATO’s new Strategic Concept, a
visionary document that outlines the North Atlantic Alliance’s main lines of action
for the next 10 years, defines three fundamental tasks of the Alliance: collective
defense, crisis management and security through cooperation.
Organizations with a subregional vocation also play an active role, constituting
an important component in consolidating the political dialogue and in developing
regional projects that will ensure cooperation, stability and peace in the respective
areas. A number of political, economic, security and cultural issues can be much better
and more quickly addressed and resolved through joint and targeted efforts, which
contribute to ensuring a regional and international security climate and improve the
lives of the population. Moreover, this cooperation has proved complementary to the
process of European and Euro-Atlantic integration. Examples of such organizations
are the Black Sea Economic Cooperation Organization (OCEMIN), the Danube
Commission, the Nordic Council, the Arctic Council, etc.
Important in this context are regional cooperation initiatives such as: the
Central European Initiative (ECI), set up in 1989 in Budapest, which is a flexible
form of regional cooperation, especially on the topics on the European agenda,
which brings together 10 EU Member States. and 8 non-EU member states; The
Istanbul Cooperation Initiative, launched at the NATO Summit in Istanbul on 28
June 2004, following which the Gulf Cooperation Council states became members
of the initiative in 2005: Bahrain, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates.
The South East Europe Cooperation Initiative, launched in 1996, is a transnational
organization based in Bucharest, bringing together 13 states, which aims to cooperate
in combating crime.

Arms control regulations, as a basis for maintaining
security
As the main goal of the UN is peace, then it is important that there are
organizations specialized in monitoring and analyzing all aspects related to this
universal desideratum. To this end, international peace research institutes have been
set up, such as: The Peace Research Institute (PRIO) in Oslo, to establish peaceful
conditions for cooperation between states, groups and individuals, Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) for conflicts , armaments, arms control
and disarmament, International Peace Research Association (IPRA) for the study of
global peace18, The International Peace Institute (IPI) dedicated to risk management
and resilience building to promote peace, security and sustainable development19.
To be seen the official site of the International Peace Reasearch Association Foundation, available online at https://
iprafoundation.org/, accessed on 27.09.2021
19
To be seen the official site of the International Peace Institute, available online at http://www.ipinst.org, accessed
on 27.09.2021
18
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Some of these bodies, such as SIPRI, in the spirit of international law analyze
aspects of arms control, which is important in maintaining peace, because these
weapons delivered, for various interests, in conflict areas, without close monitoring,
can lead to escalating fighting and the possibility of establishing peace after a long
period and with many human losses.
Therefore, limiting armaments is essential in ensuring security and, at the
same time, is a very effective peace strategy of the international system, which needs
to be achieved through non-military means. At the international level, the concept
of arms limitation covers three aspects: disarmament, which includes actions to
completely eliminate various categories of weapons and prevent future weapons
and rearmament; arms control, which refers to the management of armament levels
within quantitative and qualitative limits specified in various agreements, and nonproliferation, which includes actions to prohibit or conditionally obtain access for
actors to dual-use technologies20.
The development and expansion of the military capabilities of unstable states
increases the danger of using the armed forces to resolve various disputes of a
political, economic, territorial, ethnic-religious nature, etc., both internally and with
neighbors closer or farther from the region.
Disarmament is a major goal that is difficult to achieve nowadays, but through
the other options on arms control and non-proliferation, notable results have been
achieved, especially in the nuclear field. The acquisition and possession of weapons
of mass destruction - nuclear, biological or chemical - by terrorist entities is today
one of the most important threats and challenges to the security of the international
community21.
Arms control agreements, conventions and treaties are a fairly effective way
of limiting armaments and avoiding costly arms races with serious effects on peace
and security.
Since the 1920s, a number of multilateral agreements have been adopted in
the international community in the field of arms control, disarmament and nonproliferation, such as the Geneva Protocol banning the use of asphyxiating, poisonous
or other gases in war, and of bacteriological means of control (Geneva Protocol) adopted on June 17, 1925 and entered into force on February 8, 1928; Treaty on
the Prohibition of Nuclear Weapons Testing in the Atmosphere, Outer Space and
Underwater (Partial Test Ban Treaty - PTBT) - adopted on 5 August 1963 and entered
into force on 10 October 1963; Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) - adopted on
12 June 1968 and entered into force on 5 March 1970; Convention on the Prohibition
of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and
Jean Pascal Zanders, A new farewell to arms: Viewing disarmament in a new security environment, Policy Brief,
no. 06, EU Institute for Security, accesed on http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/a-new-farewell-toarms-viewing-disarmament-in-a-new-security-environment/, accessed on 26.09.2021
21
To be seen the official site of the Romanian Ministry of Expert Affairs, available online at http://www.mae.ro/
node/1525, accessed on 27.09.2021
20

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021

157

DOCTRINE, POLITICI ȘI STRATEGII DE SECURITATE
Toxin Weapons and on Their Destruction (BTWC) - adopted on 16 December 1971
and entered into force on 26 March 1975; Convention on the Physical Protection of
Nuclear Material (CCPNM) - adopted on 16 October 1979, entered into force on 8
February 1987 and amended on 8 July 2005; Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their
Destruction (CWC) - adopted on 3 September 1992 and entered into force on 29
April 1997; Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and
Transfer of Anti - Personnel Mines and on Their Destruction (EPA Convention) adopted on 18 September 1997 and entered into force on 1 March 1999.
Significant are also the negotiations on the reduction of bilateral strategic
weapons and the SALT I and SALT II treaties between the Soviet Union and the
United States, from the Cold War, on disarmament. Later, SALT became START
(Strategic Arms Reduction Talks / Treaty), to mark the transition from delimitation
to reduction intention.
Also noteworthy is the United Nations Program of Action to Prevent, Combat
and Eradicate the Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons in All Its
Aspects (adopted on 20 July 2001) or the UN Security Council Resolution no. 1,540
on the non - proliferation of weapons of mass destruction, adopted on 28 April 2004.
To ensure Euro-Atlantic stability and security in NATO’s new Strategic
Concept, adopted at the Lisbon summit (19-20 November 2010), it is specified that
the Alliance remains committed to conventional arms control, designed to ensure
security and transparency in the field of security. , being, at the same time, a means of
maintaining the armaments at a minimum level necessary to ensure stability. NATO
continues to attach particular importance to the Treaty on Conventional Forces in
Europe (CFE), which is a cornerstone of European security. To limit armaments and
find peacekeeping strategies, both NATO, which is the main guarantee of maintaining
strategic control of tense situations in the regions of the South Caucasus, Central
Asia or the Middle East / North Africa, to prevent asymmetric threats and conflicts
and the protection of European and Euro-Atlantic interests, as well as the EU
contribute to ensuring the prevention and combating of arms proliferation through
the implementation of political and diplomatic strategies, aimed at: controlling
the production and purchase of conventional and unconventional weapons, ;
strengthening regulations in the field of illegal arms trafficking, in all its aspects;
banning the uncontrolled proliferation and dissemination of chemical, biological,
radiological and nuclear technologies and materials, including strict control of stocks
of unconventional weapons; banning the illegal production of weapons, including
unlicensed ones; control of arms possession among civilians; monitoring of air and
sea transport, especially illegal transport; banning the supply of weapons to nonstate actors and terrorists; cooperation with all parties involved, including enhanced
partnerships with civil society and the private sector; regional integration of potential
states of armed conflict; politico-diplomatic initiatives and cooperation programs or
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by operationalizing military and non-military instruments22.
The policy of deterrence is another peace strategy specific to the international
system which means the determination of the opponent to give up certain goals,
actions, means for fear of retaliation and the risks posed by their use, preventing
aggression by threatening to unacceptable consequences. One of the important
functions of an army in peacetime is to discourage war. Initially, deterrence was
applied only to nuclear threats, but, over time, it has been applied to other types
of aggression (terrorism-criminal deterrence). The concept is particularly linked to
the Cold War period (1940-1990), especially after the Cuban Missile Crisis (1962),
and is in fact a reflection of an effective defense promoted by the foreign policy of
US President Harry Truman to Russia’s strategic deterrence. (then the USSR). The
concept has worked and still works effectively in crisis situations between the US
and Russia (USSR), without going to war, thus avoiding loss of life, destruction of
property and suffering of the population or reducing them to a reasonable minimum.
.
The concept is based on the doctrine of Mutual Assured Destruction (DRA),
or “Mutual assured destruction” (MAD) which assumes that any entity (country /
alliance) that has sufficient nuclear power to destroy another entity and is attacked
for any reason by the latter would counterattack (directly and immediately) with
equal or greater power. The result obtained would be irreversible, ensuring total
mutual destruction of both parties. The doctrine is based on the theory of deterrence
according to which the implementation and implicit use of powerful weapons is
essential for the threat of the enemy, in order to prevent the use of these weapons
against you. The doctrine states that no entity would want to launch a first attack
for fear of counterattack, resulting in the destruction of both sides. The first form
of manifestation of nuclear deterrence was the doctrine of massive retaliation, as
formulated in NSC 162/2 Basic National Security Policy. According to her, the United
States was to respond with a massive nuclear attack to any aggression initiated by the
Soviet Union and / or its allies.
The DRA doctrine creates tension, but ensures global peace. The new
Strategic Concept, adopted at the NATO summit in Lisbon (2010), included for the
first time the intention of the Member States to create the conditions for a world
free of nuclear weapons, the Report of the Defense and Discouragement Posture
Review that the Alliance’s current nuclear stance meets the criteria for credible
deterrence and defense. At the same time, the importance of the negative security
guarantees, unilateral and independent of the United Kingdom, the USA and France
for discouraging nuclear proliferation, is reflected.
Cristian Băhnăreanu, Cursa înarmarilor în arcul de insecuritate din vecinatatea estica a Uniunii Europene. Consecinţe pentru România, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” , Bucureşti, 2010, Centrul de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate
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Conclusions
The international community has made and continues to make sustained
efforts to identify and implement the best peace strategies and to translate them
into documents of international law and concrete measures applicable at global or
regional level, in order to prevent devastating wars and eliminate dangers major
weapons of mass destruction.
Strengthening compliance with the rules of international law and, in particular,
the fulfillment by states of the decisions of international bodies with responsibilities
in the field, including the decisions of the International Court of Justice, in
accordance with the UN Charter, involves a continuous effort of all national and
international actors. arms and deterrence policy must be a priority for all, depending
on the generation and development of conflicts which, once initiated, can be much
more difficult to stop on the path of dialogue, in a long time in which material losses
can occur and of significant human lives. Increasing the effectiveness of the UN
and other international and regional peace and security organizations, allocating
the necessary resources and means to prevent conflicts, resolve disputes peacefully,
maintain peace, restore it and rebuild after the end of the conflict is a global priority.
The risk of being too powerful — but not omnipotent, a triple revolution in
the political structure of the world in which the multistate system was replaced by a
bipolar world system and modern technology that made possible total war, with the
result of universal destruction, made keeping the world at peace would be extremely
difficult, but it has also increased the risks to the point where nuclear war has become
a self-destructive nonsense. In this world whose driving force is the aspiration of
sovereign nations to power, peace can be achieved either through a self-regulating
mechanism of social forces, which manifests itself in the struggle for power on the
international stage — more precisely, the balance of power. normative limitations
on this struggle, in the form of international law, international morality and global
public opinion23.
Mankind’s efforts for peace should lead to the goal that President Kennedy
has identified: “Let’s focus on a more practical, easier-to-achieve approach to peace,
based not on a sudden revolution in human nature” but on a gradual evolution in
human institutions. ”Only a just peace based on the inalienable rights and dignity of
each individual can be truly lasting”24.

Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni: Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Ed.Polirom,Iaşi, 2013,pp.63-64
Barack H. Obama, Discursul de acceptare a Premiului Nobel pentru Pace, 10 decembrie 2009, https://www.
whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize
23
24
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STRATEGII DE PACE PENTRU
MENȚINEREA SECURITĂȚII
PEACE STRATEGIES FOR
MAINTAINING SECURITY
Delia-Mihaela MARINESCU1

Abstract
Dorinţa de pace datează din cele mai vechi timpuri şi ea este în zilele noastre
cel mai de preţ bun al omenirii pentru care nu trebuie precupeţit niciun efort, indiferent
cât de anevoios este pentru a-l păstra, cu atât mai mult cu cât statele lumii au trecut,
nu de mult privind la scara istoriei, prin două războaie mondiale devastatoare ce au
consolidat dreptul fiecărui cetăţean al lumii la pace, ce este mai necesar ca oricând,
într-o lume globalizată.
Obiectivul cercetării științifice este legat de prezentarea importanței
strategiilor de pace în relațiile internaționale, a rolului organizațiilor internaționale
cu atribuții în domeniul păcii, dar și a reglementărilor controlului de armament, ca
bază a atingerii dezideratului universal, pacea, articolul prezintând aspecte legate de
efortul comunității internaționale pentru menținerea securității, în condițiile în care
acesta reprezintă cea mai eficientă modalitate de înlăturare a pericolelor majore și de
prevenire a războaielor.

Cuvinte cheie: pace; strategii; securitate; organizații internaționale;

Abstract
The desire for peace dates back to ancient times and is today the most precious
asset of mankind for which no effort should be spared, no matter how difficult it is to
preserve it, especially as the states of the world have passed, not long ago on the scale
of history, through two devastating world wars that strengthened the right of every
citizen of the world to peace, which is more necessary than ever, in a globalized world.
The objective of scientific research is related to the presentation of the importance
of peace strategies in international relations, the role of international organizations
1

PhD Student , „Carol I” National Defense University, Bucharest, Lawyer, delia.marinescu@ymail.com
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with responsibilities in the field of peace, but also arms control regulations, as a basis
for achieving universal desideratum, peace, the article presenting aspects related to
the international community to maintain security, given that it is the most effective
way to eliminate major dangers and prevent war.

Keywords: peace; strategies; security; international organizations;

Introducere

D

in perspectiva relaţiilor internaţionale, evoluţia conceptului de pace
ţine cont de faptul că violenţa este un important criteriu de delimitare a
pragului dintre război şi pace, analiştii dezbătând de-a lungul timpului conceptele de
pace şi război, dar neajungând la răspunsul categoric privind momentul când începe
pacea şi când se termină violenţa, acestea fiind cele două extreme.
Dacă violenţa este criteriul esenţial de delimitare a continuumului războipace, atunci sub aspectul unei definiţii pacea este acolo unde se termină violenţa
şi unde începe cooperarea. Diferite trepte de cooperare şi de integrare marchează
drumul spre pacea „maximală”, care reprezintă un ideal greu de atins.
Ȋn multe situaţii, în definirea mai exactă a noţiunii de pace se face distincţia
dintre pace ,,pozitivă” şi pace ,,negativă”.
Conceptul ,,pozitiv” consideră că pacea este rezervată domeniului relaţiilor
dintre societăţi reprezentând un proces ce are loc într-un sistem internaţional cu un
mod non-violent de soluţionare a conflictelor. Conceptul ,,negativ” înţelege pacea
ca pe mod de prezervare a existenţei umane, de garantare a securităţii şi bogăţiei,
a bunăstării (ca justiţiei distributivă materială), a sănătăţii şi stabilităţii, cât şi de
valenţa unei legături între securitate, în exterior (prin subjugarea duşmanilor) şi
dezvoltarea societăţii, în interior.
Conceptul ,,negativ” de pace înţelege pacea ca pe un non-război. Satisfacţia
constă în faptul că nu există război. Prin aceasta nu se înţelege însă numai absenţa
războiului, ci şi înlocuirea acestuia cu alte mijloace non-violente de confruntare.
Consecinţa logică a acestui fapt este că acest concept ,,negativ” de pace, dacă este
luat în serios, are multe consecinţe, pe care o discuţie pur nominalistă le-ar fi atribuit
de abia variantei ,,pozitive” a păcii.
Evitarea războaielor pe o durată mai mare de timp înseamnă înlocuirea
acestora cu formule non-războinice de soluţionare a conflictelor. Atunci când
acest lucru este posibil, domneşte pacea. Această definiţie nu incriminează, însă
orice formă de violenţă, ci doar distrugerea organizată militar a existenţei fizice a
oamenilor. Definiţie nu a fost niciodată menită să îndeplinească „obiectivul unei
societăţi mondiale non-violente, sau, în parametri teologici, sfârşitul suferinţelor
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umane“2. Lucrul pe care îl face este să arate într-un mod mai clar ce se înţelege prin
componenta universal recunoscută a păcii, non-războiul.
Pentru că non-războiul nu este altceva decât absenţa permanentă a violenţelor
militare organizate. El nu este identic cu evitarea temporară a războaielor, excluzând
pregătirea acestuia şi, implicit, disponibilitatea oamenilor de a porni la război.
Consecinţele politice ale acestei definiţii consecvente ale non-războiului sunt, astfel,
considerabile3. Pacea este astfel un proces ce are loc într-un sistem internaţional şi
care este caracterizat de un mod non-violent de soluţionare a conflictelor. Definirea
acestei noţiuni ar putea fi completa daca se consideră că pacea domneşte atunci când
conflictele sunt reglementate în cadrul unui sistem internaţional, fără a se face uz de
forţa militară.
Privind mai îndeaproape însă, cele prezentate ca fiind alternative la definiţia
„negativă“ şi „pozitivă“ a păcii se dovedesc a fi de fapt o serie de etape. Această serie
începe, ca o condiţie sine qua non, cu înlăturarea uzului organizat de forţă militară
şi continuă ca un proces în care actele de violenţă sunt în descreştere, iar justiţia
distributivă sporeşte4.
În ceea ce priveşte nivelul individului, factorul decisiv este
ameliorarea educaţiei. În Preambulul Constituţiei UNESCO din anul 1945 stau
scrise următoarele: ,,Pentru că războaiele încep în minţile oamenilor şi preocuparea
pentru pace trebuie să se construiască tot în minţile oamenilor”5. Educaţia pentru
pace are un rol deosebit de important în acest sens. O componentă importantă a
educaţiei pentru pace este, în afară de înlăturarea ,,deficitelor individuale de pace”,
precum prejudecăţile şi mijlocirea de informaţii cu privire la modul de funcţionare
al diverselor societăţi şi al sistemului internaţional. Acest lucru arată cât de strâns
conectate sunt nivele cauzelor războaielor şi, implicit, cele ale strategiilor de pace.
Cât despre nivelul societăţii, o democratizare de succes este cea mai
eficientă strategie de pace. Unul dintre cele mai solide argumente ale cercetării
din domeniul păcii şi conflictelor este faptul că democraţiile nu vor purta aproape
niciodată războaie între ele. Argumentul clasic pentru tendinţa de soluţionare
paşnică a conflictelor în cadrul democraţiilor, aşa cum a fost formulat el de filosofi,
precum Immanuel Kant (în scrierea sa Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer
Entwurf (Spre pacea eternă. Un proiect filozofic – 1795), subliniază că, dacă nu regii,
ci toţi cetăţenii vor hotărî dacă să pornească sau nu un război, atunci o decizie în
favoarea războiului va deveni improbabilă, pentru cetăţenii sunt cei care sunt afectaţi
cel mai mult de războaie.
Ernst-Otto Czempiel, Friedensstrategien, Systemwandel durch Internationale Organisationen, Demokratisierung
und Wirtschaft(Traducere: Strategii de pace, schimbare de sistem prin intermediul organizațiilor internaționale,
democratizare și economie), Paderborn 1986, p.11, apud Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor şi managementul
crizelor, Ed. UNAP 2006, p.19.
3
Ibidem
4
Ibidem pp.19-20.
5
A se vedea http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html
2
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O altă strategie de pace, aflată între nivelul social şi cel internaţional, este
ridicarea nivelului de trai. Sărăcia şi distribuţia nedreaptă a bunurilor sunt cauze
importante ale războaielor. Cine posedă mai mult are şi mai multe de pierdut într-un
război. Această strategie nu prea poate fi limitată (iar în epoca globalizării, chiar deloc)
la nivelul social. Un factor esenţial pentru ridicarea nivelului de trai este comerţul
liber, efectele pacifiste ale schimbului şi ale unor strânse relaţii comerciale fiind
incontestabile.
Nivelul sistemului internaţional are o pondere deosebită în cadrul cercetării în
domeniul păcii şi conflictelor. Problema fundamentală în acest caz este însă că, spre
deosebire de nivelul social, nu există o instanţă care să deţină monopolul asupra
uzului legitim de forţă, ceea ce semnifică că nu există o lume-stat şi nici cineva care
să oblige statele să se comporte conform normelor, aşa cum o face statul cu cetăţenii
săi. Din acest motiv, ştiinţele politice vorbesc despre o ,,stare naturală anarhică” în
cadrul sistemului internaţional. Sarcina strategiilor de pace este astfel să limiteze
starea naturală şi nesiguranţa rezultată din aceasta.
Politologul Ernst-Otto Czempiel a subliniat , în acest sens, că ,,uzul de forţă
sau ameninţarea cu uzul de forţă rezultă, în primul rând, din situaţia anarhică care
domneşte în sistemul internaţional, care, în ciuda împărţirii în ordini, rămâne totuşi
în continuare de necuprins”6. Siguranţa membrilor sistemului este, prin urmare,
potenţial periclitată; şi pentru a garanta această siguranţă, sistemele politice se simt
nevoite să facă uz de forţă. Dacă sistemele politice ar renunţa însă la uzul de forţe
militare, ele ar trebuie să o înlocuiască pe aceasta cu alte forme menite să producă
siguranţă.
Această problematică s-a aflat permanent pe agenda teoreticienilor păcii,
aceştia propunând două variante de soluţionare: dreptul internaţional şi, în
special, organizaţiile internaţionale - acestea erau singurele care puteau avea o
influenţă asupra interacţiunilor dintre sistemele politice. Politica pacifistă are rolul de
a dezvolta aceste elemente, de a le fortifica puterea de influenţă asupra interacţiunilor
şi de a înlătura astfel cauzele care ar putea duce la uzul de forţă militară.

Strategii de pace specifice sistemului internaţional
Aceste strategii îşi propun, în principal, limitarea nesiguranţei rezultate
din situaţia sistemului internaţional, constituirea unor structuri economice şi de
suveranitate, care să elimine motivele care stau la baza uzului de forţă militară si
înlocuirea utilizării forţei militare cu alte modalităţi de soluţionare a conflictelor.
De altfel, aceste aspecte internaţionale pentru a moderniza şi actualiza
strategiile de pace reflecta o nouă etapă în evoluţia mondială, caracterizată de
sfârşitul ,,războiului rece” şi, în consecinţă, de dispariţia confruntărilor ideologice
Est-Vest. Destrămarea sistemului comunist pe continentul european a deschis
6

Ernst-Otto Czempiel, op.cit.
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speranţe şi numeroase perspective, multe neconfirmate până în prezent, pentru o
societate internaţională multipolară, favorabilă în principiu găsirii soluţiilor pentru o
problemele de ansamblu ale umanităţii. Ȋntr-un asemenea cadru, problema esenţială
ar fi eliminarea tuturor ameninţărilor la adresa pacii, în special cele caracterizate
prin folosirea forţei, scopul fiind constituirea unei ordini politice şi juridice globale
care, în mileniul trei, să asigure dezvoltarea armonioasă, economică şi politică dupa
modelul şi standardele democraţiei, a tuturor statelor şi să prevină totodată noile
pericole, multe de tip neconvenţional şi asimetrice, care ameninţă omenirea7.
Există o legatură de necontestat între dreptul internaţional şi pace, prin faptul
că justiţia reprezintă forma supremă şi cea mai paşnică de reglementare a conflictelor,
aceasta întrunind principiul non-violenţei cu cel al dreptăţii.
Dreptul internaţional a introdus în politica internaţională modalitatea de
soluţionare a conflictelor prin arbitraj şi sentinţă judecătorească, inaugurând în 1899
Curtea Permanentă de Arbitraj, cu ocazia Primei Conferinţe a Păcii de la Haga, şi în
1920 Curtea Permanentă Internaţională de Justiţie, instituită prin Pactul Societăţii
Naţiunilor, şi care a funcţionat până în anul 1946, fiind inlocuită de actuala Curte
Internaţională de Justiţie (CIJ), cu sediul la Haga, creată în baza Cartei ONU,
instanţele indispensabile îndeplinirii acestor misiuni.
Dreptul internaţional a creat premisele pentru o transformare paşnică a
situaţiilor nedrepte, prin prevederi cuprinse în Pactul Societăţii Naţiunilor, elaborat
şi adoptat la Conferinta de Pace de la Versailles la 28 iunie 1919, cât şi în Carta
Natiunilor Unite din 26 iunie 1945 a Organizaţiei Naţiunilor Unite, deschizând calea
spre dezvoltarea unor norme legale originale, noi căi pentru o evoluţie viitoare de
succes a dreptului internaţional.
Modul în care se putea recurge la război a fost codificat în cadrul dreptului
internaţional clasic, care şi-a păstrat valabilitatea până la izbucnirea Primului Război
Mondial. Aici nu existau strategii de pace aşa cum le înţelegem noi astăzi, ci doar
reglementări în ceea ce privea declanşarea unui război. Acest lucru reflecta interesele
statului teritorial şi ale absolutismului, orientate mai puţin după distrugerea de
oameni şi proprietăţi şi mai mult după câştig. Acest lucru presupunea atât folosirea
de mijloacele violente, cât şi de mijloace non-violente. Dreptul internaţional modern
a dezvoltat principiul negocierii (colloquium), al acordului (compromissum), precum
şi al tragerilor la sorţi (lors). Poziţia de „ultima ratio regis“ pe care o ocupa acesta
în cadrul ius publicum europaeum era incontestabilă. Statele şi oamenii ce trăiau în
ele erau văzute ca o proprietate privată a principiilor, iar relaţiile dintre aceştia erau
reglementate de dreptul internaţional. Principii nu reprezentau statul, ei erau statul aşa cum s-a exprimat de fapt şi Ludovic al XIV-lea într-o formulă devenită clasică.
Atunci când părţile nu ajungeau la o înţelegere paşnică, războiul era văzut ca o
alternativă acceptabilă. In acest sens, dreptul internaţional era, ca strategie, construit
într-un mod cât se poate de consecvent. Relaţiile internaţionale de la începutul
7

Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional public, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.3
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epocii moderne se desfăşurau, cel puţin la nivel politic, între principi. Acest proces
al democratizării, pornit de Revoluţia Franceză şi continuat într-un ritm relativ lent
pe parcursul secolului XIX, devenit accelerat în secolul XX şi nefiind un proces
încheiat, se reflectă în mod clar asupra evoluţiei dreptului internaţional. Dezvoltarea
dreptului internaţional a cunoscut în cele ce au urmat noi şi noi succese, de la
proiectul Protocolului de la Geneva din 1924 şi până la Pactul Briand- Kellogg din
1928, actul Kellogg documentează însă o transformare de conştiinţă.
Prima conflagraţie mondială a schimbat radical cursul evoluţiei, de secole, a
dreptului de a recurge la război, iar relaţiile interstatale interbelice au fost marcate
de activitatea Societăţii Naţiunilor, sub auspiciile căreia s-au facut primii paşi către
recunoaşterea unanimă a principiului interzicerii recurgerii la folosirea forţei armate,
părtile din conflict având libertatea de a alege modul de rezolvare a diferendului,
conform Pactului Societăţii Naţiunilor care se baza pe două prevederi principale:
pe de o parte, obligaţia de neagresiune şi asistenţă mutuală şi, pe de altă parte se
lăsa statelor libertatea de a recurge la război numai dupa epuizarea mijloacelor
paşnice prescrise. Statele învingătoare din cel de-al doilea război mondial, datorită
consecinţelor dezastruoase ale acestuia, au impus un punct de vedere unitar în ceea
ce priveste războiul, respectiv excluderea definitivă a acestuia din viaţa internţională,
iar ca prim pas în această direcţie a fost interzicerea forţei şi a ameninţării cu forţa,
conform art.2 alin.(4) d, din Carta Naţiunilor Unite.
O contribuţie determinantă a dreptului internaţional a fost considerată
codificarea acordurilor convenite între state în domenii care contribuie la prezervarea
păcii, cum sunt drepturile omului, al mediu, al liberului schimb, etc.
Din punct de vedere istoric, Grotius (1584-1645 în ,,Trei Cărţi despre Legea
Războiului şi a Păcii“ publicate în 1625) a fost considerat întemeietorul dreptului
internaţional modern, dominicanul de Vitoria şi, cu puţini ani mai târziu, iezuitul
spaniol Suarez (1548-1617) au creat prima codificare legală de proporţii a păcii şi
războiului. Toţi cei trei, dar mai ales Grotius, au contribuit la constituirea dreptului
internaţional modern, ridicându-l pe fundamentul dreptului natural la statutul unei
ordini a relaţiilor inter-statale dintre statele în curs de dezvoltare.
Dreptul internaţional a încercat, în plus, să inaugureze instituţii de reglementare
internaţională a conflictelor, în mod analog la cele constituite în interiorul statelor
şi a făcut ca acordurile deja realizate în domeniul soluţionării conflictelor să nu fie
uitate sau evitate.
Dezvoltarea ulterioară a dreptului internaţional prin formularea unor noi
principii şi norme, la fel ca şi contribuţia ştiinţei din domeniu, a fost marcată, în primul
rând, de încercarea de a face din drepturile omului legi valabile la nivel internaţional,
menţionate şi în statutul Naţiunilor Unite în Preambul, la art. 1, alin. 3, şi în art. 13 al
Cartei, ele fiind proclamate de Naţiunile Unite la 10 decembrie 1948, în Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului. Transformarea lor în legi internaţionale s-a petrecut
însă de abia în 1976, când cele două „Pacte privind drepturile omului “ - drepturile
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civile şi politice, precum şi drepturile economice şi sociale - au intrat în vigoare.
Drepturile omului sunt o expresie a faptului că, în ciuda tuturor diferenţelor socioculturale, există unele interese de bază, comune tuturor oamenilor de pe acest Pământ.
Acest lucru dovedeşte renaşterea politică a omenirii şi arată că s-a format cel puţin
o normă politică fundamentală, care pretinde să fie respectată pe tot cuprinsul lumii.
Formularea acestora şi ridicarea lor la rangul de normă internaţională reprezintă una
dintre cele mai importante realizări ale dreptului internaţional şi ale specialiştilor din
domeniu. Schimbarea normelor transformă şi conştiinţele, influenţând astfel, chiar
dacă în mod indirect şi de durată, comportamentele. Aceasta este contribuţia pe care
o au întru instaurarea păcii.
Totusi şi dreptul internaţional are limitele sale. El nu a eliminat în totalitate
uzul de forţă, şi nici nu a încercat să facă acest lucru până în 1945, este si va fi mereu
un drept consensual care depinde de acceptul statelor participante. De asemenea,
în evoluţia aplicarii dreptului internaţional şi-au jucat, rolul şi interesele politice:
pacifismul european al secolului XIX, de exemplu, care a accelerat în mod decisiv
ritmul înfiinţării curţilor internaţionale de arbitraj şi a curţilor de justiţie; lumea a
treia, care a înscris în dreptul internaţional dreptul la dezvoltare.
Conceptul de drept internaţional este astfel doar o denumire mai scurtă pentru
o reţea care cuprinde mulţi actori: statele, ştiinţele politice, grupurile de interese.
Toate acestea se integrează în încercarea de a limita, respectiv de a elimina întru totul,
prin reglementarea legală a interacţiunii, uzul de forţă din sistemul internaţional.
Importanţa activitatilor de codificate a dreptul international care sunt
complementare cu cele de dezvoltare progresivă a dreptului internaţional, cât si
diferitele categorii de documente rezultate sunt esenţiale pentru realizarea unui
cadru juridic clar şi stabil pentru viitor în privinţa unor categorii de raporturi
internaţionale, aşa cum rezultă şi din actuala definiţie a dreptului internaţional:
,,Dreptul internațional este un set de norme recunoscute de state sau națiuni ca
având un caracter obligatoriu în ceea ce privește relațiile lor reciproce, inclusiv
relațiile lor cu organizații internaționale. D
e obicei, dreptul internațional este încorporat în acorduri încheiate între state
suverane și/sau derivă din astfel de acorduri”8.
Indiferent de denumirea specifică, termenul de tratat (în sens larg) desemnează
toate actele juridice din aceasta categorie, tratatul fiind ,,un acord de voinţă încheiat
în scris între subiectele de drept internaţional (în special între state, state şi organizaţii
internaţionale sau între organizaţii internaţionale) şi guvernat de dreptul internaţional,
încheiat în scopul de a produce efecte juridice şi consemnat într-un instrument unic
sau în două sau mai multe instrumente conexe şi oricare ar fi denumirea sa”9.
A se vedea site-ul European E-Justice, disponibil online la https://e-justice.europa.eu/content_international_law10-ro.do, accesat la data de 23.09.2021
9
Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional public, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2011, p.241.
8
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Organizații internaționale cu atribuții în domeniul
menținerii păcii
Pentru armonizarea punctelor de vedere în domeniul păcii un rol important
l-au avut şi îl au conferinţele internaţionale dedicate acestui deziderat, dar si unor
domenii conexe, conferiţe în cadrul cărora se prezintă anumite puncte de vedere sau
se analizează şi semnează documente de drept internaţional (Conferința de Pace de
la Paris din 1919, Conferința de la Potsdam din 1945).
Rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU sunt alte documente importante
pentru asigurarea pacii şi sunt obligatorii în cazul în care se referă la acțiuni cu
privire la amenințările la adresa păcii, de încălcare a păcii și a actelor de agresiune al
Cartei. Rezoluțiile referitoare la soluționarea pașnică a litigiilor nu au mecanisme de
aplicare și sunt, în general, considerate a fi nu obligatorii în conformitate cu dreptul
internațional.
O contribuţie la procesul de reconciliere naţională, de menţinere a păcii
în anumite regiuni şi de judecare a persoanelor responsabile de acte de genocid
o au si deciziile Curţii penale internaţionale de la Haga (numită și Tribunalul
Penal Internațional), înfiinţată în 2003, ce este o instanță de justiție internațională
permanentă, ale Tribunalelor penale internaţionale pentru fosta Iugoslavie (1993)
şi a celui pentru pentru Rwanda (1994) ce functionează prin hotărâri ale Consiliul
de Securitate al ONU, cât şi cele ale Curţii Internaționale de Justiție (CIJ), care este
principalul organ judiciar al Națiunilor Unite, înființată în anul 1945 prin Carta ONU.
Organizaţia internaţională, care conform definiţiei Comisiei de Drept
Internaţional reprezintă ,,o asociere de state, constituită prin tratat, înzestrată cu o
constituţie şi organe comune şi posedând o personalitate juridică distinctă de cea a
statelor membre”10, are un rol activ determinant în stabilirea şi gestionarea strategiilor
de securitate generale şi sectoriale, având ca obiectiv principal instaurarea păcii prin
implicarea directă în modul de interacţiune al componentelor sistemului internaţional,
favorizând întrunirea permanentă, instituţionalizată, a tuturor participantilor, ceea
ce determină un comportament transparent şi moderat. De fapt, ideea modificării
structurii sistemului internaţional prin constituirea unei organizaţii internaţionale,
făcând astfel ca aceasta să conţină o strategie importantă pentru pace, a apărut încă
de la începutul secolului al XIII-lea11.
Organizaţiile internaţionale conferă principiului non-violenţei statutul unei
norme legale şi creează contextul în care această normă avea să poată fi supravegheată,
oferind metode instituţionalizate de soluţionare a conflictelor, comunicarea şi
cooperarea permanentă fiind simboluri ale existenţei continue a valorilor comune și
fiind elemente indispensabile pentru asigurarea securității într-o lume globalizată12.
10
11
12

Ibidem, p.115.
Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor, Ed. UNAP 2006, p.108
Dragoș-Adrian Bantaș, Între frică și siguranță: societățile umane în căutarea securității, Editura CTEA, București,
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În termeni pozitivi, influenţa reală a Organizaţiei internaţionale asupra
interacţiunii dintre naţiuni este creată, în primul rând, prin integrarea ei în
conştiinţa comunităţii, o conştiinţă în care se reflectă contextul modificat al sistemul
internaţional. Acest lucru face ca metodele de tratare a conflictelor să devină cu mult
mai eficiente atunci când sunt stabilite la nivelul Organizaţiei. Prin aplicarea practică
a acestor principii, statele se deprind cu un anumit comportament care se transformă
astfel într-o normă universal acceptată. Instituţionalizarea acestei norme duce mai
apoi, în cazul celor care o respectă, la identitate şi încredere, acestea înţelegându-se
de pe acum ca parte dintr-un sistem comprehensiv şi unilateral acceptat de cooperare.
Organizaţia internaţională are anumite limite de acţiune, în sensul că nu pot
garanta securitatea colectivă, soluţionarea neagresivă a conflictelor şi nici eliminarea
tuturor formelor de violenţă din lume; ea poate însă contribui la atingerea acestor
scopuri prin intermediul actorilor statali, inaugurând o lume în care renunţarea la
orice act de violenţă să pară varianta corectă şi potrivită de a acţiona. De asemenea,
alte limitari stabilesc faptul că nu toate organizaţiile internaţionale vizează în mod
expres pacea, iar folosirea acestor foruri în prezervarea intereselor statelor se face în
detrimentul intereselor celorlalţi membri ai comunităţii internaţionale.
Organizaţia internaţională, ca element definitoriu al stragiilor de pace, este,
din punct de vedere al personalităţii juridice, opozabilă erga omnes. Daca iniţial
primele organizaţii internaţionale au fost comisiile fluviale ( Comisia Centrală a
Rinului (1815) şi Comisia Europeană a Dunării (1856), ulterior numărul si varietatea
lor s-a extins ca răspuns la provocările mondiale multilaterale apărute.
Organizaţiile internaţionale cu responsabilităţi în menţinerea păcii şi a
securităţii sunt din punct de vedere al tipologiilor de mai multe feluri.
Dupa aria de acţiune sunt organizaţii cu vocaţie globală cum este ONU, cea
mai importantă organizație internațională din lume ce a fost în fondată în 1945,
al cărei rol esenţial este de a feri ,,generaţiile viitoare de flagelul războiului” şi
,,garantarea că folosirea forţei armate nu va mai avea loc decât în interes comun”13,
fiind o instituție dedicată prevenirii conflictelor14.
Scopurile organizaţiei, conform art.1 din Cartă, sunt de a ,,menţine pacea
şi securitatea internaţională şi, în acest scop: să ia masuri colective eficace pentru
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor împotriva păcii; a dezvolta relaţii prieteneşti
între naţiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor
şi dreptului lor de a dispune de ele însele şi să ia oricare alte măsuri potrivite pentru
consolidarea păcii mondiale; a realizeza cooperarea internaţională în rezolvarea
problemelor internaţionale; a realiza cooperarea internaţională în rezolvarea
problemelor internaţionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar, în
promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
2019, p. 189.
13
Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite semnată la 26 iunie 1945 la San Francisco şi intrată în vigoare la 24 octombrie
1945. Preambul.Textul Cartei la http://www.dadalos.org/uno_rom/un-charta.htm#4
14
Rădulescu, Dragoș - Lucian, Instituții internaționale de cooperare, Editura Po Universitaria, București, 2012, p. 14
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pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie; a fi un centru în care să se
armonizeze eforturile naţiunilor către atingerea acestor scopuri comune.” Referitor la
rezolvarea paşnică a conflictelor de către Consiliul de Securitate art.33 (1) din Cartă
subliniază că ,,părţile la orice diferend a cărui prelungire ar putea pune în primejdie
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale trebuie să caute să-1 rezolve, înainte de
toate, prin tratative, anchetă, mediaţie, conciliere, arbitraj, pe cale judiciară, recurgere
la organizaţii sau acorduri regionale sau prin alte mijloace paşnice, la alegerea lor”.
Conform Cartei Natiunilor Unite, cap.8 art.52-54, sunt sustinute şi promovate
,,existenţa unor acorduri sau unor organisme regionale destinate a se ocupa cu
problemele privind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale care sunt susceptibile
de acţiuni cu caracter regional, cu condiţia ca asemenea acorduri sau organisme,
precum şi activitatea lor, să fie compatibile cu Scopurile şi Principiile Organizaţiei”.
Astfel de organisme cu vocaţie regională, mai importante, sunt în spaţiul
european: Consiliul Europei, Uniunea Europeana(UE); în spaţiul european, al Asiei
centrale şi al Americii de Nord: Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
(OSCE); în spaţiul american: Organizaţia Statelor Americane (OSA) care este cea
mai veche organizație regională din lume (1890); în spaţiul african şi arab Organizaţia
Unităţii Africane (OUA) şi Liga Arabă; în spatiu euro-asiatic: Organizaţia pentru
Democraţie şi Dezvoltare Economică (ODER fost GUAM32), Comunitatea Statelor
Independente, iar în spatiul Asiei de sud-est: ASEAN.
Consiliul Europei este prima organizaţie inter-guvernamentală europeană
postbelică, înfiinţată la 5 mai 1949, ca organism european de promovare a drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale omului, a valorilor democratice. Consiliul Europei
reprezintă un cadru instituţional de colaborare interguvernamentală între statele
membre, în toate domeniile de interes ale societăţii europene (cu excepţia celor legate
de apărare) şi anume: cooperare juridică, în domeniul mijloacelor de informare în
masă, în educaţie, cultură, patrimoniu, tineret şi sport, probleme sociale şi economice,
puteri locale şi regionale, protecţia mediului, etc15. Uniunea Europeană, înfiinţată
la 18 aprilie 1951 este, în prezent un actor emergent de securitate, ce defineşte şi
pune în practică, conform Tratatelor de la Maastricht (intrat în vigoare în 1993),
şi ulterior de la Amsterdam (intrat în vigoare în 1999), atât o politică externă şi
de securitate comună (PESC), cât şi o politică de securitate şi apărare comună
(PSAC), ca parte integrantă a PESC, acoperind toate domeniile politicii externe şi
de securitate, ale cărei obiective sunt: dezvoltarea unui sistem propriu de securitate
al Uniunii Europene, ceea ce reprezintă una dintre cele mai importante probleme ale
organizaţiei europene.
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), creată în 1973,
prin abordarea multi-dimensională oferă statelor din spaţiul „de la Vancouver la
Vladivostok” cel mai potrivit forum de dialog şi negociere pe problematica securităţii
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A se vedea site-ul oficial al Ministerului Expertizelor din România, disponibil online la http://www.mae.ro/taxonomy/term/356/ , accesat la data de 24.09.2021
15
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în spaţiul euro-atlantic şi euro-asiatic, precum şi o platformă pentru parteneriatele
multilaterale implicate în acţiuni practice în teren. Organizaţia are o abordare
cuprinzătoare a conceptului de securitate şi, din această perspectivă, acţionează
pe trei dimensiuni majore: politico-militară; economică şi de mediu; umană.
Principalele domenii de acţiune ale dimensiunii politico-militare sunt: controlul
armamentelor, managementul frontierelor, combaterea terorismului, prevenirea
conflictelor, reforma sectorului de apărare. OSCE acţionează pentru consolidarea
încrederii, creşterea transparenţei şi a cooperării în vederea asigurării securităţii
Statelor participante OSCE16.
Aliantele politico –militare care trebuie să aibă ca scop, conform Cartei ONU,
art.51, numai autoapărarea colectivă în scopuri defensive reprezintă o categorie
distinctă de organizaţie internaţională cu o strategie de securitate specifică.
Cea mai importantă alianţă de acest fel este Organizaţia Tratatului Nord
-Atlantic (NATO), ce a fost fondată în 1949 prin Tratatul Atlanticului de Nord, semnat
la Washington la 4 aprilie 1949, în baza art.51 al Cartei Naţiunilor Unite, care este o
asociere de state libere, unite în hotărârea lor de a-şi menţine securitatea prin garanţii
comune şi prin relaţii stabile cu alte ţări. .
Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea tuturor
membrilor săi prin mijloace politice şi militare, în conformitate cu Tratatul NordAtlantic şi cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. Încă de la începuturile sale, Alianţa
a depus eforturi pentru stabilirea unei ordini juste şi durabile de pace în Europa,
bazată pe valorile comune ale democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept.
Principiul fundamental care stă la baza Alianţei este un angajament
comun faţă de cooperarea mutuală între statele membre, axat pe indivizibilitatea
securităţii acestora. Solidaritatea şi coeziunea din cadrul Alianţei sunt principii care
statuează implicarea tuturor Aliaţilor în cazul în care unul dintre statele membre
se confruntă cu apariţia unor ameninţări pentru securitatea sa, garantând faptul că
nicio țară membră nu se va baza doar pe eforturi naționale în abordarea problemelor
fundamentale legate de securitate17. Fără a priva statele membre de drepturile şi
obligaţiile de a-şi asuma responsabilităţile suverane în domeniul apărării, NATO
facilitează atingerea obiectivelor de securitate naţională, în urma unui efort colectiv.
La Summit-ul NATO de la Lisabona din noiembrie 2010 Noul Concept Strategic
al NATO, document vizionar, care oferă liniile prinicipale de acţiune ale Alianţei
Nord-Atlantice în următorii 10 ani defineşte trei sarcini fundamentale ale Alianţei:
apărarea colectivă, gestionarea crizelor şi securitatea prin cooperare.
Un rol activ îl au şi organizaţiile cu vocaţie subregională ce constituie o
componentă importantă la consolidarea dialogului politic şi la dezvoltarea de proiecte
regionale care să asigure cooperarea, stabilitatea şi pacea în zonele respective.
A se vedea site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Expert din România, disponibil online la http://www.mae.ro/
node/1881, accesat la data de 25.09.2021
17
Rădulescu, Dragoș-Lucian, Organizații regionale și politici de cooperare, Editura Pro Universitaria, București,
2013, p. 44
16
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O serie de probleme politice, economice, de securitate şi culturale pot fi mult
mai bine şi mai repede abordate şi rezolvate prin eforturi comune şi direcţionate,
care contribuie la asigurarea unui climat de securitate regional şi internaţional şi
favorizează îmbunătăţirea vieţii populaţiei. Mai mult, aceasta cooperare s-a dovedit
complementară procesului de integrare europeană şi euro-atlantică. Exemple de
acest tip de organizaţii sunt Organizaţia de Cooperare Economică a Mării Negre
(OCEMIN), Comisia Dunării, Consiliul Nordic, Consiliul Artic, etc.
Importante sunt în acest cadru iniţiativele de cooperare regională ca de
exemplu: Iniţiativa Central Europeană (ICE), înfiinţată în 1989 la Budapesta, ce este
o formă flexibilă de cooperare regională, în special privind temele de pe agenda
europeană, care reuneşte 10 state membre UE şi 8 state ne-membre UE; Iniţiativa
de cooperare de la Istanbul, lansata la Summit-ul NATO de la Istanbul din 28 iunie
2004 în urma căreia, in 2005, au devenit membri ai iniţiativei statele Consiliului de
Cooperare din Golf : Bahrein, Kuweit, Qatar si Emiratele Arabe Unite. Inițiativa de
Cooperare în Sud-Estul Europei, lansată în 1996, este o organizație transnațională cu
sediul în București, ce reuneşte 13 state, care are ca scop cooperarea în combaterea
infracționalității.
.

Reglementări privind controlul armamentelor, ca bază a
menținerii securității

Cum scopul principal al ONU este pacea, atunci este important ca să existe
organizaţii specializate în monitorizarea şi analiza tuturor aspectelor legate de acest
deziderat universal. Ȋn acest scop s-au creat institute internaţionale de cercetare în
domeniul păcii cum sunt : The Peace Research Institute (PRIO) din Oslo, pentru
stabilirea condiţiilor paşnice de cooperare între state, grupuri şi persoane35, Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) pentru conflicte, armamente, controlul
armelor şi dezarmare36, International Peace Research Association (IPRA)18 pentru
studiul global al păcii, The International Peace Institute (IPI) dedicat gestionării
riscurilor și construirea capacității de rezistență pentru a promova pacea, securitatea
și dezvoltarea durabilă19.
O parte din aceste organisme , cum este SIPRI, în spiritul dreptului internaţional
analizează aspecte privind controlul armamentelor, lucru important în menţinerea
păcii, deoarece aceste armamente livrate, din diverse interese, în zone de conflict,
fără o monitorizare atentă, pot duce la escaladarea luptelor şi posibilitatea instaurării
păcii după o perioadă îndelungată şi cu multe pierderi umane.
De aceea, limitarea înarmărilor este esenţială în asigurarea securităţii şi, în
A se vedea site-ul oficial al International Peace Reasearch Association Foundation, disponibil online la https://
iprafoundation.org/, accesat la data de 27.09.2021
19
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A se vedea site-ul oficial al Institutului Internațional pentru Pace, disponibil online la http://www.ipinst.org, accesat la data de 27.09.2021
18
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acelaşi timp, constituie o strategie de pace a sistemului internaţional foarte eficientă,
lucru care este de necesar să se realizeze prin mijloace non-militare. La nivel
internaţional, conceptul de limitare a înarmărilor vizează trei aspecte: dezarmarea,
ce cuprinde acţiuni de eliminare completă a diferitelor categorii de armamente şi
prevenirea unor viitoare înarmări şi reînarmări; controlul armamentelor, care se
referă la gestionarea nivelurilor de armamente în cadrul unor limite cantitative şi
calitative specificate în diferite acorduri, şi neproliferarea, ce inglobeaza acţiuni de
interzicere sau obţinere condiţionată a accesului unor actori la tehnologiile cu dublă
întrebuinţare20.
Dezvoltarea şi extinderea capacităţilor militare ale unor state instabile sporeşte
pericolul utilizării forţei armate pentru soluţionarea diverselor dispute de natură
politică, economică, teritorială, etnico-religioasă etc., atât pe plan intern, cât şi cu
vecinii mai apropiaţi sau mai depărtaţi din regiunea respectivă.
Dezarmarea este un deziderat major greu de realizat în zilele noastre, dar
prin celelalte variante privind controlul armamentelor şi neproliferarea s-au obtinut
rezultate notabile, în special în domeniul nuclear. Achiziţia şi deţinerea de arme
de distrugere în masă - nucleare, biologice sau chimice -, de către entităţi teroriste,
reprezintă astăzi una dintre cele mai importante ameninţări şi provocări la adresa
securităţii comunităţii internaţionale21 .
Acordurile, convenţiile şi tratatele de control al armamentelor reprezintă o
modalitate destul de eficientă de limitare a înarmarilor şi de evitare a unor curse ale
înarmărilor costisitoare şi cu efecte serioase la adresa păcii şi securităţii.
Începând cu anii ’20, la nivelul comunităţii internaţionale au fost adoptate o
serie de acorduri multilaterale în domeniul controlului armamentelor, dezarmării şi
neproliferării, cum ar fi: Protocolul de la Geneva privind interzicerea utilizării în
război a gazelor asfixiante, otrăvitoare sau a altor gaze şi a mijloacelor bacteriologice
de luptă (Protocolul de la Geneva) - adoptat la 17 iunie 1925 şi intrat în vigoare la 8
februarie 1928; Tratatul privind interzicerea testelor cu arme nucleare în atmosferă,
în spaţiul cosmic şi sub apă (Tratatul de interzicere parţială a testării - PTBT) adoptat la 5 august 1963 şi intrat în vigoare la 10 octombrie 1963; Tratatul de
neproliferare a armelor nucleare (NPT) - adoptat la 12 iunie 1968 şi intrat în vigoare
la 5 martie 1970; Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii şi stocării
armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi distrugerea acestora (BTWC) adoptată la 16 decembrie 1971 şi intrată în vigoare la 26 martie 1975; Convenţia
privind protecţia fizică a materialelor nucleare (CCPNM) - adoptată la 16 octombrie
1979, intrată în vigoare la 8 februarie 1987 şi amendată la 8 iulie 2005; Convenţia
privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi
Jean Pascal Zanders, A new farewell to arms: Viewing disarmament in a new security environment, Policy Brief,
no. 06, EU Institute for Security, disponibil online la http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/a-new-farewell-to-arms-viewing-disarmament-in-a-new-security-environment/, accesat la 26.09.2021
21
A se vedea site-ul oficial al Ministerului Expertizelor din România, disponibil online la http://www.mae.ro/
node/1525, accesat la data de 27.09.2021
20
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distrugerea acestora (CWC) - adoptată la 3 septembrie 1992 şi intrată în vigoare
la 29 aprilie 1997; Convenţia privind interzicerea folosirii, stocării, producerii
şi transferului minelor antipersonal şi distrugerea acestora (Convenţia APM) adoptată la 18 septembrie 1997 şi intrată în vigoare la 1 martie 1999.
Semnificative sunt şi Tratativele asupra reducerii armamentelor strategice
bilaterale și tratatele SALT I și SALT II între Uniunea Sovietică și Statele
Unite, din Războiul Rece, pe tema dezarmării. Mai târziu, SALT a devenit START
(Strategic Arms Reduction Talks/Treaty), pentru a marca trecerea de la intenția
delimitare la cea de reducere.
Demn de amintit este şi Programul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite
pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea traficului ilegal de arme de calibru mic
şi armament uşor în toate aspectele sale (adoptat la 20 iulie 2001) sau Rezoluţia
Consiliului de Securitate al ONU nr. 1.540 privind neproliferarea armelor de
distrugere în masă, adoptată la 28 aprilie 2004.
Pentru asigurarea stabilităţii şi securităţii euro-atlantice în noul Concept
Strategic al NATO, adoptat la summit-ul de la Lisabona (19-20 noiembrie 2010), se
specifică că Alianţa rămâne ataşată controlului armamentelor convenţionale, menit
să asigure previzibilitate şi transparenţă în domeniul securităţii, fiind, totodată, un
mijloc de a menţine armamentele la un nivel minim necesar pentru asigurarea
stabilităţii. NATO acordă, în continuare, o importanţă deosebită Tratatului privind
Forţele convenţionale în Europa (CFE), care reprezintă o piatră de temelie a
securităţii europene. Pentru limitarea înarmarilor şi găsirea strategiilor de asigurare
a păcii, atât NATO, ce reprezintă principala garanţie de menţinere a controlului
strategic al situaţiilor tensionate din regiunile Caucazului de Sud, Asiei Centrale
sau Orientului Mijlociu/Africii de Nord, de prevenire a ameninţărilor asimetrice şi
a conflictelor majore şi de protejare a intereselor europene şi euro-atlantice, cât
şi UE contribuie la asigurarea prevenirii şi combaterii proliferării armamentelor
prin implementarea unor strategii politice şi diplomatice, care vizează: controlul
producerii şi achiziţionării de arme convenţionale şi neconvenţionale, al cererii
şi ofertei de arme; întărirea reglementărilor în domeniul traficului ilegal de arme,
în toate aspectele sale; interzicerea proliferării şi diseminării necontrolate a
tehnologiilor şi materialelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare, inclusiv
controlul strict al stocurilor de arme neconvenţionale; interzicerea producerii ilegale
de armament, inclusiv cel nelicenţiat; controlul posesiei de armament în rândul
civililor; monitorizarea transporturilor aeriene şi maritime, în special a celor ilegale;
interzicerea furnizării de armament actorilor non-statali şi teroriştilor; cooperarea
cu toate părţile implicate, inclusive parteneriate consolidate cu societatea civilă
şi sectorul privat; integrarea regională a unor state potentiale de conflicte armate;
iniţiative politico-diplomatice şi programe de cooperare sau prin operaţionalizarea
instrumentelor militare şi non-militare22.
22

Cristian Băhnăreanu, Cursa înarmarilor în arcul de insecuritate din vecinatatea estică a Uniunii Europene. Con-
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Politica de descurajare este o altă strategie de pace specifică sistemului
internaţional prin care se înţelege determinarea adversarului să renunţe la anumite
scopuri, acţiuni, mijloace de teama ripostei şi a riscurilor pe care le-ar atrage folosirea
acestora, prevenirea agresiunii realizându-se prin amenințarea cu consecințe
inacceptabile. Una din funcţiile importante ale unei armate în timp de pace este
să descurajeze războiul. Inițial descurajarea era aplicată doar pentru amenințările
nucleare, dar, în timp, ea s-a aplicat și la alte tipuri de agresiune (terorism-descurajare
penală). Concepţia este legată în mod deosebit de perioada Războiului Rece (1940
- 1990), în special după Criza Rachetelor din Cuba (1962), fiind în fapt o reflectare
pentru o apărare eficientă promovată de politica externă a preşedintelui american
Harry Truman de descurajarea strategică a Rusiei (pe atunci, URSS). Conceptia a
funcţionat şi încă mai functionează eficient în situaţiile de criză dintre SUA şi
Rusia (URSS), fără a se mai ajunge la război, evitându-se astfel pierderi de vieţi
omeneşti, distrugerea de bunuri şi suferinţa populaţiei sau reducerea acestora la un
minim rezonabil.
Conceptia are la bază doctrina Distrugerii Reciproce Asigurate (DRA),
sau „Mutual assured destruction” (MAD) ce presupune că orice entitate (țară /
alianță) care are destulă putere nucleară de a distruge o altă entitate și este atacată
din orice motiv de către aceasta din urmă, ar contraataca (direct și imediat) cu
putere egală sau mai mare. Rezultatul obținut ar fi ireversibil, asigurând ambelor
părți distrugere reciprocă totală. Doctrina este bazată pe teoria descurajării conform
căreia implementarea și implicit utilizarea armelor puternice este esențială pentru
amenințarea inamicului, în scopul de a preveni utilizarea acestor arme împotriva
ta. Doctrina precizează că nicio entitate nu ar dori să lanseze un prim atac de frica
contraatacului, rezultând în distrugerea ambelor părți. Prima formă de manifestare
a descurajarii nucleare a constituit-o doctrina ripostei masive (massive retaliation),
aşa cum a fost aceasta formulată în documentul NSC 162/2 Basic National Security
Policy. Conform acesteia, Statele Unite urmau să răspundă printr-un atac nuclear
masiv oricărei agresiuni iniţiate de Uniunea Sovietică şi/sau aliaţii ei.
Doctrina DRA creează tensiune, dar asigură pacea globală.Noul Concept
Strategic, adoptat la summit-ul NATO de la Lisabona (2010), a inclus pentru prima
dată intenția statelor membre de a crea condițiile unei lumi libere de arme nucleare,
Raportul procesului de Revizuire a Posturii de Aparare şi Descurajare (DDPR)
apreciază că actuala postură nucleară a Alianței îndeplineşte criteriile necesare
unei descurajări şi apărări credibile. Totodată, este reflectată importanța garanțiilor
negative de securitate, unilaterale şi independente ale Marii Britanii, SUA şi Franței
pentru descurajarea proliferării nucleare.

secinţe pentru România, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” , Bucureşti, 2010, Centrul de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate
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Concluzii
Comunitatea internaţională a depus şi depune în continuare eforturi susţinute
pentru a identifica şi aplica cele mai bune strategii de pace şi a le transpune în
documente ale dreptului internaţional şi în măsuri concrete aplicabile la nivel global
sau regional, în scopul prevenirii războaielor devastatoare şi a eliminării pericolelor
majore pe care le presupun armele de distrugere în masă.
Întărirea respectării normelor de drept internaţional şi, în special, îndeplinirea
de către state a decizilor organismelor internaţionale cu atribuţiuni în domeniu,
inclusiv a deciziilor Curţii Internaţionale de Justiţie, în conformitate cu Carta ONU,
implică un efort continuu a tuturor actorilor naţionali şi internaţionali, limitarea
înarmărilor şi politica de descurajare trebuind să fie o prioritate a tuturor, de acestea
depinzând generarea şi dezvoltarea unor conflicte care, după ce se inţiază se pot stopa
mult mai greu pe calea dialogului, într-un timp îndelungat în care se pot produce
pierderi materiale şi de vieţi omeneşti semnificative. Creşterea eficienţei ONU şi
a altor organizaţii internaţionale şi regionale pentru pace şi securitate, alocarea
resurselor şi a mijloacelor necesare pentru prevenirea conflictelor, soluţionarea
paşnică a diferendelor, menţinerea păcii, restabilirea ei şi reconstrucţia după încetarea
conflictului reprezintă o prioritate mondială.
Riscul de a fi prea puternic-dar nu omnipotent, o triplă revoluţie în structura
politică a lumii în care sistemul multistatal a fost înlocuit de un sistem mondial
bipolar şi tehnologia modernă ce a făcut cu putinţă războiul total, cu urmarea
distrugerii universale, a făcut ca păstrarea pacii în lume să fie extrem de dificilă, dar
a şi sporit riscurile până în punctul în care războiul nuclear a devenit o absurditate
autodistructivă. În această lume a cărei forţă motrice o reprezintă aspiraţia naţiunilor
suverane către putere, pacea poate fi obţinută fie printr-un mecanism autoreglator al
forţelor sociale, care se manifestă în lupta pentru putere de pe scena internaţionalămai exact, balanţa de putere, fie prin limitările normative asupra acestei lupte, sub
forma legilor internaţionale, a moralităţii internaţionale şi a opiniei publice globale23.
Eforturile omenirii pentru pace ar trebui să ducă către ţinta pe care Preşedintele
Kennedy a identificat-o: ,,Să ne concentrăm pe o abordare mai practică a păcii, mai
uşor de realizat, bazată nu pe o revoluţie dintr-o dată în natura umană, ci pe o evoluţie
graduală în instituţiile umane.”Numai o pace justă bazată pe drepturile inalienabile şi
pe demnitatea fiecărui individ poate să fie cu adevărat durabilă24.

Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni: Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Ed.Polirom,Iaşi, 2013,pp.63-64
Barack H. Obama, Discursul de acceptare a Premiului Nobel pentru Pace, 10 decembrie 2009, https://www.
whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize
23

24
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PANDEMIA DE COVID-19
COVID-19 PANDEMIC
Colonel (r.) prof.univ.dr.ing. Eugen SITEANU1*

Rezumat
Primul caz de Covid-19 a apărut pe 2 decembrie 2019, în orașul Wuhan,
provincia Hubei din China. Până la 30 octombrie 2021 s-au înregistrat 4 296 681 de
decese pe mapamond, 202 515 249 de cazuri confirmate și 177 635 824 de persoane
vindecate.
Pe data de 12 decembrie 2019 s-a declanșat la Wuhan, în China, pandemia
de coronavirus 2019-20 sau pneumonia Wuhan (coronavirus Wuhan sau focarul
de pneumonie chineză). În decembrie 2019 s-a depistat un grup de persoane cu
pneumonie a cărei cauză era necunoscută. Evenimentul era legat de vânzătorii de
pește și animale vii din Wuhan. Acolo, oamenii de știință chinezi au izolat un nou tip
de coronavirus (2019-nCoV) care era 70% similar în secvența genelor SARS-CoV.2
Acest nou Coronavirus, 2019-nCoV, a fost depistat în Wuhan după ce un grup de
persoane s-au îmbolnăvit de pneumonie necunoscându-se o cauză precisă3. Pentru
acea pneumonie tratamentele existente și vaccinurile nu au fost deloc eficiente.
Virusul a prezentat dovezi clare de transmitere de la om la om. Rata de transmitere
(de infectare) a escaladat la jumătatea lunii ianuarie 2020. La acea dată, Li Keqiang
– premierul chinez – a impus eforturi decisive pentru prevenirea și controlul epidemiei
de coronavirus4. Pe plan mondial pandemia de Covid-19 a avut numeroase efecte:
instabilitate socială și economică, creșterea xenofobiei și a rasismului împotriva
oamenilor de origine chineză și în general asiatică și răspândirea dezinformării în
Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România, secretar științific al Secției de Științe
Militare, membru titular al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei
Române, email: esiteanu@yahoo.com.
2
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Hui, David S.; Azhar, Esam EI; Madani, Tariq A.; Ntoumi, Francine; Kock, Richard; Dar, Osman; Ippolito, Giuseppe; Mchugh, Timothy D.; Memish, Ziad A.; Drosten, Christian; Zumla, Alimuddin (14 ianuarie 2020). „The
continuing epidemic threat of novel coronaviruses to global health – the latest novel coronavirus outbreak in
Wuhan, China”. International Journal of Infectious Diseases (în English). 91: 264–266. doi:10.1016/j.ijid.
2020.01.009. ISSN 1201-9712. PMID 31953166
3
„China virus death toll rises to 41, more than 1,300 infected worldwide”. CNBC (în engleză). 24 ianuarie 2020.
Accesat în 26 ianuarie 2020.
4
„Chinese premier stresses curbing viral pneumonia epidemic”. China Daily. Beijing: Xinhua News Agency. 21
ianuarie 2020. Arhivat din original la 22 ianuarie 2020. Accesat în 22 ianuarie 2020.
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mediul online și a teoriei conspirației.
Primele cazuri ale pandemiei de Covid-19 au fost confirmate pe 26 februarie
2020, în România și pe 7 martie 2020 în Republica Moldova5. După nici o lună (pe 11
martie 2020), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că focarul de noul
coronavirus a devenit pandemie cu o perioadă de incubație, adică de expunere până
la apariția simptomelor, de două săptămâni6. Printre cele mai importante simptome
sunt febra, tusea și dificultățile de respirație.
Primele cazuri suspecte în China s-au raportat la 31 decembrie 2019. Piața
din Wuhan a fost închisă la 1 ianuarie 2020, iar persoanele care au avut simptome
au fost izolate. Aproximativ 1000 de persoane posibil infectate au fost monitorizate.
După testarea acestora s-a adeverit prezența coronavirusului 2019-nCoV la un
număr de 41 de persoane. Prima moarte confirmată ca urmare a infectării cu noul
coronavirus s-a produs la 9 ianuarie 2020. La 23 ianuarie 2020, centrul orașului
Wuhan a fost declarat în carantină. Pe 24 ianuarie, au fost plasate în carantină și
alte orașe din apropierea Wuhan-ului. Pe data de 23 ianuarie 2020, OMS a hotărât să
nu declare o urgență internațională de sănătate. Începând cu 24 ianuarie 2020, s-au
produs 26 de decese în China din cauza noului coronavirus; s-a confirmat că virusul
se transmite de la om la om. S-au făcut teste care au evidențiat 2120 de cazuri de
infectare. Totodată, s-au semnalat cazuri confirmate în Japonia, Thailanda, Coreea
de Sud, Hong Kong, Macau, Taiwan și SUA. Creșterea rapidă a focarelor de boală a
ridicat întrebări cu privire la răspândirea virusului și incertitudinile legate de acesta.
Cuvinte-cheie: pandemie; covid; SARS; vaccin;

Summary
The first case of Covid-19 occurred on December 2, 2019, in Wuhan City, Hubei
Province, China. As of October 30, 2021, there were 4,296,681 deaths worldwide,
202,515,249 confirmed cases and 177,635,824 people cured.
On December 12, 2019, the 2019-20 coronavirus pandemic or Wuhan
pneumonia (Wuhan coronavirus or outbreak of Chinese pneumonia) broke out in
Wuhan, China. In December 2019, a group of people with pneumonia was found
whose cause was unknown. The event was related to fish and live animal sellers in
Wuhan. There, Chinese scientists isolated a new type of coronavirus (2019-nCoV) that
was 70% similar in the SARS-CoV gene sequence. This new Coronavirus, 2019-nCoV,
was detected in Wuhan after a group of people became ill with pneumonia without
knowing a specific cause. Existing treatments and vaccines for that pneumonia
have not been effective at all. The virus showed clear evidence of human-to-human
transmission. The rate of transmission (infection) escalated in mid-January 2020. At
that time, Li Keqiang - the Chinese prime minister - made decisive efforts to prevent
„MSMPS confirmă primul caz de Coronavirus de tip nou în Republica Moldova”. Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale al Republicii Moldova. 7 martie 2020. Accesat în 16 martie 2020.
6
Helen Branswell; Andrew Joseph (11 martie 2020). „WHO declares the coronavirus outbreak a pandemic”. statnews.com. STAT. Accesat în 11 martie 2020.
5
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and control the coronavirus epidemic. The global Covid-19 pandemic has had many
effects: social and economic instability, rising xenophobia and racism against people
of Chinese and Asian descent, and the spread of online misinformation and conspiracy
theory.
The first cases of the Covid-19 pandemic were confirmed on February 26, 2020,
in Romania and on March 7, 2020 in the Republic of Moldova. Less than a month
later (March 11, 2020), the World Health Organization (WHO) said the outbreak of
the new coronavirus had become a two-week pandemic with an incubation period
of exposure to symptoms. Among the most important symptoms are fever, cough and
difficulty breathing.
The first suspicious cases in China were reported on December 31, 2019.
The Wuhan market was closed on January 1, 2020, and people with symptoms were
isolated. About 1,000 potentially infected people were monitored. After testing them,
the presence of coronavirus 2019-nCoV was found in a number of 41 people. The
first confirmed death from infection with the new coronavirus occurred on January
9, 2020. On January 23, 2020, Wuhan city center was declared in quarantine. On
January 24, other cities near Wuhan were quarantined. On 23 January 2020, the
WHO decided not to declare an international health emergency. As of January 24,
2020, there have been 26 deaths in China due to the new coronavirus; It has been
confirmed that the virus is transmitted from person to person. Tests were performed
that revealed 2120 cases of infection. Confirmed cases have also been reported in
Japan, Thailand, South Korea, Hong Kong, Macau, Taiwan and the United States.
The rapid growth of disease outbreaks has raised questions about the spread of the
virus and the uncertainties surrounding it.
Keywords: pandemic; covid; SARS; vaccine;

Introducere

B

oronavirusurile circulă în general printre animale însă ele evoluează
și infectează oamenii. Astfel au fost cazurile cunoscute de sindrom
respirator acut sever (SARS) și sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS),
împreună cu un număr de patru coronavirusuri care au produs unele simptome
respiratorii asemănătoare cu răcelile obișnuite. În plus, s-a mai constatat că toate
coronavirusurile care au infectat oamenii se transmit de la om la om.7

n anul 2002, un focar de SARS declanșat în China a condus la răspândirea acestuia în lume și la peste 700 de decese
la scară globală. Coronavirusul își are originea în lilieci și apoi se transmite la oameni prin piețele de animale vii și
prin pasagerii de pe aeronavele internaționale până în SUA și Canada. Ultimul caz cunoscut de SARS a avut loc în
2004.8 Atunci, China a fost criticată de OMS pentru tratarea epidemiei. La 10 ani de la debutul SARS, coronavirusul
Î

„1st case of coronavirus from China confirmed in U.S”. NBC News (în engleză). Accesat în 21 ianuarie 2020.
CDC (21 ianuarie 2020). „2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)”. Centers for Disease Control and Prevention (în
engleză). Accesat în 21 ianuarie 2020.
7
8
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legat de cămilă – MERS – a condus la un număr de 850 de decese în 27 de țări.9

Inițial, în decembrie 2019, în Wuhan, un grup de persoane au prezentat
simptome de „pneumonie de cauză necunoscută”, legată de piața de pește din
Wuhan, în care se comercializau și animale vii.10 Această asociere a focarului Wuhan
cu o piață de pește și animale a condus la ipoteza ca boala să aibă o sursă animală.
Într-adevăr, pe data de 30 ianuarie 2020, noul coronavirus Wuhan a fost declarat o
epidemie globală (pandemie) de către OMS.11
Dintre cele 41 de cazuri inițiale, 66% au avut un istoric de expunere la Piața
de Fructe de Mare din Wuhan.12

Epidemiologie
La 15 ianuarie 2020 au fost confirmate în afara Chinei două cazuri în
Thailanda, unul în Japonia, altul în Coreea de Sud și unul în SUA.13 Având aceste
informații și bazându-se pe unele presupuneri (statisticile internaționale de călătorie),
epidemiologii britanici au estimat, la 17 ianuarie 2020, că numărul real de infecții ar
fi de 1700. La 20 ianuarie, China a raportat o creștere rapidă a numărului de cazuri cu
aproape 140 de pacienți noi, incluzând două persoane la Beijing și una la Shenzhen.14
Pe data de 25 ianuarie, numărul cazurilor confirmate de laborator s-a ridicat la 2062
(inclusiv un număr de 2016 în China, 7 în Thailanda, 6 în Hong Kong, 5 în Maccau,
5 în Australia, 4 în Malaiezia, 3 în Japonia, 4 în Singapore, 3 în Franța, 3 în Taiwan,
3 în Coreea de Sud, 3 în Vietnam, 3 în SUA și unul în Nepal).15
Pe data de 25 ianuarie Gao Fu din China a negat aceste informații și a respins
raportul mediatic care a susținut acele afirmații, conform anunțului făcut de agenția
oficială de știri Xinhua.16
Însă, tot la 25 ianuarie, China Newsweek (China News Service) a citat
un expert al Universității Peking care a susținut că pacientul menționat poate fi
considerat deja un focar de coronavirus și a criticat spitalele implicate deoarece nu
„Which countries have confirmed cases of new coronavirus?”. www.aljazeera.com. Accesat în 26 ianuarie 2020.
Wee, Sui-Lee (15 ianuarie 2020). „Japan and Thailand Confirm New Cases of Chinese Coronavirus”. The New
York Times (în engleză). ISSN 0362-4331. Arhivat din original la 16 ianuarie 2020. Accesat în 17 ianuarie 2020.
11
Restore the infection route for “super-spreader”s; “’Not allowed to speak anything’ at the beginning of the outbreak,” said Wuhan doctors. China Newsweek (în Chinese). qq.com. 25 ianuarie 2020. Accesat în 25 ianuarie 2020.
12
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Zhu, Na; Zhang, Dingyu; Wang, Wenling; Li, Xinwang; Yang, Bo; Song, Jingdong; Zhao, Xiang; Huang, Baoying; Shi, Weifeng; Lu, Roujian; Niu, Peihua (24 ianuarie 2020). „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019”. New England Journal of Medicine. United States. 382 (8):727–733. doi:10.1056/NEJMoa2001017. ISSN 0028-4793. PMID 31978945.
13
„WHO | Novel Coronavirus – Thailand (ex-China)”. WHO. 14 ianuarie 2020. Arhivat din original la 21 ianuarie
2020. Accesat în 15 ianuarie 2020.
14
China confirms sharp rise in cases of SARS-like virus across the country, https://www.france24.com/en/20200120china-confirms-sharp-rise-in-cases-of-sars-like-virus-across-the-country
15
CDC (21 ianuarie 2020). „2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)”. Centers for Disease Control and Prevention (în engleză). Accesat în 21 ianuarie 2020.
16
„China CDC head dismisses super-spreader media report”. Xinhua News Agency. 25 ianuarie 2020. Accesat
în 25 ianuarie 2020.
9
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au protejat suficient personalul medical care a intrat în contact cu pacientul respectiv.
De asemenea, agenția China Newsweek a criticat cenzura guvernului, afirmând că
medicii și asistenții medicali din acel spital nu au decât o mască de protecție și nimic
altceva.17

Identificarea infecțiilor cu noul coronavirus
Semnele și simptomele raportate cuprind: febra la 90% din cazuri, oboseala
și tusea uscată la 80%, iar greutăți/dificultăți respiratorii la 20% din cazuri. La
radiografiile toracice s-au constatat semne la ambii plămâni. Semnele vitale au fost
stabile în momentul internării celor infectați, iar testele de sânge au prezentat, în
general, un număr scăzut de leucocite.18
Pe data de 15 ianuarie 2020, OMS a publicat un protocol privind testarea
diagnosticului pentru noul coronavirus (2019-nCoV) elaborat de o echipă de
virusologie de la Spitalul Charite (Germania).
Există riscuri privind disponibilitatea personalului medical și a echipamentelor
adecvate în locurile afectate de focar, pentru spitale și pentru identificarea cazurilor de
coronavirus în loc de diagnosticarea incorectă a cazurilor de „pneumonie severă”.19
Astfel, unii dintre cei ce au simptome pot hotărî să se auto-carantineze acasă în loc
să se ducă la un spital datorită timpului îndelungat de așteptare și a condițiilor de
înghesuială.20
Pornind de la cazurile raportate și admițând o întârziere de două săptămâni
între momentul de infecție și cel al detectării bolii, cercetătorii de la Universitatea
Northeastern și Colegiul Imperial din Londra au estimat că numărul infecțiilor reale
ar putea fi de zece ori mai mare decât cele confirmate la momentul raportării.21
Northeastern University a estimat un număr de 21300 de infecții până la 26 ianuarie
2020.22
„还原”超级传播者”传染路径 武汉医生：疫情刚开始”整个不让说”” [Restore the infection route for “superspreader”s; “’Not allowed to speak anything’ at the beginning of the outbreak,” said Wuhan doctors]. China Newsweek (în Chinese). qq.com. 25 ianuarie 2020. Accesat în 25 ianuarie 2020.
18
„Experts explain the latest bulletin of unknown cause of viral pneumonia”. Wuhan Municipal Health Commission. 11 ianuarie 2020. Arhivat din original la 11 ianuarie 2020. Accesat în 11 ianuarie 2020.
19
Kuo, Lily (21 ianuarie 2020). „Coronavirus: Chinese hospitals not testing patients, say relatives”. https://www.
theguardian.com/world/2020/jan/21/coronavirus-chinese-hospitals-not-testing-patients-say-relatives, The Guardian. Arhivat din original la 21 ianuarie 2020.
20
Buckley, Chris (24 ianuarie 2020). „Fear of Virus Ruins the ‘Happiest Day’ for Millions of Chinese”, https://web.
archive.org/web/20200125184834/https://www.nytimes.com/2020/01/24/world/asia/wuhan-virus.html, New York
Times. Arhivat din original la 25 ianuarie 2020.
21
„Report 2: Estimating the potential total number of novel Coronavirus cases in Wuhan City, China” (PDF),
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/2019-nCoV-outbreak-report-22-01-2020.pdf, Imperial College London-GB. Accesat în 25 ianuarie 2020.
22
Imai, Natsuko; Dorigatti, Ilaria; Cori, Anne; Riley, Steven; Ferguson, Neil M. (17 ianuarie 2020). „Estimating the
potential total number of novel Coronavirus cases in Wuhan City, China” (PDF), https://www.imperial.ac.uk/media/
imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/2019-nCoV-outbreak-report-17-01-2020.pdf, Imperial College
London -GB. Accesat în 25 ianuarie 2020.
17
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Cauze
Coronavirusul 2019-2020 se răspândește prin picături de aerosoli expulzate
de un individ infectat care tușește sau strănută într-o zonă cu o rază de aproximativ 2
metri, care ar putea contamina diferite suprafețe (balustrade, mânerele ușilor etc.)23
Picăturile rămân suspendate în aer o perioadă scurtă de timp, dar pot să rămână
viabile și contagioase pe o suprafață metalică, de plastic ori de sticlă chiar până la
maxim 10 zile.24
Dezinfectarea suprafețelor contaminate se poate face cu substanțe ieftine ca
etanolul (62-71%) aplicat pe o durată de un minut. De asemenea, se recomandă
schimbul frecvent de aer, din camerele închise.
La data de 13 februarie 2020, directorul centrelor pentru controlul și prevenirea
bolilor din SUA (CDC) a confirmat transmiterea asimptomatică a coronavirusului.25
ARN-ul virusului a fost detectat în eprubetele colectate de la primul caz care a fost
confirmat în SUA cu toate că nu a fost clar dacă a existat suficient virus pentru a
asigura transmitarea fecal-orală.26
Până în prezent, s-a constatat că virusul se poate transmite cu un lanț de până
la patru persoane,27 ceea ce e similar cu coronavirusul sindromului acut respirator
sever (SARS-CoV).28
Încă nu s-a confirmat originea animală a virusului SARS-CoV-2 (2019-nCoV)
și gazda intermediară care a transmis virusul la oameni.29
După unele cercetări se pare că acest coronavirus din 2019 provine din lilieci,

„Transmission of Novel Coronavirus (2019-nCoV)”. Centers for Disease Control and Prevention, https://web.
archive.org/web/20200128152653/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.html.
Arhivat
din original la 28 ianuarie 2020. Accesat în 29 ianuarie 2020.
24
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kampf, Günter; Todt, Daniel; Pfaender, Stephanie; Steinmann, Eike (6 februarie 2020). „Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents”. Journal of Hospital Infection. Elsevier. 104 (3): 246–251.
25
Salo, Jackie (13 februarie 2020). „CDC says coronavirus can spread through people who aren’t showing symptoms”. New York Post., https://web.archive.org/web/20200214054214/https://nypost.com/2020/02/13/coronaviruscan-be-spread-by-people-who-dont-show-symptoms-cdc-warns/, Arhivat din original la 14 februarie 2020. Accesat
în 13 februarie 2020.
26
Holshue, Michelle L.; DeBolt, Chas; Lindquist, Scott; Lofy, Kathy H.; Wiesman, John; Bruce, Hollianne; Spitters,
Christopher; Ericson, Keith; Wilkerson, Sara; Tural, Ahmet; Diaz, George (31 ianuarie 2020). „First Case of 2019
Novel Coronavirus in the United States”. New England Journal of Medicine.
27
Saey, Tina Hesman (24 ianuarie 2020). „How the new coronavirus stacks up against SARS and MERS”, https://
web.archive.org/web/20200125064423/https://www.sciencenews.org/article/how-new-wuhan-coronavirus-stacksup-against-sars-mers, arhivat din original la 25 ianuarie 2020. Accesat în 25 ianuarie 2020.
28
Julien Riou & Christian L. Althaus, Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019-NCoV, 23
January 2020.
23

Liu, Shan-Lu; Saif, Linda (22 ianuarie 2020). „Emerging Viruses without Borders: The Wuhan Coronavirus”. Viruses. 12 (2): 130, https://doi.org/10.3390%2Fv12020130.
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ca și virusurile responsabile de SARS30 și virusul MERS.31
Virusul SARS-CoV-2 este aproximativ 96% identic (ca genom) cu un
coronavirus identificat în anul 2013.32
În anul 2020, în februarie, cercetătorii chinezi din Universitatea Agricolă din
China de Sud au precizat că există o similitudine de 99% în secvențele genomului
între virusurile de pangoline și cele de la pacienții umani, ceea ce sugerează că
pangolinul poate fi o gazdă intermediară pentru virus.33
În studiile filogenetice ale virusului SARS-CoV-2 s-a examinat istoria evoluției
virusului și relațiile acestuia cu alte organisme.
Cel de-al șaptelea membru al familiei de coronavirusuri ce ar putea infecta
organismul uman – SARS-CoV-2 – are o secvență de genom 75% și până la 80%
identică cu SARS-CoV și are mai multe asemănări cu unele coronavirusuri ale
liliecilor.34
Până acum au fost izolate și raportate cel puțin cinci genomuri ale noului
coronavirus.35 Arborele filogenetic ne dezvăluie că SARS-CoV-2 fuzionează cu o
secvență de coronavirusuri de liliac SARS, iar analiza structurală a evidențiat mutații
ale glicoproteinei și proteinei nucleocapsidice. În concluzie, SARS-CoV-2 e un
coronavirus diferit de virusul SARS care probabil a fost transmis de lilieci sau de o
altă gazdă care a furnizat capacitatea de infectare a oamenilor.36

Diagnostic și prevenire
În ultimii ani, OMS a publicat câteva protocoale de testare pentru SARSCoV-2. Testarea se poate face pe analize respiratorii ori de sânge37, iar rezultatele pot
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
McKie, Robin (10 decembrie 2017). „Scientists trace 2002 Sars virus to colony of cave-dwelling bats in China”. The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/10/sars-virus-bats-china-severe-acute-respiratory-syndrome, ISSN 0029-7712. Accesat în 10 decembrie 2017.
31
Corman, V. M.; Ithete, N. L.; Richards, L. R.; Schoeman, M. C.; Preiser, W.; Drosten, C.; Drexler, J. F. (16 iulie
2014). „Rooting the Phylogenetic Tree of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus by Characterization of
a Conspecific Virus from an African Bat”. Journal of Virology. American Society for Microbiology, https://www.
worldcat.org/issn/0022-538X.
32
Zhou, Peng; et al. (23 ianuarie 2020). „Discovery of a novel coronavirus associated with the recent pneumonia
outbreak in humans and its potential bat origin”, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.22.914952v2,
Accesat în 24 ianuarie 2020.
33
Cyranoski, David (7 februarie 2020). „Did pangolins spread the China coronavirus to people?”, https://www.
nature.com/articles/d41586-020-00364-2.
34
Perlman, Stanley (24 ianuarie 2020). „Another Decade, Another Coronavirus”. New England Journal of Medicine,
https://www.worldcat.org/issn/0028-4793,  ISSN 0028-479.
35
„Initial genome release of novel coronavirus”. Virological. 11 ianuarie 2020, http://virological.org/t/initialgenome-release-of-novel-coronavirus/319, Arhivat din original la 12 ianuarie 2020. Accesat în 12 ianuarie 2020.
36
Benvenuto, D; Giovannetti, M; Ciccozzi, A; Spoto, S; Angeletti, S; Ciccozzi, M (29 ianuarie 2020). „The
2019-new coronavirus epidemic: evidence for virus evolution”. Journal of Medical Virology, https://doi.org/
10.1002%2Fjmv.25688.
37
„Real-Time RT-PCR Panel for Detection 2019-nCoV”. Centers for Disease Control and Prevention. 29 ianuarie 2020,https://web.archive.org/web/20200130202031/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/rt-pcrdetection-instructions.html, accesat în 1 februarie 2020.
30
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fi disponibile în câteva ore sau până la câteva zile.38
Oamenii de știință chinezi au izolat o tulpină de coronavirus și au publicat
secvența genetică pentru ca laboratoarele din lumea întreagă să dezvolte în mod
independent teste PCR astfel încât să detecteze infecțiile cu coronavirus.39
Pentru prevenirea infecției, se iau măsuri în funcție de probabilitatea ca un
individ să intre în contact cu o persoană bolnavă. Câteva state au sfătuit cetățenii să
evite călătoriile în China sau doar în orașul Wuhan.
O serie de state au recomandat spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun și
neatingerea ochilor, nasului sau gurii exceptând cazul când mâinile sunt curate. De
asemenea au mai recomandat acoperirea gurii când se tușește, iar pentru persoanele
cu risc ridicat măsuri de precauție suplimentare chiar și lângă indivizii care nu
prezintă simptome.40 Măsurile de îndepărtare a coronavirusului de pe suprafețe (de
metal, plastic sau sticlă) presupun utilizarea dezinfectanților cu clor, etanol, acid
peracetic și cloroform.41
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA a făcut următoarele
recomandări:42
- Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde
înainte de a mânca și după suflarea nasului, tușitul ori strănutului;
- Când nu există apă și săpun se recomandă folosirea unui produs de igienizare
cu alcool 60%;
- OMS a recomandat utilizarea de soluții antiseptice, pe mâini, de etanol sau
izopropanol și peroxid de oxigen precum și glicerol, care acționează ca umectant.43
Persoanele care suspectează că ar fi infectate trebuie să poarte o mască
chirugicală (când sunt în public) și să ceară sfatul medicului.44 Măștile reduc
transmiterea bolii pe timpul vorbirii, strănutului și tusei. În cazul lipsei măștii
personale cei care au simptome respiratorii trebuie să folosească o batistă, pentru a
acoperi tusea și strănutul, care apoi se aruncă la gunoi. În lipsa unei batiste, persoanele
își pot acoperi nasul și gura cu cotul flexat.
OMS a recomandat câteva bune practici:
- așezarea măștii cu atenție pentru acoperirea gurii și nasului;
„Curetis Group Company Ares Genetics and BGI Group Collaborate to Offer Next-Generation Sequencing and
PCR-based Coronavirus (2019-nCoV) Testing in Europe”. GlobeNewswire News Room. 30 ianuarie 2020, https://
web.archive.org/web/20200131201626/https://www.globenewswire.com/news-release/2020/01/30/1977226/0/en/
Curetis-Group-Company-Ares-Genetics-and-BGI-Group-Collaborate-to-Offer-Next-Generation-Sequencing-andPCR-based-Coronavirus-2019-nCoV-Testing-in-Europe.html, accesat în 1 februarie 2020.
39
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Parry, Jane (ianuarie 2020). „China coronavirus: cases surge as official admits human to human transmission”. British Medical Journal, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31959587.
40
Cohen, Elizabeth; Bonifield, John (31 ianuarie 2020). „‘There’s no doubt’: Top US infectious disease doctor says
Wuhan coronavirus can spread even when people have no symptoms”, CNN, https://www.cnn.com/2020/01/31/
health/coronavirus-asymptomatic-spread-study/index.html, accesat în 2 februarie 2020.
41
„Myth busters”. www.who.int. accesat în 8 februarie 2020.
42
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144054/.
43
Idem.
44
„Updates on Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Local Situation”, https://www.moh.gov.sg/2019-ncov-wuhan,
accesat în 1 februarie 2020.
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- scoaterea măștii fără a atinge partea din față, ci doar pe cea din spate;
- după scoaterea măștii, se curăță mâinile cu alcool sau cu apă și săpun;
- înlocuirea măștii după ce a devenit umedă cu o alta curată și uscată;
- nu se reutilizează masca de unică folosință;
- personalul medical care interacționează direct cu personale infectate trebuie
să utilizeze maști de respirație cel puțin la fel de protectoare ca și NIOSH-ul,
standardul UE (FFP2) și alte echipamente individuale de protecție.
Distanțarea fizică (socială) cuprinde unele acțiuni de combatere a infectării
care au menirea de a încetini răspândirea bolii prin micșorarea contactului între
persoane. Principalele metode sunt: carantina, restricțiile de călătorie, închiderea
școlilor, a locurilor de muncă, a teatrelor, centrelor comerciale etc. Persoanele ar
putea aplica metode individuale de dinstanțare socială izolându-se acasă, limitând
numărul de călătorii, evitând locurile aglomerate și luând măsuri de distanțare fizică
față de ceilalți.45
Neluarea acestor măsuri a determinat extinderea pandemiei.46
Guvernele au luat măsuri de micșorare a numărului de persoane dintr-o adunare
de la 250 la 50 și apoi chiar la maxim 10 persoane (22 martie 2020). Germania a
limitat întâlnirile publice la maxim două persoane.
Persoanele mai în vârstă și cu afecțiuni medicale subiacente (diabet, boli
respiratorii, boli de inimă, hipertensiune arterială) prezintă un risc foarte mare la
coronavirus și au fost sfătuiți să rămână acasă.47
În martie 2020, OMS a înlocuit sintagma „distanțare socială” cu „distanțare
fizică” pentru a evidenția că este vorba de reducerea contactului fizic. Dacă nu se
respectă aceste recomandări se poate ajunge la o izbucnire a unui val de pandemie
(un flashover).48

Vaccinuri
O serie de vaccinuri anti-Covid-19 au arătat/evidențiat eficacitatea de aproape
95% în prevenirea infectărilor simptomatice. Din luna martie 2021 și până acum au
fost autorizate un număr de 12 vaccinuri: 2 vaccinuri ARN (vaccinul Pfizer-BioNtech
și Moderna), patru vaccinuri convenționale inactivate (BBIBP-CarV, Corona Vac,
Covaxin și Covivac), patru vaccinuri vectoriale virale (Sputnik V, vaccinul Oxford„Sfaturi OMS pentru combaterea coronavirus-ului (COVID-19)”. World Health Organization, https://www.who
.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.
46
Ward, Alex (28 aprilie 2020). „Has Sweden found the best response to the coronavirus? Its death rate suggests
it hasn’t”, Vox, https://www.vox.com/2020/4/28/21240381/coronavirus-sweden-death-rate-cases-new-york, accesat
în 30 aprilie 2020.
47
„Riscurile coronavirus-ului (COVID-19) - OMS”. World Health Organization, https://www.who.int/indonesia/
news/detail/08-03-2020-knowing-the-risk-for-covid-19
48
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Mitroi-Symeonidis, F.-C., Anghel, I., Tozzi, A., Preventing a COVID-19 pandemic flashover (electronic response to: Day M. 2020. Covid-19: identifying and isolating asymptomatic people helped eliminate virus in Italian
village ,BMJ, https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1165/rr.
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Astra Zeneca, vaccinul Convidecia și Johnson&Johnson) și încă două vaccinuri
subunitare proteice (EpiVac Corona și RBD-Dimer). În afară de acestea mai sunt în
diverse stadii de dezvoltare un număr de 308 vaccinuri din care: un număr de 73 de
vaccinuri în faza de cercetare clinică (inclusiv 24 în stadiile de fază I), un număr de
33 în stadiile fază I-II, 16 în stadiile III și altele în diferite faze.
Unele state au implementat deja planuri de distribuție a vaccinurilor pe etape,
prin care se acordă prioritate acelor persoane cu riscul cel mai mare de apariție a
complicațiilor (persoane de vârstă înaintată și persoane cu risc crescut de expunere
și transmitere, cum este personalul medical).
Din 20 martie 2021, au fost administrate la nivel mondial (pe baza rapoartelor
oficiale ale agențiilor naționale de sănătate) un număr de 436,4 milioane de doze de
vacciin anti-Covid-19.
AstraZeneca-Oxford a anticipat o producție de 3 miliarde de doze în anul
2021, Pfizer-Biontech a anticipat producerea a 1,3 miliarde de doze, iar Sputnik V,
Sinopharm. Sinovac și Johnson&Johnson au estimat producerea a câte un miliard de
doze. Moderna vizează producerea unui număr de 600 de milioane, iar Convidecia,
a unui număr de 500 de milioane în anul 2021.
Începând cu luna decembrie 2020. au fost comandate în avans de diferite
state un număr impresionant, de peste 10 miliarde de doze de vaccin. Jumătate din
numărul de doze au fost achiziționate de statele dezvoltate, care au doar 14% din
populația mondială.
La data de 21 decembrie 2020, UE a aprobat vaccinul Pfizer-BioNtech. La 27
decembrie 2020 au început vaccinările persoanelor din UE și SUA.
Vaccinul Moderna a primit autorizarea la 6 ianuarie 2021, iar vaccinul AstraZeneca la 29 ianuarie 2021.49 Pe data de 4 februarie 2020, Alex Azar, secretarul
de stat american pentru sănătate și servicii umane, a declarat public, conform
Legii privind pregătirea publică și pregătirea de urgență (Public Readiness and
Emergency Preparedness Act), pentru contramăsuri medicale împotriva COVID-19
care „acoperă orice vaccin utilizat pentru a trata, diagnostica, vindeca, preveni sau
a atenua COVID-19 sau transmiterea SARS-CoV-2 sau a unor virusuri care sunt o
mutație a acestuia”. El a afirmat că declarația sa exclude „pretențiile de răspundere
care pretind neglijența unui producător în crearea unui vaccin sau neglijența
unui furnizor de servicii medicale în prescrierea dozei greșite, lipsei de conduită
intenționat absentă”.50
La data de 8 decembrie s-a raportat că vaccinul AstraZeneca e eficace în
proporție de aproximativ 70%.51
„COVID-19: ricerca e vaccini”. www.consilium.europa.eu, https://www.consilium.europa.eu/it/policies/
coronavirus/covid-19-research-and-vaccines/, accesat în 15 februarie 2021.
50
Azar, Alex (4 februarie 2020). „Notice of Declaration under the Public Readiness and Emergency Preparedness
Act for medical countermeasures against COVID-19”, https://web.archive.org/web/20200425015411/https://www.
phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/COVID19.aspx, accesat în 22 aprilie 2020.
51
„AstraZeneca coronavirus vaccine safe, 70% effective, study suggests”. Associated Press. 8 decembrie 2020,
49
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Gestionarea bolii
Strategiile de control al focarelor sunt: conținerea răspândirii ori suprimarea
bolii și diminuarea răspândirii bolii. Prima strategie – conținerea răspândirii – s
întreprinde în primele etape ale dezvoltării focarului și are scopul identificării și
izolării persoanelor infectate și introducerea altor măsuri de combatere a infectărilor,
dar și crearea unor vaccinuri în scopul opririi răspândirii bolii.
Dacă nu mai este posibilă conținerea răspândirii bolii, se vor face eforturi
la stadiul de diminuare și anume: se vor lua măsuri pentru încetinirea răspândirii
și diminuarea efectelor bolii asupra sistemului de sănătate și asupra societății. Se
poate întrepinde și o combinație de măsuri de conținere a răspândirii și diminuare
simultană a bolii.52 Suprimarea bolii presupune niște măsuri extreme în scopul
inversării pandemiei prin reducerea numărului de reproducere de bază la mai puțin
de unu.53
În gestionarea bolii (focarului de boli infecțioase), un rol important îl are
întârzierea și reducția vârfului epidemic (aplatizarea curbei epidemice)54, ceea
ce ar reduce riscul ca serviciile sanitare să fie depășite/copleșite și ar oferi mai
mult timp pentru a fi dezvoltate vaccinurile și tratamentele. Despre intervențiile
nonfarmaceutice de gestionare a focarului s-a vorbit în paragrafele precedente (igiena
mâinilor, purtarea măștilor și auto-carantina, distanțarea fizică/socială, închiderea
școlilor etc.).
În China s-au întreprins unele acțiuni draconice de conținere a virusului și
introducerea în caratină a unor orașe întregi. În Singapore s-a oferit sprijin financiar
celor infectați care s-au pus în carantină și s-au aplicat amenzi mari persoanelor care
n-au respectat măsurile. Taiwanul a crescut producția măștilor pentru a face față
pandemiei și a penalizat acapararea materialelor medicale.55
Contact tracing-ul reprezintă o metodă utilizată de autoritățile medicale prin
care se determină sursa unei infecții și se previne transmiterea ulterioară.56 Astfel, se
https://www.foxnews.com/health/astrazeneca-coronavirus-vaccine-safe-70-effective-study, accesat în 8 decembrie
2020.
52
Robert P. Baird (11 martie 2020), „What It Means to Contain and Mitigate the Coronavirus” , The New Yorker,
https://www.newyorker.com/news/news-desk/what-it-means-to-contain-and-mitigate-the-coronavirus.
53
COVID-19 Response Team (16 martie 2020). „Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce
COVID-19 mortality and healthcare demand” , Imperial College London, https://www.newyorker.com/news/newsdesk/what-it-means-to-contain-and-mitigate-the-coronavirus.
54
Anderson RM, Heesterbeek H, Klinkenberg D, Hollingsworth TD (9 martie 2020). „How will country-based
mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?”, US National Library of Medicine National
Institutes of Health, https://www.pharmaceutical-technology.com/news/china-approves-favilavir-covid-19/.
55
McCurry J, Ratcliffe R, Davidson H (7 martie 2020). „Mass testing, alerts and big fines: the strategies used in
Asia to slow coronavirus”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alertsand-big-fines-the-strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus.
56
Nick Phin (13 februarie 2020), „Coronavirus (COVID-19) Expert interview: What is contact tracing?” , Public
Health England (PHE), https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/02/13/expert-interview-what-is-contact-tracing/.
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pot utiliza datele de locație de pe telefoanele mobile de către guverne. Aceasta a ridicat
motive de îngrijorare a cetățenilor cărora li s-a încălcat dreptul la confidențialitate.
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DEZVOLTAREA MECANISMELOR
INTERNAŢIONALE DE
SECURITATE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA
TERORISMULUI
DEVELOPMENT OF MECHANISMS
INTERNATIONAL SECURITY IN THE
FIGHT AGAINST TERRORISM
Delia-Mihaela MARINESCU1

Abstract
Analiza mecanismelor internationale viabile care sunt utilizate in lupta
terorismului este legată de înţelegerea semnificaţiei fenomenului terorist, în aspectele
sale esenţiale, cu atât mai mult cu cât efectele criminale ale acestuia încep să fie
resimţite cotidian în diverse ţări de pe toate continentele, arătând o nouă faţă a
terorismului bazat pe elemente de acţiune, cunoştinţe şi organizare de înalt nivel
tehnico-ştiinţific, tehnologic, logistic şi militar, ce utilizează cele mai moderne
mijloace de comunicaţii, echipamente militare şi luptători antrenaţi şi pregătiţi
psihologic pentru misiunile ce le au de îndeplinit.
Obiectivul cercetării științifice este legat de prezentarea mecanismelor
internaționale de securitate bazate pe instrumente juridice, cu prezentarea celor
elaborate de Societatea Națiunilor și de ONU, dar și a instrumentelor europene și
naționale de combatere a terorismului, cu expunerea importanței rolului României
în activitatea Curții Intrenaționale împotriva terorismului, articolul prezintând
aspecte legate de efortul comunității internaționale pentru identificarea modalităților
legalislative de luptă împotriva terorismului, în condițiile în care acesta reprezintă un
fenomen complex care se diversifică constant.

Cuvinte cheie: securitate; terorism; mecanisme; drept internațional;
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Abstract
The analysis of viable international mechanisms that are used in the fight
against terrorism is related to understanding the significance of the terrorist
phenomenon, in its essential aspects, especially since its criminal effects are beginning
to be felt daily in various countries on all continents, showing a new face. of terrorism
based on elements of action, knowledge and organization of high technical-scientific,
technological, logistical and military level, which use the most modern means of
communication, military equipment and fighters trained and psychologically prepared
for the missions they have to fulfill.
The objective of scientific research is related to the presentation of international
security mechanisms based on legal instruments, with the presentation of those
developed by the League of Nations and the UN, but also of European and national
instruments to combat terrorism, exposing the importance of Romania’s role in the
International Court against Terrorism. , the article presents aspects related to the
effort of the international community to identify the legislative ways to fight terrorism,
given that it is a complex phenomenon that is constantly diversifying.

Keywords: security; terrorism; mechanisms; international law;

1. Introducere

C

aracterul transnaţional al terorismului a determinat statele democratice
să îşi unească eforturile pentru realizarea si dezvoltarea unor mecanisme
internationale de lupta impotriva terorismului. Un loc important in efortul comunitatii
internationale il au intarirea si colaborarea intre organizatiile internationale si cele
regionale specializate in lupta antiterorista cat si bazarea lor pe norme juridice
unitare şi cuprinzătoare de prevenire şi de incriminare a actelor teroriste, considerate
infracţiuni internaţionale, cu scopul micșorării vulnerabilităților în fața unui atac
terorist, reprezentând un mijloc de descurajare2.
Terorismul reprezintă un fenomen complex prin consecinţe, forme de expresie
şi cauze, cu o dinamică specifică şi care impune o abordare interdisciplinară,
constituind o ameninţare persistentă la adresa securităţii interne, regionale şi
internaţionale, fiind una dintre cele mai grave încălcări ale valorilor universale
ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, ale respectării drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale omului, una dintre cele mai serioase atingeri aduse
democraţiei şi statului de drept3.Terorismul este în epoca contemporană un fenomen
Dragoș-Adrian Bantaș, Între frică și siguranță: societățile umane în căutarea securității, Editura CTEA, București,
2019, p. 163
3
JO L330/21 din 9 decembrie 2008, Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 de modificare
a Deciziei-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului.
2
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global şi reprezintă cea mai intensă şi radicală formă de violenţă, după conflictele
interstatale şi războaiele civile.
Terorismul, ce semnifică, ca metodă de acţiune, folosirea terorii ca armă politică
şi ca instrument de guvernare sau mijloc de purtare a războiului, a apărut în istorie
ca produs al unor cauze care îşi au rădăcinile în politicile unor state, în miezul unei/
unor religii, în raţionalism, xenofobie, rasism, nemulțumiri ale minorităților etnice4
sau esau alte motive ascunse sub masca bunelor intenţii şi nu a contribuit niciodată
la instalarea şi menţinerea păcii pe pământ, ci, dimpotrivă a amplificat neliniştea, ura
şi răzbunarea unor comunităţi, frica, spaima, panica, reacţiile necontrolate, cu efecte
asupra comportamentului uman, afectând atât structura socială, cât şi individul în
sine5. Termenul de „terorism” vine din limba franceza ,,terrorism”6 ce are la bază
cuvântul latin ,,terreo”(a înspăimânta, a îngrozi).
Actualmente nu există o definiţie unanim acceptată a terorismului, principalul
motiv al acestei incertitudini a definirii îl constituie arealul deosebit de amplu al
conceptului, care include o mare varietate de forme ce au existat de-a lungul istoriei7,
de tipuri de manifestare şi de criterii de clasificare, fiind mai cunoscute terorismul
etnic, religios, politic, revanşard, separatist, sau combinaţii între acestea, forma cea
mai gravă fiind considerată terorismul politic de stat, cu o vechime considerabilă în
istoria omenirii.
Terorismul, indiferent de tipul acestuia, este acelaşi de veacuri, mijloacele
au fost mereu altele, esenţa a rămas însă aceeaşi: provocarea terorii în formele cele
mai diverse cu putinţă8. Momentul atentatelor teroriste îndreptate împotriva S.U.A.
pe teritoriul acestora, la 11 septembrie 2001, a marcat un punct de cotitură atât în
evoluţia fenomenului terorist, cât şi ca reacţie faţă de acest fenomen, hotărându-se
ca la teroare totală să se răspundă cu un război total, expresia Global War on Terror
(GWOT) definind în mod oficial axa principală a politicii americane în domeniu9.
Lupta împotriva terorismului este un proces pe termen lung, iar provocările
pe care le generează acesta necesită implicarea întregii comunităţii internaţionale
folosind dreptul şi justiţia ca instrumente principale de lucru, utilizarea armelor
pentru o schimbare de mentalitate fiind, în timp, neeficientă, discreditând prestigiul
democraţiei şi generând noi acte de teroare10.
Dragoș –Lucian Rădulescu, Probleme globale contemporane, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești,
Ploiești, 2007, p. 160
5
Dănuţ-Eugeniu Moşteanu, ,,Terorismul C.B.R.N.– Ameninţare la adresa securităţii internaţionale”, disponibil la
www.armyacademy.ro/biblioteca/CARTI/stiinte_teh/mosteanu/a.pdf, accesat la 8.10.2021
6
Termen utilizat începând cu anul 1775, în timpul Regimului Terorii din Franţa (martie 1793- iulie 1794), disponibil
la http://www.etymonline.com/index.php?term=terrorism, accesat la 8.10.2021
7
Walter Lanquer, The Age of Terrorism, Ed. Little Brown and Company, Boston, 1987, p.11
8
Gheorge Văduva, Emil Cheţe, Constantin Moştoflei, Vasile Popa, ş.a, Dimensiune geopolitică şi geostrategică.
Războiul terorist. Războiul împotriva terorismului, Bucureşti, Centrul de Studii Strategice de Securitate, 2002, disponibil la http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/terorismul.pdf, accesat la 8.10.2021.
9
François-Bernard Huyghe, ,,Analyse: peut-on gagner la guerre globale contre le terrorisme?″, 31 august 2004,
disponibil la http://www.terrorisme.net/2004/08/31/analyse-peut-on-gagner-la-guerre-globale-contre-le-terrorisme/,
10
Valerian Cioclei, Manual de criminologie, Ediţia a 5-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 228.
4
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2.Evoluţia mecanismelor internationale de securitate
bazate pe instrumente juridice pentru combaterea terorismului
La început, statele din Europa, iar ulterior întreaga comunitate internaţională,
au desfăşurat un efort susţinut pentru elaborarea unor reglementări legale de limitare
a fenomenului terorist, dar şi pentru identificarea trăsăturilor definitorii şi de
incriminare a faptelor de terorism. În acest scop, au fost realizate instrumente legale
interne cuprinse în legislaţiile penale specifice pentru fapte care la acea vreme aveau
o conotaţie penală obişnuită, iar ulterior, începând cu secolul al XX-lea s-a cristalizat
necesitatea întocmirii unor reglementări unitare internaţionale, regionale şi naţionale
specifice faptelor de terorism, concepute ca noi forme de cooperare între state. Se
remarcă faptul că majoritatea eforturilor de a se crea norme juridice de combatere
şi de sancţionare a faptelor de terorism au aparut ca o reacţie la fapte criminale de
terorism desfăşurate şi încheiate tragic, ceea ce denotă o evoluţie a fenomenului
terorist mai rapidă decât realizarea reglementărilor juridice de combatere a lor.
Primele măsuri exprese de combatere a terorismului datează de la jumătatea secolului
al XIX-lea, Belgia fiind prima ţară care în 1856 a introdus în legislaţia sa penală
„clauza atentatului”, făcând extrădabili autorii asasinatelor politice11.
Ulterior, reglementări legale de combatere a terorismului au fost luate în
cadrul organismelor internaţionale, europene şi transpuse şi completate de legislaţiile
naţionale.

2.1 Instrumente internaţionale elaborate de Societatea Naţiunilor
Primul document internaţional privind terorismul a fost realizat sub egida
Societăţii Naţiunilor (1920-1946) la 16 noiembrie 1937 şi a purtat denumirea
de: Convenţia pentru prevenirea şi pedepsirea terorismului12, redactată de marele
vizionar13 şi ilustru jurist român Vespasian V. Pella, unul dintre fondatorii
dreptului internaţional penal şi al Curţii Penale Internaţionale12, el fiind şi cel
care a redactat şi Convenţia privind crearea unei Curţi Penale Internaţionale
cu sediul la Haga, document anexă la prima convenţie13, care avea o competenţă
materială specială, respectiv judecarea exclusivă a persoanelor acuzate de
crimele prevăzute de Convenţia pentru prevenirea şi pedepsirea terorismului14.
Ambele documente au fost adoptate şi deschise spre semnare la Geneva la 16
Ilie Popescu, Nicolae Popescu, Nicolae I. Rădulescu, Victor Duculescu, Anghel Andreescu, Terorismul
internaţional flagel al lumii contemporane, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2003, p.161
12
Convenţia conţine 29 articole. Textul original al Convenţiei din anul 1937, disponibil la http://www.wdl.org/en/
item/11579/, accesat la 10.10.2021.
13
John Hocking, Grefierul Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie, discurs la conferinţa cu tema
„Vespasian Pella–Founder of International Criminal Law”, Bucureşti, 22 martie 2012, disponibil la http://www.
mae.ro/node/12687.
11
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noiembrie 1937. Semnată de 24 state (inclusiv de România) şi ratificată doar
de India, convenţia nu a intrat în vigoare, dar a rămas ca un document de
referinţă, fiind considerat ca cea mai cuprinzătoare convenţie antiteroristă
multilaterală15.
Conform dispoziţiilor art.1, alin. 2 din Convenţie, actul de terorism este
definit ca „o infracţiune îndreptată împotriva unui stat şi care urmăreşte să
creeze o stare de teroare în mintea unei anumite persoane, a unui grup de
persoane sau a publicului”.
Realizarea acestor documente juridice de către Societatea Naţiunilor a
început încă din anul 1926 când România a solicitat elaborarea unei convenţii
care să transforme terorismul într-o faptă pedepsită la nivel internaţional,
însă iniţiativa a fost respinsă. Termenul de terorism a fost folosit pentru prima
dată într-un text juridic la cea de-a doua Conferinţă de unificare a dreptului penal
de la Bruxelles din anul 1930, unde se propunea următoarea definiţie: ,,Utilizarea
intenţionată a mijloacelor capabile să producă un pericol comun reprezintă un act de
terorism din partea oricui ce constă în crime împotriva vieţii, libertăţii sau integrităţii
fizice a unor persoane sau care sunt îndreptate contra proprietăţii private sau publice
cu scopul de a exprima sau de a executa idei politice sau sociale va fi pedepsită”16.
Realizarea Convenţiei pentru prevenirea şi pedepsirea terorismului şi a Convenţiei
privind crearea unei Curţi Penale Internaţionale în perioada interbelică şi,
implicit, a realizării unui cadru legal internaţional de luptă împotriva terorismului
este şi rezultatul sensibilizării opiniei publice europene în urma asasinării regelui
Alexandru al Iugoslaviei şi a ministrului francez de externe Louis Bartou, la Marsillia
în anul 1934, respectiv a cancelarului austriac Dolfuss.
Dezvoltarea reglementărilor privind cooperarea internaţională în domeniul
combaterii terorismului a cunoscut o evoluţie constantă după cel de-al doilea război
mondial.

2.2 Instrumente internaţionale elaborate de O.N.U. 14
Conform Cartei Naţiunilor Unite17, Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.),
ce are astăzi 193 de state membre, a fost înfiinţată la sfârşitul celui de-al doilea
Bogdan Aurescu, discurs la Strasbourg, 27 mai 2015, disponibil la http://www.mae.ro/node/32255.
Idem, Sistemul jurisdicţiilor internaţionale, Ediţia a 2-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2013, p.166.
14
Convenţia, art.2,3,9 şi 10.
15
Zdzislaw Galicki, ,,International Law and Terrorism”, în ,,The American Behavioral Scientist”, februarie 2005, disponibil http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0002764204272576, accesat la 11.10.2021
16
Ben Saul, ,,Attempts to Define ,, Terrorism” in International Law”, Netherlands International Law Review, LII:57:83,
2005, p.59, disponibil la:
http://www.cicte.oas.org/olat/documents/Defining%20TERRORISM%20in%20International%20Law.pdf
17
Carta O.N.U. a fost semnată la San Francisco la 26 iunie 1945 şi a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945. Text
disponibil la https://constitutii.wordpress.com/2014/03/04/carta-organizatiei-natiunilor-unite, accesat la 11.10.2021.
18
Ibidem, Preambul.
14 12
13
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război mondial, având ca principal obiectiv salvarea generaţiilor viitoare de flagelul
războiului18. Îngrijorată de amplificarea treptată a fenomenului violenţei politice,
care după anul 1960 a început să se manifeste prin comiterea atacurilor de tip terorist,
O.N.U. a inclus terorismul printre crimele internaţionale, elaborând instrumente
juridice speciale (convenţii, rezoluţii, etc.) care au condus la adoptarea unor măsuri
practice privind cooperarea statelor pentru combaterea şi eradicarea prin norme
legale a terorismului internaţional. În urma unor eforturi sporite ale unor state s-a
reuşit adoptarea, pe durata mai multor zeci de ani, a unor convenţii internaţionale
multilaterale, inclusiv protocoale, pentru prevenirea şi combaterea terorismului şi a
mai multor rezoluţii ale Consiliului de Securitate cu o structură asemănătoare care
reglementează şi incriminează juridic diverse aspecte ale terorismului internaţional,
dar în care termenul terorist nu este folosit. Obiectul de reglementare al fiecărei
convenţii în parte este diferit şi urmăreşte incriminarea unor tipuri de atacuri teroriste
realizate de-a lungul timpului. Aceste Convenţii O.N.U. au reprezentat modele
pentru sancţionarea actelor de terorism, statele membre semnatare având obligaţia
de a implementa prevederile acestora în legislaţiile naţionale, aşa cum se prevede şi
în Strategia Globală a O.N.U.19 împotriva terorismului şi în Planul de acţiune anexat,
adoptate de Adunarea Generală O.N.U. la 8 septembrie 2006 şi completate în 2008.
Convenţiile şi protocoalele20 O.N.U. împotriva terorismului se pot organiza în
funcţie de obiectul de reglementare astfel: 15
a) Protecţia aviaţiei civile şi a siguranţei aeronavelor: Convenţia asupra
infracţiunilor şi altor acte comise la bordul aeronavelor (Tokio, 14 septembrie
1963); Convenţia privind suprimarea deturnărilor de aeronave (Haga, 16 decembrie
1970); Convenţia privind suprimarea actelor ilicite săvârşite împotriva siguranţei
aeronavelor (Montreal, 23 septembrie 1971); Protocolul privind suprimarea
actelor de violenţă săvârşite pe aeroporturi ce servesc traficului internaţional,
complementar Convenţiei privind suprimarea actelor săvârşite împotriva siguranţei
aeronavelor (Montreal, 24 februarie 1988); b) Protecţia siguranţei persoanei:
Convenţia privind prevenirea şi sancţionarea crimelor comise împotriva persoanelor
protejate internaţional, inclusiv agenţi diplomatici (New York, 14 decembrie 1973);
Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici (New York, 17 decembrie 1979);
Convenţia împotriva siguranţei personalului O.N.U. şi a personalului asociat (New
York, 9 decembrie 1994); c) Protecţia navigaţiei maritime civile şi comerciale şi a
platformelor fixe: Convenţia pentru suprimarea actelor săvârşite împotriva siguranţei
navigaţiei maritime (Roma, 10 martie 1988); Protocolul privind suprimarea actelor
săvârşite împotriva siguranţei platformelor fixe de pe platoul continental (Roma
10 martie 1988); Protocolul pentru suprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei
Rezoluţia 60/288, cod A/RES/60/288, a Adunării Generale O.N.U., adoptată la 8 septembrie 2006 şi publicată
la 20 septembrie 2006.
20
Text disponibil la https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml, accesat la 11.10.2021
21
Text disponibil la http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-49.html, accesat la 11.10.2021.
22
Text disponibil la http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-49.html, accesat la 11.10.2021.
15 19
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navigaţiei maritime şi Protocolul din 2005 la protocolul pentru suprimarea actelor
ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe pe platoul continental (SUA PROT
2005; Londra, 14 octombrie 2005); d) Protecţia împotriva folosirii explozibililor şi
a bombelor: Convenţia privind marcarea explozibililor plastici în scopul detectării
(Montreal, 1 martie 1991); Convenţia internaţională privind suprimarea atentatelor
teroriste cu bombe (New York, 15 decembrie 1997); e) Protecţia împotriva folosirii
armelor de distrugere în masă: Convenţia internaţională privind reprimarea actelor
de terorism nuclear (New York, 14 septembrie 2005; Amendamentul O.N.U. /AIEA
la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare (Viena, 8 iulie 2005);
Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare (Viena-AIEA, 3 martie
1980); f) Suprimarea finanţării terorismului: Convenţia internaţională privind
suprimarea finanţării terorismului (New York, 9 decembrie 1999).
Convenţiile şi protocoalele elaborate şi adoptate de O.N.U., precedate de
un număr considerabil de Rezoluţii ale Adunării Generale sau ale Consiliului de
Securitate O.N.U., cuprind dispoziţii în legătură cu necesitatea statelor de a încrimina
anumite fapte infracţionale, explicit nominalizate în cuprinsul documentelor,
indicând instrumentele de cooperare judiciară între state şi competenţele penale ale
acestora în scopul combaterii şi reprimării actelor de terorism.
La nivel regional, în cadrul Organizaţiei Statelor Americane s-a adoptat
Convenţia privind prevenirea şi pedepsirea actelor de terorism care iau forma crimelor
contra persoanelor şi care sunt asociate cu extorcare de fonduri ce sunt de importanţă
internaţională (Washington, 2 februarie 1971)21, ce este prima convenţie regională
în materie, cât şi Convenţia Inter-americană împotriva terorismului, (Bridgetown,
Barbados, 3 iunie 2002)22, iar la nivelul statelor arabe şi din Asia relevantă este
Convenţia Arabă privind reprimarea terorismului (Liga Statelor Arabe, Cairo, 22
aprilie 1998). Legislaţia internaţională actuală, completată cu legislaţiile regionale
şi, în special, cea europenă dovedesc preocuparea crescândă a tuturor statelor pentru
combaterea şi condamnarea legală a fenomenului terorist.

2.3 Instrumente europene de combatere a terorismului
Statele europene au constituit şi constituie un adevărat stâlp pentru comunitatea
internaţională în efortul de combatere a terorismului prin realizarea unui cadru
juridic comun şi, în special, a unei definiţii armonizate a infracţiunilor de terorism23
cu respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Uniunea Europeană a realizat propria strategie pentru combaterea terorismului,
ce rezonează cu Strategia globală a O.N.U. împotriva terorismului, o strategie
multilaterală, care se bazează ferm pe respectarea drepturilor omului, și creșterea
siguranței în Europa, asigurând cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și
justiție, bazandu-se pe patru piloni principali: prevenirea, protecția, urmărirea și
răspunsul24, considerându-se actele de terorism ca fiind nejustificate şi de natură
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criminală, indiferent de motivaţie, forme şi manifestări25. Strategia Uniunii Europene
recunoaște importanța cooperării cu țările terțe și cu instituțiile internaționale.
Concepţia europeană este că mijloacele militare vor trebui folosite doar în ultimă
instanţă, ca măsuri coercitive, în conformitate cu Carta O.N.U. Lupta împotriva
terorismului constituie o prioritate pentru Uniunea Europeană şi un element-cheie în
acţiunea sa externă26. 16
Uniunea Europeană, entitate cu personalitate juridică, a fost autorizată după
adoptarea Tratatului de la Lisabona să stabilească “norme minime privind definirea
infracţiunilor şi a sancţiunilor în domenii ale criminalităţii de o gravitate deosebită
de dimensiune transfrontalieră”, inclusiv a terorismului27, ceea ce îi conferă un
instrument juridic consolidat extrem de important, Europolul având misiunea de
a susţine şi de a consolida acţiunea autorităţilor poliţieneşti, precum şi cooperarea
acestora pentru prevenirea şi combaterea terorismului28.
În cadrul Uniunii Europene s-au adoptat o serie de documente juridice
fundamentale în domeniul combaterii fenomenului terorist, din care se prezintă cele
mai semnificative: a) Decizii: Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie
2002 privind combaterea terorismului29, reprezintă baza politicii Uniunii Europene
de combatere a terorismului. Ea armonizează definirea infracţiunilor teroriste în
toate statele membre ale UE prin introducerea unei definiţii specifice şi comune;
Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 de modificare a
Deciziei-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului; Decizia 2007/124/
CE a Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013,
în cadrul programului general „Securitate şi protecţia libertăţilor”, a programului
specific „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor
riscuri legate de securitate”; b) Recomandări: Recomandarea Consiliului din 12
iunie 2007 privind schimbul de informaţii referitoare la răpirile comise de terorişti
(2007/562/CE); c) Rezoluţii: Rezoluţia Parlamentului European din 15 februarie
2007 privind dimensiunea externă a luptei împotriva terorismului internaţional
(2006/2032(INI)); Rezoluţia Parlamentului din 14 decembrie 2011 referitoare
la „Politica UE de combatere a terorismului: principale realizări şi viitoare
provocări”, (2010/2311(INI)); Rezoluţia Parlamentului European din 11 februarie
2015 referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)); d)
JO L 330/21 din 9 decembrie 2008, Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 de modificare a Deciziei-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului, Preambul (2).
24
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/
25
9864/03 EXT 1, Consiliul Uniunii Europene, Ghidul privind abordarea comună in lupta impotriva
terorismului,parţial declasificat, Brussels, 14 februarie 2008, pct.4, disponibil la http://pendientedemigracion.ucm.
es/info/terrorismoylegalidadinternacional/eu-council-terrorism-guidelines-pa.pdf, accesat la 18.01.2017.
26
JO C287E/524 din 29 noiembrie 2007, Rezoluţia Parlamentului European privind dimensiunea externă a luptei
împotriva terorismului internaţional, (2006/2032(INI)), adoptata la 15 februarie 2007, pct.D.
27
JO 2012/C 326/80 din 26 octombrie 2012, Versiune consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 83 alin.1
28
Ibidem, art.88 alin.1.
29
JO L 164/3 din 22 iunie 2002.
16 23
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Directive: Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor şi finanţării terorismului. d) Strategii: Strategia Europeană de Securitate
(SES) – O Europă sigură într-o lume mai bună ( 12 decembrie 2003) şi Strategia
U.E. împotriva proliferării armelor de distrugere în masă de la aceeaşi dată; Strategia
U.E. împotriva terorismului (14-15 decembrie 2005) şi Strategia U.E. de combatere
a radicalizării şi recrutării pentru terorism, la aceeaşi dată; Strategia de securitate
internă a U.E (25 februarie 2010-Consiliu JAI si la 25-26 martie 2010 de Consiliul
European). 17
La nivelul Consiliului Europei, ca organizaţie internaţională,
interguvernamentală şi regională, s-au întreprins eforturi deosebite în lupta împotriva
terorismului, pentru a se ajunge la un echilibru între apărarea drepturilor şi libertăţilor
individuale şi securitatea publică, acţiunile Consiliului Europei fiind bazate pe trei
obiective: consolidarea acţiunilor legale împotriva terorismului, apărarea valorilor
democratice fundamentale şi redresarea cauzelor terorismului. Sunt notabile
următoarele documente adoptate: Convenţia europeană nr. 90 pentru reprimarea
terorismului (Strasbourg, 27 ianuarie 1977)30; Convenţia Consiliului Europei nr.196
privind prevenirea terorismului (Varşovia, 16 mai 2005)31 şi Convenţia Consiliului
Europei nr.198 privind descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor care stau
la baza metodologiei privind finanţarea terorismului (Varşovia, 16 mai 2005)32. 18
În special după 11 septembrie 2001 în documentele europene emise pentru
combaterea juridică a terorismului s-a avut în vedere preocuparea specialiştilor din
doctrină şi a opiniei publice europene pentru a se găsi un echilibru între obligaţia
de a se asigura siguranţa cetăţenilor împotriva actelor teroriste, inclusiv a se realiza
acţiuni eficace împotriva cauzelor acestui fenomen şi necesitatea de a salvgarda
drepturile şi libertăţile fară de care nu există democraţia33. Democraţiile sunt puse
în faţa unei mari provocări, deoarece trebuie să găsească răspunsul potrivit, fără
a îşi renega totodată principiile34. Convenţia europeană a drepturilor omului35 a
prevăzut că numai în anumite condiţii speciale, clar precizate si individualizate, se
poate aduce o limitare a drepturilor omului36. Însă, tot conform art.15 al Convenţiei
17

Text disponibil la http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Romanian/090-Romanian.pdf.
Text disponibil la http://www.onpcsb.ro/pdf/L%20411-2006%20-%20CONV%20VARSOVIA%20TERORISM.pdf
32
Text disponibil la http://www.onpcsb.ro/pdf/L%20420-2006%20-%20CONV%20VARSOVIA.pdf
33
Luzius Wildhaber-preşedinte CEDO. Alocuţiune la cea de-a 10-a Conferinţă judiciară internaţională, Strasbourg,
23-24 mai 2002. Text disponibil la http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Conferences-ministerielles/2002-Judiciaire/Disc_Wildhaber.asp#TopOfPage, accesat la 18.01.2017.
34
Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 69.
35
Convenţia pentru apararea apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale amendată cu Protocoalele
anexă, disponibile la http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf, accesat la 13.10.2021.
36
Conform art.5, art.8.2, art.10.2 şi art.11 din Convenţie.
37
Jean-François Renucci, op.cit., p.69.
38
Ibidem.
39
Recomandarea 1706(2005), Media şi terorism, disponibilă la http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17343&lang=en, accesat la 13.10.2021.
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europene, măsurile limitative ale drepturilor fundamentale sunt excepţionale şi,
prin urmare, trebuie să aibă un caracter temporar. Dar lupta împotriva terorismului
internaţional reprezintă, în afara unor eventuale acţiuni militare, o acţiune care
necesită timp, efort, astfel încât este dificil să se prevadă o limitare temporală, cu
atât mai mult cu cât aceste activităţi ar implica posibilitatea atingerii aduse unor
drepturi fundamentale precum libertatea de expresie, respectarea vieţii private şi a
corespondenţei să fie inevitabile37. De aceea, liniile directoare europene converg spre
ideea de a pune drepturile omului în centrul luptei împotriva terorismului spre a nu se
aduce atingere substanţei însaşi a acestor drepturi38. Măsurile antiteroriste trebuie să
aibă un fundament juridic, iar restrângerile drepturilor omului trebuie să fie definite
în mod precis, fiind în acelaşi timp necesare şi proporţionale cu scopul urmarit, lucru
ce imprimă o responsabilizare a publicului şi a mass-media39.
Uniunea Europeană, ca actor mondial în lupta împotriva fenomenului
terorist doreşte ca prin măsurile şi legislaţia adoptată să transmită un semnal
puternic comunităţii internaţionale în sensul că este pe deplin pregatită să îşi asume
responsabilităţile ce rezidă din acest rol.

Concluzii
Terorismul este un fenomen care s-a propagat şi diversificat ca forme de
manifestare şi arie de cuprindere încă din cele mai vechi timpuri ale istoriei omenirii.
Având cauze diverse generate de conflicte mai noi sau mai vechi între diverse
state sau comunităţi umane, între civilizaţii, religii, nivel de dezvoltare, analizate
multidisciplinar de-a lungul timpului de către reputaţi specialişti, terorismul, dar, în
mod special, actele teroriste violente petrecute în diverse state de pe toate continentele,
au impus comunităţii internaţionale o reacţie fermă de prevenire şi combatere pe cale
militară şi jurisdicţională. În secolul al XX-lea, când acţiunile teroriste au început
să ameninţe stabilitatea statală şi valorile democratice, actele de terorism au fost
considerate infracţiuni internaţionale, crime împotriva păcii şi securităţii omenirii.
Începând cu anul 1937, în cadrul Societăţii Naţiunilor s-a adoptat Convenţia
pentru prevenirea şi pedepsirea terorismului iar legislaţia antiteroristă a cunoscut o
dezvoltare accelerată, de multe ori ca răspuns la actele teroriste desfăşurate. Totodată,
în prezent, la nivel internaţional în cadrul O.N.U., regional, în special la nivelul
organismelor Uniunii Europene şi Consiliului Europei dar şi la nivelul legislaţiei
fiecărui stat democratic s-au implementat acte normative care consideră terorismul
ca fiind inamicul principal al valorilor fundamentale.
Statul de drept şi justiţia internaţională reprezintă valori universale şi se impune
intensificare şi perfecţionarea reglementarilor juridice în materia terorismului, cu
respectarea în aceeaşi masură a drepturilor omului, ceea ce reprezintă o provocare
atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru întreaga comunitate internaţională.
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Lupta împotriva terorismului devine una din marile mize ale secolului al XXI
–lea, cu atât mai mult cu cât acest tip de atentate prefigurează o nouă formă de
război, care riscă să fie caracteristică acestui secol41.
. 19
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Delia-Mihaela MARINESCU1

Abstract
The analysis of viable international mechanisms that are used in the fight
against terrorism is related to understanding the significance of the terrorist
phenomenon, in its essential aspects, especially since its criminal effects are beginning
to be felt daily in various countries on all continents, showing a new face. of terrorism
based on elements of action, knowledge and organization of high technical-scientific,
technological, logistical and military level, which use the most modern means of
communication, military equipment and fighters trained and psychologically prepared
for the missions they have to fulfill.
The objective of scientific research is related to the presentation of international
security mechanisms based on legal instruments, with the presentation of those
developed by the League of Nations and the UN, but also of European and national
instruments to combat terrorism, exposing the importance of Romania’s role in the
International Court against Terrorism. , the article presents aspects related to the
effort of the international community to identify the legislative ways to fight terrorism,
given that it is a complex phenomenon that is constantly diversifying.

Keywords: security; terrorism; mechanisms; international law;
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Introduction

T

he transnational nature of terrorism has led democratic states to unite
their efforts to achieve and develop international mechanisms to combat
terrorism. An important place in the effort of the international community is the
strengthening and collaboration between international and regional organizations
specialized in the fight against terrorism and their base on unitary and comprehensive
legal norms for the prevention and incrimination of terrorist acts, considered
international crimes, in order to reduce vulnerabilities in the face of a terrorist attack,
as a means of discouraging2.
Terrorism is a complex phenomenon through consequences, forms of
expression and causes, with a specific dynamic and which requires an interdisciplinary
approach, constituting a persistent threat to internal, regional and international
security, being one of the most serious violations of universal values of dignity,
freedom, equality and solidarity, respect for human rights and fundamental freedoms,
one of the most serious violations of democracy and the rule of law3. Terrorism is a
global phenomenon in the contemporary era and is the most intense and radical form
of violence, interstate conflicts and civil wars.
Terrorism, which means, as a method of action, the use of terror as a political
weapon and as an instrument of government or means of war, has appeared in
history as a product of causes that have their roots in the policies of some states,
in the middle of a religions, in rationalism, xenophobia, racism, dissatisfaction of
ethnic minorities4 or other reasons hidden under the guise of good intentions and
never contributed to the installation and maintenance of peace on earth, but instead
amplified the unrest, hatred and revenge of some communities, fear, fear, panic,
uncontrolled reactions , with effects on human behavior, affecting both the social
structure and the individual himself5.
The term “terrorism” comes from the French “terrorism”6 which is based on
the Latin word “terreo” (to frighten, to terrify).
There is currently no unanimously accepted definition of terrorism, the
main reason for this uncertainty of definition is the very broad area of the concept,
Dragoș-Adrian Bantaș, Între frică și siguranță: societățile umane în căutarea securității, Editura CTEA, București,
2019, p. 163
3
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
JO
������������������������������������������������������������������������������������������������������
L330/21 from 9th Decembre 2008, Council Framework Decision 2008/919 / JHA of 28 November 2008 amending Framework Decision 2002/475 / JHA on combating terrorism
4
Dragoș –Lucian Rădulescu, Probleme globale contemporane, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești,
Ploiești, 2007, p. 160
5
Dănuţ-Eugeniu Moşteanu, ,,Terorismul C.B.R.N.– Ameninţare la adresa securităţii internaţionale”, available at
www.armyacademy.ro/biblioteca/CARTI/stiinte_teh/mosteanu/a.pdf, accessed on 8.10.2021
6
Term used since 1775, during the Terrorist Regime in France (March 1793- July 1794), available at http://www.
etymonline.com/index.php?term=terrorism, accessed on 8.10.2021
2
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which includes a wide variety of forms that have existed throughout history7, types
of manifestations and criteria of classification, being better known ethnic, religious,
political, revengeful, separatist terrorism, or combinations between them, the most
serious form being considered state political terrorism, with a considerable antiquity
in human history.
Terrorism, regardless of its type, has been the same for centuries, the means
have always been different, but the essence has remained the same: the provocation
of terror in the most diverse forms possible8. The timing of the terrorist attacks against
the U.S. on their territory, on September 11, 2001, marked a turning point both in
the evolution of the terrorist phenomenon and as a reaction to this phenomenon,
deciding that total terror should be answered with a total war, the phrase Global War
on Terror (GWOT) officially defining the main axis of American policy in the field9.
The fight against terrorism is a long-term process, and the challenges it poses
require the involvement of the entire international community using law and justice
as the main tools, the use of weapons for a change of mindset is ineffective over time,
discrediting the prestige of democracy and generating new acts of terror10.

2. The evolution of international security mechanism
based on legal instruments to combat terrrorism
At first, the states of Europe, and later the entire international community,
made a sustained effort to develop legal regulations to limit the terrorist phenomenon,
but also to identify the defining features and criminalization of acts of terrorism. For
this purpose, domestic legal instruments were included in the specific criminal laws
for deeds that at that time had a common criminal connotation, and later, starting
with the twentieth century, the need to draw up specific international, regional and
national unitary regulations crystallized. acts of terrorism, conceived as new forms
of cooperation between states.
It is noted that most efforts to create legal norms to combat and sanction acts
of terrorism have emerged as a reaction to criminal acts of terrorism carried out and
ended tragically, which indicates a faster evolution of the terrorist phenomenon than
the implementation of legal regulations to combat them. The first express measures
to combat terrorism date back to the mid-nineteenth century, with Belgium being the
first country to introduce the “attack clause” into its criminal law in 1856, making
Walter Lanquer, The Age of Terrorism, Ed. Little Brown and Company, Boston, 1987, p.11
Gheorge Văduva, Emil Cheţe, Constantin Moştoflei, Vasile Popa, ş.a, Dimensiune geopolitică şi geostrategică.
Războiul terorist. Războiul împotriva terorismului, Bucureşti, Centrul de Studii Strategice de Securitate, 2002, available at http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/terorismul.pdf, accessed on la 8.10.2021
9
François-Bernard Huyghe, ,,Analyse: peut-on gagner la guerre globale contre le terrorisme?″, 31 august 2004,
available at http://www.terrorisme.net/2004/08/31/analyse-peut-on-gagner-la-guerre-globale-contre-le-terrorisme/ ,
accessed on 08.10.2021
10
Valerian Cioclei, Manual de criminologie, Ediţia a 5-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 228
7
8
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the perpetrators of political assassinations extraditable11.
Subsequently, legal regulations to combat terrorism were taken in
international, European bodies and transposed and supplemented by national
legislation.
2.1 International instruments developed by the League of Nations
The first international document on terrorism was made under the auspices
of the League of Nations (1920-1946) on November 16, 1937 and was entitled:
Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism12, drafted by the great
visionary13 and illustrious Romanian jurist Vespasian V. Pella, one of the founders
international criminal law and the International Criminal Court14, he was also the one
who drafted the Convention on the Establishment of an International Criminal Court
based in The Hague, a document annexed to the first convention15, which had a special
material competence, respectively the exclusive trial of persons accused of crimes
provided by the Convention on the Prevention and Punishment of Terrorism16. Both
documents were adopted and opened for signature in Geneva on 16 November 1937.
Signed by 24 states (including Romania) and ratified only by India, the convention
did not enter into force, but remained a reference document, being considered as the
most comprehensive multilateral counterterrorism convention17.
According to the provisions of art.1, par. 2 of the Convention, the act of
terrorism is defined as “a crime directed against a state and which seeks to create
a state of terror in the mind of a particular person, group of persons or the public.”
The making of these legal documents by the League of Nations began in
1926 when Romania called for the elaboration of a convention to turn terrorism into
an internationally punishable act, but the initiative was rejected. The term terrorism
was first used in a legal text at the Second Conference on the Unification of Criminal
Law in Brussels in 1930, which proposed the following definition: “Intentional use
of means capable of producing a common danger is an act of terrorism by anyone
who commits crimes against the life, liberty or physical integrity of persons or
who are directed against private or public property for the purpose of expressing
Ilie Popescu, Nicolae Popescu, Nicolae I. Rădulescu, Victor Duculescu, Anghel Andreescu, Terorismul
internaţional flagel al lumii contemporane, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2003, p.161
12
The convention contains 29 articles. The original text of the 1937 Convention, available at http://www.wdl.org/
en/item/11579/, accessed 10.10.2021
13
John Hocking, Grefierul Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie, discurs la conferinţa cu tema
„Vespasian Pella–Founder of International Criminal Law”, Bucureşti, 22 martie 2012, available at http://www.
mae.ro/node/12687, accessed 10.10.2021.
14
Bogdan Aurescu, speech in Strasbourg, May 27, 2015, available at http://www.mae.ro/node/32255, accessed
10.10.2021.
15
Bogdan Aurescu, Sistemul jurisdicţiilor internaţionale, Ediţia a 2-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2013, p.166
16
The Convention, art. 2,3,9 şi 10.
17
Zdzislaw Galicki, ,,International Law and Terrorism”, în ,,The American Behavioral Scientist”, February 2005,
available at http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0002764204272576, accessed on 11.10.2021
11
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or executing political or social ideas shall be punished.”18. The realization of the
Convention on the Prevention and Punishment of Terrorism and the Convention on
the Establishment of an International Criminal Court in the interwar period and,
implicitly, the creation of an international legal framework for the fight against
terrorism is also the result of raising public awareness following the assassination
of King Alexander of Yugoslavia and French Foreign Minister Louis Bartou in
Marseilles in 1934, and of Austrian Chancellor Dolfuss.
The development of regulations on international cooperation in the field of
counter-terrorism has been constantly evolving since the Second World War.
2.2 International instruments developed by the UN
According to the Charter of the United Nations19, the United Nations (UN),
which today has 193 member states, was established at the end of World War II,
with the main objective of saving future generations from the scourge of war20.
Concerned about the gradual escalation of the phenomenon of political violence,
which after 1960 began to manifest itself by committing terrorist-type attacks, the
O.N.U. included terrorism among international crimes, developing special legal
instruments (conventions, resolutions, etc.) that led to the adoption of practical
measures on cooperation between states to combat and eradicate international
terrorism through legal norms. As a result of increased efforts by some states, it has
been possible to adopt, over several decades, multilateral international conventions,
including protocols, to prevent and combat terrorism, and several Security Council
resolutions with a similar structure governing and legally criminalizes various
aspects of international terrorism, but in which the term terrorism is not used. The
object of regulation of each convention is different and aims to criminalize certain
types of terrorist attacks carried out over time. These O.N.U. represented models
for sanctioning acts of terrorism, with the signatory Member States having the
obligation to implement their provisions in national legislation, as provided for in the
UN Global Counter-Terrorism Strategy21 and in the attached Action Plan, adopted by
the UN General Assembly. on September 8, 2006 and completed in 2008.
Conventions and protocols22 O.N.U. against terrorism can be organized
according to the object of regulation, such as protection of civil aviation and aircraft
Ben Saul, ,,Attempts to Define ,, Terrorism” in International Law”, Netherlands International Law Review,
LII:57:83, 2005, p.59, available at:
http://www.cicte.oas.org/olat/documents/Defining%20TERRORISM%20in%20International%20Law.pdf, accessed on 11.10.2021
19
O.N.U. was signed at San Francisco on 26 June 1945 and entered into force on 24 October 1945. Text available at
https://constitutii.wordpress.com/2014/03/04/carta-organizatiei-natiunilor-unite, accessed at 11.10.2021
20
Ibidem, Preamble
21
UN General Assembly resolution 60/288, code A / RES / 60/288, adopted on 8 September 2006 and published on
20 September 2006
22
Available online at https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml, accessed on 11.10.2021
18
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safety and protection of the safety of the person
Conventions and protocols developed and adopted by the UN, preceded by
a considerable number of Resolutions of the General Assembly or the UN Security
Council, contain provisions on the need for states to criminalize certain criminal acts,
explicitly mentioned in the documents, indicating the instruments of cooperation
between the states and their criminal powers in order to combat and repress acts of
terrorism.
At the regional level, the Organization of American States has adopted the
Convention on the Prevention and Punishment of Acts of Terrorism in the Form of
Crimes against Persons and Associated with the Extortion of Funds of International
Importance (Washington, February 2, 1971)23, which is the first regional convention
and the Inter-American Convention against Terrorism, (Bridgetown, Barbados,
June 3, 2002)24, and at the level of the Arab and Asian states relevant is the Arab
Convention on the Suppression of Terrorism (League of Arab States, Cairo, April
22, 1998 ). Current international legislation, complemented by regional and, in
particular, European legislation, proves the growing concern of all states to combat
and legally condemn the terrorist phenomenon.
2.3 European tools to combat terrorism
European states have been and continue to be a real pillar for the international
community in the fight against terrorism by achieving a common legal framework
and, in particular, a harmonized definition of terrorist offenses25 while respecting
human rights and fundamental freedoms.
The European Union has developed its own strategy to combat terrorism,
which resonates with the UN Global Strategy against terrorism, a multilateral
strategy, firmly based on respect for human rights, and increasing security in Europe,
providing its citizens with an area of freedom, security and justice, based on four
main pillars: prevention, protection, prosecution and response26, considering acts
of terrorism as unjustified and criminal in nature, regardless of motivation, forms
and manifestations27. The European Union’s strategy recognizes the importance of
cooperation with third countries and international institutions. The European view
is that military means should be used only as a last resort, as coercive measures,
in accordance with the UN Charter. The fight against terrorism is a priority for the
Text available at http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-49.html, accesat la 11.10.2021
Text available at http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-49.html, accesat la 11.10.2021
25
OJ L 330/21 of 9 December 2008, Council Framework Decision 2008/919 / JHA of 28 November 2008 amending
Framework Decision 2002/475 / JHA on combating terrorism, Preamble (2).
26
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/
27
9864/03 EXT 1, Council of the European Union, Guide to the common approach in the fight against terrorism,
partially declassified, Brussels, 14 February 2008, point 4, available at http://pendientedemigracion.ucm.es/info/
terrorismoylegalidadinternacional/eu-council-terrorism-guidelines-pa.pdf, accesed on la 12.10.2021.
23
24
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European Union and a key element in its external action28. At the regional level,
the Organization of American States has adopted the Convention on the Prevention
and Punishment of Acts of Terrorism in the Form of Crimes against Persons and
Associated with the Extortion of Funds of International Importance (Washington,
February 2, 1971) 21, which is the first regional convention on the subject, as well
as the Inter-American Convention against Terrorism, (Bridgetown, Barbados,
June 3, 2002) 22, and at the level of the Arab and Asian states relevant is the Arab
Convention on the Suppression of Terrorism (League of Arab States, Cairo, April
22, 1998 ). Current international legislation, complemented by regional and, in
particular, European legislation, proves the growing concern of all states to combat
and legally condemn the terrorist phenomenon.
The European Union, an entity with legal personality, has been authorized
after the adoption of the Lisbon Treaty to establish “minimum rules on the definition
of crimes and sanctions in areas of particularly serious cross-border crime”, including
terrorism29, which gives it a an extremely important consolidated legal instrument,
with Europol’s mission to support and strengthen the action of police authorities, as
well as their cooperation in preventing and combating terrorism30.
At Council of Europe level, as an international, intergovernmental and
regional organization, special efforts have been made in the fight against terrorism,
in order to strike a balance between the defense of individual rights and freedoms
and public security, the Council of Europe’s actions being based on three objectives:
strengthening legal action against terrorism, defending fundamental democratic
values and redressing the causes of terrorism. The following documents adopted are
notable: European Convention no. 90 for the Suppression of Terrorism (Strasbourg,
27 January 1977)31 ; Council of Europe Convention No. 196 on the Prevention of
Terrorism (Warsaw, 16 May 2005)32 and Council of Europe Convention No. 198
on the Discovery, Seizure and Confiscation of Products Underlying the Method of
Terrorist Financing (Warsaw, 16 May 2005)33.
In particular, after 11 September 2001, European documents issued for the
legal fight against terrorism took into account the concern of European doctrines
and public opinion to find a balance between the obligation to ensure the security of
citizens against acts of terrorism, including effective actions against the causes of this
phenomenon and the need to safeguard rights and freedoms without which there is no
OJ C287E / 524 of 29 November 2007, European Parliament resolution on the external dimension of the fight
against international terrorism, (2006/2032 (INI)), adopted on 15 February 2007, pct.D.
29
OJ 2012 / C 326/80 of 26 October 2012, Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European
Union, Art. 83 para.1
30
Ibidem, art.88 alin.1
31
Text available at http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Romanian/090-Romanian.pdf, accesed on la
12.10.2021
32
Text available at http://www.onpcsb.ro/pdf/L%20411-2006%20-%20CONV%20VARSOVIA%20TERORISM.
pdf, accesed on la 12.10.2021
33
Text available at http://www.onpcsb.ro/pdf/L%20420-2006%20-%20CONV%20VARSOVIA.pdf, accessed on
12.10.2021
28
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democracy34. Democracies are faced with a great challenge, because they must find
the right answer, without renouncing their principles35. The European Convention
on Human Rights36 provided that only under certain special conditions, clearly
specified and individualized, can a limitation of human rights be made37. However,
also according to Article 15 of the European Convention, the restrictive measures of
fundamental rights are exceptional and, therefore, must be of a temporary nature. But
the fight against international terrorism is, apart from possible military actions, an
action that requires time, effort, so it is difficult to provide for a time limit, especially
since these activities would involve the possibility of violating fundamental rights
such as freedom of expression, respect for privacy and correspondence should be
inevitable38. That is why the European guidelines converge on the idea of putting
human rights at the heart of the fight against terrorism so as not to infringe the very
substance of these rights39. Anti-terrorism measures must have a legal basis, and
human rights restrictions must be precisely defined, while being necessary and
proportionate to the aim pursued, which gives the public and the media a sense of
responsibility40.
The European Union, as a global player in the fight against the terrorist
phenomenon, wants to send a strong signal to the international community through
the measures and legislation adopted in the sense that it is fully prepared to assume
the responsibilities that lie in this role.

Conclusions
Terrorism is a phenomenon that has spread and diversified as forms of
manifestation and scope since the earliest times of human history. Having various
causes generated by newer or older conflicts between various states or human
communities, between civilizations, religions, level of development, multidisciplinary
analysis over time by reputable specialists, terrorism, but especially violent terrorist
acts spent in various states on all continents, imposed on the international community
a firm military and jurisdictional prevention and control response. In the twentieth
century, when terrorist acts began to threaten state stability and democratic values,
acts of terrorism were considered international crimes, crimes against the peace and
Luzius Wildhaber - President of the ECHR. Address to the 10th International Judicial Conference, Strasbourg, 2324 May 2002. Text available at http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Conferences-ministerielles/2002-Judiciaire/
Disc_Wildhaber.asp # TopOfPage, accessed on 13.10.2021
35
Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 69
36
Convention for the Defense of the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by the
annexed Protocols, available at http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf, accessed on 13.10.2021
37
According to art.5, art.8.2, art.10.2 and art.11 of the Convention
38
Jean-François Renucci, op.cit., p.69
39
Ibidem.
40
Recommendation 1706 (2005), Media and Terrorism, available at http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTML-en.asp?fileid=17343&lang=en, accessed on 13.10.2021
34
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security of mankind.
Since 1937, the Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism
has been adopted within the League of Nations, and anti-terrorism legislation has
developed rapidly, often in response to terrorist acts. At the same time, at present, at
the international level within the UN, regionally, especially at the level of European
Union and Council of Europe bodies but also at the level of the legislation of each
democratic state, normative acts have been implemented that consider terrorism as
the main enemy of fundamental values.
The rule of law and international justice are universal values and it is
necessary to intensify and improve legal regulations on terrorism, while respecting
human rights, which is a challenge for both the European Union and the entire
international community.
The fight against terrorism is becoming one of the great stakes of the 21st
century, all the more so as this type of attack foreshadows a new form of war, which
risks being characteristic of this century41.
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ARGUMENTE TOPONIMICE
DIN DACIA PRIVIND ORIGINEA
VALAHICĂ A GRAIULUI UMAN
ARTICULAT
TOPONYMIC ARGUMENTS
FROM DACIA REGARDING THE
WALLACHIAN ORIGIN OF THE
ARTICULATED HUMAN LANGUAGE
George Liviu TELEOACĂ

Rezumat
Argumentele toponimice sunt totdeauna argumente nu ale urmelor trecerii,
ci ale permanenței, ale duratei. Sensul lor este cel al întoarcerii la izvoare. Ele sunt
stâlpii unei structuri de rezistența ale forței permanenței unui popor pe pământul
natal, dar și o amprentă a vremurilor și vremuiriln din perspectiva cuvântului.

Cuvinte-cheie: argumente toponimice; grai; dacic; permanență;

Summary
Toponymic arguments are always arguments not of the traces of passage, but
of permanence, of duration. Their meaning is that of returning to the springs. They
are the pillars of a resistance structure of the force of the permanence of a people on
their native land, but also an imprint of the times and times from the perspective of
the word.

Keywords: toponymic arguments; word of mouth; Dacian; permanence;
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nsuficient conștientizată, dar prezentă în consemnări istorice, echivalenţa
etnonimelor Vlac-Dac a fost afirmată până târziu în scrierile bizantine
ale lui Suidas [1], Constantin al VII Porfirogenetul (secolul X) [2], sau în ale lui
Kekaumenos (secolul XI) [3], ca şi în Analele Boemice ale Papei Pius al II-lea
(secolul XV) [4].
În numele acestei echivalenţe etnonimice, Vlac-Dac, toponimele Daciei pot
fi numite valahice, iar ca repere, care conduc la originea graiului uman, justifică
caracterul valahic al originii graiului uman articulat. De asemenea, dacă se are în
vedere că în cele ce urmează se argumentează că la originea graiului uman articulat
se află cuvântul armânesc, „avlake”, atunci originea graiului uman articulat se va
numi cu atât mai mult „valahică” (a-vlak-e → -vlak- →vlah). Tot „valahică” trebuie
denumită originea graiului uman articulat, ținând cont și de faptul că etnonimul
„vlah/valah” a fost în realitate primul endonim al neamului din zona Dunării de
Jos [5]. Ca mărturie a vechimii sale istorice, dar și ca recunoaștere a prestigiului
avut în edificarea lumii civilizate, neamul vlahilor numiți și daci la Dunărea de Jos
a fost sacralizat în Rig-Veda. În această prima carte de imnuri religioase cele două
etnonime, Valac și Dakșa, desemnează pe strămoșii sacri ai omenirii. În bogata
mitologie vedică există o zeiță a vorbirii, numită Vāć cu aptitudini cosmogonice
(https://en.wikipedia.org/wiki/V%C4%81c). Întrucât numele său se scrie cu acest ā
lung, un fel de dublu aa, se poate accepta că numele Vāć, provine din cuvântul „va(l)
ac”, ceea ce ar fi încă un indiciu, rămas chiar din acea epocă, al faptului că originea
graiului uman articulat este valahică.
Chiar înainte de a analiza semnificația lingvistică a unor hidro-toponime
valahice din Ardeal, inima Daciei, trebuie să menţionăm, în mod necesar, comunicarea
susţinută de academicianul Vladimir Georgiev la Congresul internaţional de
onomastică de la Haga, din anul 1966 [6]. Cu această ocazie academicianul bulgar
a arătat că marii afluenţi ai Dunării: Prut, Siret, Lom, Iantra, Vedea, Olt, Vit, Iskăr,
Jiu, Timoc, Morava, Timiş, Drava, Sava, Tisa, Raab, Mureş poartă denumiri, care
au câte un înţeles anume, dacă sunt raportate la rădăcinile indo-europene. De aici şi
concluzia sa, potrivit căreia teritoriile udate de aceste râuri, deci teritorii esențialmente
valahice, au făcut parte din vatra de început a limbilor indo-europene.
În deplin acord cu această importanță a teritoriilor de la Dunărea de Jos
privind începuturile limbilor indo-europene, pusă în evidență de Vladimir Georgiev,
se constată că, în bazinul ardelean al Oltului, denumirile râurilor învecinate Valchid,
Calva, Albac [7] decurg, succesiv prin anagramare, pornind de la cuvântul, avlake,
cu înţelesul său de râu, păstrat viu până astăzi în graiul armânilor.
Corespunzător acestui cuvânt întemeietor, avlake, atestat şi în forma avrag,
mai curg în aceeaşi zonă din bazinul Oltului râul Avrig și afluentul său Givra, ca altă
dovadă clară că, pornind de la un arhetip, hidronimele se deduc succesiv, unele din
altele și nu doar prin anagramare, ci și prin modificarea unor foneme (litere), sau
prin adaosul de sufixe etc. Ca dovadă că succesiunea hidronimică, deja invocată,
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exemplifică o legitate a gramaticii universale a limbilor cu efecte reproductibile,
menţionăm că, pe lângă hidronimul Calva, în România mai curg alte trei râuri cu
numele „Colbu”, nume care la prima vedere pare absurd pentru o apă curgătoare,
dacă nu intuim că forma anterioară a numelui, Colbu, a fost Colvu, o formă derivată
după aceeași regulă care a condus la forma Calva.
Sunt și alte exemple care arată că râurile, cel mai adesea, au fost denumite prin
derivarea succesivă a hidronimelor, pornind de la o primă denumire de râu căruia
i s-a spus, uneori, simplu gârla. Acesta este şi motivul pentru care, tot în bazinul
Oltului există hidronimul Gârla Mare, iar prin opoziție cu ea o gârlă mică, care a fost
denumită prin diminutivul în formă masculină, Gârlăţelul, de la care prin pierderea
consoanei -r- s-a format un alt hidronim, Gâlățelul, devenit apoi Galaţul pentru a
denumi un alt pârâu, care curge în acelaşi bazin hidrografic. În mod similar. există în
bazinul Mureşului Gălăoaia Mare, în loc de Gârloaia Mare şi, pe lângă ea, pâraiele
denumite Gălăoaia, Gălăoaia Mică şi Gălăuţaş.
Așadar, se poate constata cu ușurință că, în marea majoritate a cazurilor,
hidronimele se formează tot din hidronime. Doar ocazional se spune, de exemplu,
„Râul Valea Morilor” sau „Râul Doamnei”, numai fiindcă la trecerea acelui râu prin
vad caleașca Doamnei ar fi pierdut o roată.
Urmând reguli similare, noi și noi denumiri de ape curgătoare s-au format
pornind de la cuvântul avlake, care înseamnă tot gârlă în arhaicul grai aromân. Dacă
ar fi să numerotăm cu 1, 2 şi 3 consoanele v, l şi k din armătura de consoane a
primei denumiri, avlake, atunci în denumirile ulterioare ordinea consoanelor ar fi
permutate astfel:
Avlake – 123
Kalva – 321
Alvak – 213, respectiv Albac, adică 21′3 unde v→b
Koveş – 31 + eş, dedus tot din Kalva
Avrig – 12′3′ unde l→r şi k→g, asemeni cu substantivul avrag
Givra – 3′12′, care e anagrama râului Avrig, în care se și varsă
În zonă se mai află, însă, şi localităţile Bărcuţ, Bârghiş, Agârbiş, Richiş, Retiş
dar şi Ighiş etc., a căror armătură de consoane se poate reprezenta astfel:
Bărcuţ – 1′2′3 + uţ
Bârghiş – 1′2′3′ + hiş
Agârbici – 3′2′1′ + ici
Recea – 2′3
Richiş – 2′3 + hiş
Retiş – 2′3′′ + iş, unde grupul de litere chi→ti
Ighiş – 3′ + hiş
Deși puține, aceste exemple conduc la ideea că pentru a obţine o nouă
denumire de râu sau o nouă denumire de localitate, de fapt, un nou cuvânt, s-a
recurs la modificarea unui cuvânt anterior, fie prin permutarea consoanelor, fie prin
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eliminarea primei consoane, fie prin modificarea lor după bine cunoscutele reguli de
transformare fonetică, ca într-un joc de imaginaţie, chiar mai simplu decât cuvintele
încrucişate, pentru care se manifestă o adevărată pasiune și la nivelul omului de rând.
Acesta este modul, acesta este singurul mod, în care s-au format principalele
cuvinte, adică din unul în altul, într-o succesiune, care a urmărit pas de pas nevoile
de comunicare ivite în viaţa de zi cu zi, de unde și binecunoscutul principiu numit
lucrul și cuvântul. La fel au fost create și cuvintele de uz comun, din unul în altul,
pornind de la un cuvânt preexistent pe seama căruia se deduc, atât noul înțeles, cât și
noua formă a noului cuvânt. În acest caz înțelesul cuvântului preexistent dobândește
oarecum calitatea de gen proxim, de la care pornind se obţine, prin metaforizare,
noul înțeles (adică semnificatul noului cuvânt) exprimat, în mod obligatoriu, printrun cuvânt nou propriu noului înțeles, pentru a cărui nouă formă (noul semnificant
asociat noului semnificat) se modifica forma cuvântului supus metaforizării.
Treptat aceste procedee s-au diversificat tot mai mult. Aşa au luat naştere
noile cuvinte, pornind de la cuvinte pre-existente. Așa au luat naştere şi cuvintele
noilor graiuri, folosite de grupurile, care roiau din vatra primordială (ulterior şi din
vetrele secundare), fiecare grup gândind în mod specific, atât metafora de trecere
de la înțelesul cuvântului gen proxim la înțelesul (semnificatul) noului cuvânt, cât
şi forma (semnificantul) de individualizare a noului cuvânt. Prin asemenea evoluţii,
proprii diferitelor grupuri umane, au apărut graiurile și dialectele, care cu timpul
au devenit limbi de sine stătătoare. Acestea sunt principiile cele mai generale, care
guvernează gramatica universală a limbilor, căutată de peste 2500 de ani de toţi
marii gânditori ai lumii.
Faptul că aceste principii au fost deduse aici pe un număr redus de cazuri,
nu trebuie să inspire neîncredere, întrucât fiecare nou fapt de limbă pus în discuție
a confirmat regulile astfel deduse, iar principiile și regulile cu caractere general își
mențin valabilitatea pentru oricare din cazurile supuse verificării. Aceste principii
de gramatică universală a limbilor se verifică chiar și în cazul hidronimelor speciale
cu înțeles paradoxal, cum este și cazul hidronimului Colbu, pe care comunitatea de
vorbitori nu l-ar fi acceptat, dacă cineva ar fi încercat să boteze o apă curgătoare cu un
cuvânt păstrat în uz pentru a denumi pulberea. Faptul că acest hidronim, Colbu, s-a
impus, totuși, și nu o singură dată, ci de trei ori în trei bazine hidrografice diferite ale
României, pune în evidență caracterul implacabil al principiilor și regulilor efective
de gramatică universală a limbilor. Numai datorită acestor reguli, care sunt reguli
universal valabile, cuvântul preexistent avlake, care înseamnă apă curgătoare, trece
în forma Kalva sau Kolvu, devenit Kolbu datorită alternanței V↔B. Ca hidronim
înseamnă tot apă curgătoare, dar apa unui alt curs de râu, care a primit acest nume,
Kolbu, în mod cu totul independent de substantivul comun colb, care în limba română
desemnează țărâna foarte fin mărunțită.
…Și totuși …, cuvântul colb are două înțelesuri: cel de hidronim, Colbu,
care însemnă apă, dar și cel de pulbere, colb, care înseamnă uscăciune maximă.
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Fiindcă au aceeași formă, provin de la aceeași origine (conform Leo Spitzer), de
unde și obligația, ce ne revine de a explica această omonimie din punct de vedere
semantic. Omonimele, în general, se explică prin faptul că noi cuvinte pot să apară
în mod independent în locuri diferite, dar și în momente diferite, orice grup uman
putând crea noi cuvinte în mod autonom. Pentru cazul în care anumite râuri, din
bazine hidrografice diferite, poartă aceeași denumire, împrumutul nici nu poate fi
imaginat pentru acea epocă foarte veche lipsită de comunicarea la distanță, dar poate
fi acceptată, cu maximum de probabilitate, ideea că grupuri umane din zone diferite,
pornind de la unul și același cuvânt matriceal, în cazul nostru cuvântul avlake, au
ajuns la aceeași denumire, Colbu, fostă Colvu ca și Calva.
În alt loc, poate ceva mai secetos, și poate într-o perioadă ulterioară, un cu
totul alt grup de vorbitori, care nici nu auziseră de hidronimul/hidronimele, Colbu, a
constatat că pământul foarte bine mărunţit, de roţile carelor, dobândeşte caracteristica
unui fluid, care poate fi și turnat ca apa râului, dar care nu este apă, ci pulbere uscată.
Întrucât ar curge ca apa, genul proxim este tot avlake, dar pentru că este inversul apei
prin celelalte însușiri se alege pentru noul cuvânt forma inversă, ekalva, respectiv
kalva-calvu-colb, prin terminația de gen masculin renunțându-se și la genul feminin
al apei.
Așadar, omonimele, a căror formare nu a fost explicată până acum, reprezintă
urmarea faptului că aceeași formă nouă de cuvânt apare autonom în locuri separate,
dar atribuită unor înțelesuri diferite produse prin metaforizarea diferită a unuia și
aceluiași cuvânt polisemantic, considerat gen proxim. Acesta a fost și motivul,
pentru care macrohidronimele din bazinul Dunării de Jos au forme care numai din
întâmplare au aceleași rădăcini cu unele rădăcini proto-indo-europeane specifice
unor cuvinte de uz comun. Deși n-a făcut decât să constate fenomenul, fără să fi găsit
și cauza pentru care rădăcinile unor cuvinte de uz comun se asemănau cu rădăcinile
hidronimelor din bazinul Dunării de Jos, academicianul Vladimir Giorgiev a stabilit
în mod corect faptul că teritoriile de la Dunărea de Jos reprezintă vatra de început a
limbilor indo-europene.
Concluzia sa rămâne definitiv corectă, întrucât un raționament asemenea, celui
prin care s-a explicat formarea omonimiei Colbu(râu)/colb(pulbere), poate explica de
la caz la caz cele remarcate de academicianul Vladimir Giorgiev în bazinul Dunării
de Jos. În cei peste 50 de ani, care au trecut de la comunicarea sa, numeroase alte
studii au confirmat concluzia academicianului Vladimir Georgiev, în pofida faptului
că anumiți autori, imaginând cavalcade civilizatoare ca David W. Anthony (20072010) [8] ar deplasa această vatră de început a limbilor indo-europene spre stepele
din nordul Mării Negre. Chiar dacă acești călăreți din stepe ar fi purtat unele noutăți
tehnice și militare, ei vorbeau graiuri apropiate de limba băștinașilor de la Dunărea
de Jos, din a căror vatră roiseră anterior, așa cum a arătat în anul 2018 Prof. Dr.
Michel-Gerald Boutet [9].
Până la urmă limbile indo-europene s-au dezvoltat pe seama graiului uman
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articulat apărut în zona Dunării de Jos, iar mărturii istorice suficiente ne permit să
constatăm că, de obicei, hidronimele se nasc din hidronime, etnonimele se nasc din
etnonime, teonimele se nasc din teonime, iar cuvintele de uz comun se nasc din
cuvinte de uz comun. Faptul că toate aceste grupe de cuvinte pornesc de la unul
și același Urwort, adică de la unul și același cuvânt matriceal, justifică apariția
cazurilor de omonimie, atât în interiorul uneia și aceleiași limbi, cât și în cazul unor
limbi diferite.
Revenind la hidro-toponimia din Ardeal, se constată că în apropiere de râul și
de comuna numite Avrig (cu armătura de consoane vrg), există și comuna Bârghiş
(cu armătura de consoane brg; brg=vrg), de la al cărui nume s-au format denumirile
pentru localităţile Berghin, Merghin şi apoi Reghin, care, toate, valorifică, pas după
pas, arhetipul primordial avlake. Ca dovadă a rolului major, pe care l-a avut cuvântul
matriceal, avlake, în vatra originară, unde înțelepciunea adamică a creat toponime
începând în mod firesc chiar cu arhetipul, adică începând cu începutul începuturilor,
se constată în Ardeal o densitate crescută a grupurilor de toponime învecinate
înrudite lingvistic pe seama cuvântului primordial avlake. Aşa de exemplu, doar
puţin mai spre răsărit de localitatea Bârghiş (brg) se află, în Secuime, localitatea
omonimă Vârghiş (vrg), de la care derivă numele localităților Arcuş, Racoşul – de
Sus şi de Jos – dar şi un alt Reci. De la numele Racoş se formează, prin pierderea
(afereza) lui R, denumirea localităţii Acoş (jud.MS) însoțită de omonimele Acâş
(jud.SM) şi Acăş (jud.BC). Dacă acestor trei omonime le asociem numele comunei
Ighis (jud.SB) se pune în evidență încă un fapt de limbă, care arată că limba română
s-a format, valorificând frecvent cuvântul matriceal avlake, dar și că s-a menținut în
vatra originară a limbilor indo-europene. La aceeași concluzie conduc toponimele
cu forma Racova atribuite mai multor localități, ca și frecventele localități denumite
Racoviţă [10] cu armătura de consoane 2′31 (rcv), care se află tot în Ardeal, după cu
se vede, centrul pentru vatra primordială a culturii și a spiritualității valahice. Tot în
Ardeal, corespunzător hidronimului Coveş din grupul de hidronime Avrig-Calva, din
județul Sibiu, există în judeţul Covasna un al alt râu cu numele Covasna [11].
Plasată tot în secuime, remarcabila serie de hidronime învecinate, VârghişHârghiş-Cârţişoara-Cârța-Creaţa-Craca-Cracu-Crăciun, probează că transformarea
fonetică V→H→C este reală, dar şi că arhetipul primordial avlake poate genera
cuvintele cracă, crac, dar mai ales cuvântul Crăciun. În megleno-română se menține
în uz și acum forma Cârțun.
Prin analogie cu acest lanţ de înrudire lingvistică, bine ilustrat din punct de
vedere hidronimic, se explică etapele prin care sintagma teonimică arhetipală, ValahValah, consacrată Celui Prea Înalt, a devenit pentru români Crăciun, dar zis şi Moş
Crăciun, tocmai pentru a pune în evidenţă calitatea Sa de ziditor al cerului şi al
pământului, pe care ni l-a dat nouă spre moştenire cu toate bunătăţile lui. Ca urmare,
sensul inițial al cuvântului moş, din substratul româno-albanez prelatin, nu a fost cel
de om în vârstă, ci a fost cel de întemeietor de moştenire; evident, el are şi conotaţia
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de bătrân fiindcă întemeietorul este și mult mai în vârstă decât moștenitorul.
Ca un alt exemplu, care ilustrează că reguli de gramatica universală a limbilor
au fost conservate de memoria multimilenara a denumirilor geografice de vecinătate
din România, există în Munții Retezat, cu deschidere spre Sarmizegetusa, Haţeg,
Tărtăria, din Transilvania, adică din Ardeal, grupul de strictă vecinătate al localităţilor
Vulcan, Uricani, Lupeni. Ca dovadă că și această înrudire lingvistică a toponimelor
de vecinătate ilustrează o altă regulă de gramatică universală a limbilor, regăsim tot
în secuime o serie asemănătoare de toponime. Aici în aval de localitatea cu nume
emblematic,Vlăhiţa, atestată documentar din anul 1301, se găseşte astăzi localitatea
Ulcani (ca Uricani), numită la anul 1550 Vulke (ca Vulcan), de la care au derivat
numele localităţilor învecinate Bulgăreni, Beclean, Lupeni (identic cu Lupeni, jud.
HD) şi apoi Păuleni [12].
O a doua replică a grupului de strictă vecinătate Vulcan, Uricani, Lupeni se
întâlneşte la ieșirea din munți, în zona Ploieşti, unde întâlnim localităţile învecinate
Vâlcăneşti, Bălceşti, Păuleşti şi chiar Ploieşti, a căror apropiere geografică este o
dovadă suficientă că toponimele acestea provin de la cuvântul Vâlcăneşti, adică tot
de la cuvântul arhetipal avlake.
Rezultă de aici, chiar şi fără alte exemple, rolul determinant pe care l-a
avut cuvântul matriceal, avlake, în generarea graiului uman articulat vorbit
neîntrerupt până azi în Ardeal ca și în toate ținuturile locuite de români. Desigur,
trebuie să subliniem că departe de orice accente patriotarde ne aflăm în fața unor
fapte incontestabile de limbă ușor de verificat de către oricine. Caracterul special
al cuvântului avlake, constă tocmai în faptul că în dialectul aromân desemnează
apa curgătoare până azi. Malurile râurilor au reprezentat până nu demult, singurele
locuri, care au putut susţine existenţa comunităţilor umane, în cadrul cărora trebuia
să și apară comunicarea prin grai articulat. Acest considerent de ordin antropologic
pune în evidență rolul fascinant al râului în dezvoltarea gândirii şi vorbirii umane.
Spre șansa descoperirilor, ce au urmat, s-a confirmat încă de la primele
tentative că întâiul cuvânt de întemeiere a graiului uman articulat a fost cuvântul
„ji” pronunțat ca onomatopee pentru curgerea apei din râuri. Însă prin însușirea ei
la nivelul ansamblurilor umane onomatopeea a fost acceptată ca hidronim, Jiu, dar
și ca substantiv comun pentru conceptul de apă curgătoare, așa cum este folosit și
astăzi de localnicii din zona Filiași, dar nu numai. Cu timpul, cuvântul, ji, a dobândit
și alte forme: jilț, jilav, cu inevitabila sa formă inversată, vilaj, devenită vilah și în
final valah, respectiv, avlake, care este consemnat în impunătorul dicţionar a lui
Tache Papahagi [13] şi ilustrat prin propoziţia în dialect aromân: „Prit hoară cură
una avlake”. Cunoscut şi prin variantele sale avlakiu cu înţelesul de râuleţ şi de
brazdă, dar şi prin cea de avrag, care are numai înţelesul de brazdă, cuvântul avlake
se dovedeşte a fi principala matrice a graiului uman articulat în conformitate cu
postulatul lui Ernst Cassirer [17], dar şi temeiul acelui sistem de cunoştinţe organizate
într-un model al lumii, sistem anticipat de Noam Chomsky.
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Mai apropiat de modul nostru de a gândi, Chomsky realizează, prin utilizarea
calculatoarelor electronice, o imagine de ansamblu a fenomenului lingvistic şi
sesizează că limbajul natural nu depinde numai de lexic şi gramatică, ci şi de o bază
de cunoştinţe organizată într-un model al lumii [14]. Or, râul a fost indicat ca model
al lumii încă din antichitate de Heraclit din Efes (540-475 î.Hr.) şi cu toate acestea
râul nu a putut fi recunoscut ca modelul, care a guvernat programarea procesorului
mintal al vorbirii, fiindcă apelativele primordiale pentru râu nu le căutase nimeni
acolo, unde ele erau de fapt, adică în substratul profund al limbii române, greşit
considerată neo-latină [15]. Uşurinţa, cu care a fost considerată neo-latină, a ignorat
și mai ignoră, inclusiv, faptul că arheologia conferise teritoriului românesc o poziţie
centrală în vatra originară a băştinaşilor Europei [16], acolo unde era firesc să apară
și să se dezvolte graiul uman articulat.
Ca model pentru sistemul de cunoștințe anticipat de Chomsky, râul, numit
avlake, a oferit gândirii lingvistice atât conceptul de apă curgătoare ca matrice
metaforizabilă, cât şi principalele sale direcţii de metaforizare, deoarece ideea de
râu poate fi asociată cu cel puţin zece înțelesuri. Considerând râul ca gen proxim,
diferenţa specifică a fiecărui nou concept s-a definit prin metaforizare, iar fiecare nou
concept s-a exprimat printr-un nou cuvânt, în a cărui alcătuire se regăsesc reașezate
sub cele mai diferite forme consoanele din cuvântul „avlake”. După modele de
gândire asemănătoare cu modelul, prin care s-au putut explica înţelesul, dar şi
forma cuvântului, colb, se propun în continuare alte exemple, care arată că acest
cuvânt valahic avlake” se dovedește a fi matricea de la care pornind s-au născut prin
metaforizarea pe cel puțin zece direcții multe din cuvintele de început ale limbilor
indo-europene reprezentate aici doar în parte. Întrucât limbile indo-europene
alcătuiesc o familie, rolul matriceal al cuvântului „avlake” dovedit prin exemplele
de mai jos se referă de fapt la întreaga familie, fapt ce ne permite să atribuim acestui
cuvânt calitatea de Urwort.
1. Înţelesul de apă, sau în legătură cu apa:
● în sanscrită: balaha – apă este ca și valaha baluka – nisip balaka – cocor
cocorii trăiesc în zone cu umiditate ridicată kulabu – teren în lungul unui mal, ca și
cuvântul românesc colb valaki – vână vaha – curs de apă, râu; aici se constată
eliminarea consoanei -l-, ca și în cazul altor cuvinte cu același înțeles, cum au fost
● în limba cretană – βαϊγες, în greacă – αϊγες, αϊγις
● în germană – Bach, Woge, în franceză- vague vasu – apă, baltă, băltoacă;
litera -h- a fost înlocuită cu litera -s- var – apă; în acest caz litera l→r, iar litera h(s)
a fost eliminată varsa – ploaie; sarva – curgere, fântână, prin anagramarea lui varsa
● în portugheză: balsa – baltă, tocitoare, plută; varga – teren mlăştinos; vaga
– val; bulcao – nor negru de ploaie; borrico – ploaie măruntă; burgau – prundiş;
● în spaniolă: vega – câmpie irigată, luncă;
● în română:val – val de mare;
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● în aromână: avlake, avlakiu – pârâu, buclă – doniţă, găleată, ploscă – mic
recipient cu dop pentru băuturi
● în latină: lacus – lac; cuvânt format prin pierderea consoanei v● în albaneză:bllacë – băltoacă; baltë – noroi, tină; vallkua – mai pentru bătut
rufele// plasă pentru prins anghilele; vërshim – revărsare, inundaţie; vir – pârâiaş,
şuviţă, fir de apă, fir; iată originea cuvântului fir; vlagë – umiditate, umezeală, sevă;
vlug – umezeală, sevă a pământului; vrug – mană; vurg – depresiune mlăştinoasă,
zaţ negru de măsline; vesë – rouă:
● în greacă: δρόσος – rouă;
● în rusă: влага – umezeală; волна – val de mare; лужа – băltoacă; este cel
mai apropiat cuvânt de forma vilaj; луг – luncă, pajişte, păşune;
● în germană:Wolke – nor;
2. Înţelesul de răcoare
● în aromână:vrăhnos – răguşit;
● în spaniolă: fresca – răcoare; în acest cazv→f, l→r, c→sc helada – ger;
● în rusă: холод – frig, răcoare, ger;
● în greacă:δροσιά – răcoare; aici v→δ, l→ρ, cia→σιά
● în română: frig – cuvânt asemănător cu Avrig, în care v→f, l→r, c→g
● în engleză: frost – ger, grupul –sc trece în forma –st;
3. Înţelesul de zgomot, rostire
●în sanscrită:kahala – sunet în general; este ca şi românescul caval
valh – a vorbi, a lumina, a fi minunat;
valk – a vorbi;
klap – a vorbi;
vac – a vorbi;
Vāć – glas, cuvânt. Noţiune cu atribute cosmogonice în mitologia vedică. Rig
Veda identifică această noţiune personificată cu sufletul lumii sau cu suflul universal.
● în portugheză:bulha – zarvă, vacarm; fragor – vuiet; în acest caz v→f,
l→r, c→g plus sufixul -or
● în spaniolă: bulla – zarvă, gălăgie;
● în aromână: sălăvate – gălăgie mare, lavă – zgomot, zarvă;
● în latină: versus, us – vers; ca şi în română
● în engleză: blast – sunet, zgomot;
● în elină: λογος – cuvânt; ca şi în cazul cuvântului lac aici s-a pierdut v4. Înţelesul de lumină, culoare
● în sanscrită: valh – a lumina; varce – a străluci; barga – scânteie, splendoare;
vlex – a vedea; lok – a vedea; în latină: lux,cis – lumină, kapila – culori roşiatice
● în portugheză: ver – văz // a vedea, a privi, a zări, a înţelege;
● în engleză: look – a privi, blaz – vâlvătaie, incendiu, culoare strălucitoare;
● în aromână: fleacă – flacără; în acest caz v→f, galbin – galben; ca formă
intermediară va fi fost calvin
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● în rusă: блеск – luciu, strălucire
5. Înţelesul de trecătoare, cale, acces etc
● în aromână: avrag – brazdă; gavră – gaură;
● în albaneză: vragë – cărare, potecă, cicatrice; lug – jgheab, adăpătoare;
birë – gaură, bortă;
● în portugheză: bica – ţeavă de canal; buraco – gaură, orificiu; brecha –
breşă, spărtură; buhar – coridor; bocal – deschizătură, intrare; boca – intrare;
beco – ulicioară;
● în latină: versus,us – brazdă, linie; versus – înspre, către;
● în germană:Wag – cale, drum;
6. Înţelesul de limită, graniţă, obstacol
● în sanscrită:balahaka – munte; kula – tot ceea ce se opune ca obstacol,
acoperă sau protejează;
● în greacă: βραχος – stâncă; άκρα, άκρη – margine, cap, promontoriu;
● în rusă: верх – vârf, pisc, creastă; берег – mal, ţărm;
● în germană: Berg – munte;
● în albaneză: breg – ţărm, chei, margine; buzë – buză, margine; bokë –
deal;spre deosebire de bocë – o cană mare de apă;
● în portugheză: barroco – stâncă izolată; braga – zid de cetate; borda –
margine, mal;
● în engleză: verge – margine, limită; margin – margine, limită, diferenţă; se
constată că V→M
7. Înţelesul de curgere, mişcare, forţă, muncă etc
● în sanscrită: pluş – a curge; valg, vanc – a merge; se observă că l→n; val,
vale – a merge; este ca şi verbul francez aller (je vais, … nous allons, ... Rezultă
că verbul aller provine tot de la avlake)¸ vakk, vakke – a merge, a se mişca; vask,
vaske – a merge, a se mişca;
Ca altă dovadă că limba sanscrită s-a desprins tot din vatra limbii române,
Micul Dicționar Academic consemnează pentru pers. III sing. forma nu vişca = nu
mişca. Mai mult decât o simplă coincidență tandemul mișca/vișca există și în limba
sanscrită mask/vask vaska – mişcare, continuarea mişcării, perseverenţă; vayg,
vayge – a merge, a porni la drum; ca şi fr. voyage . blac, brac, branc – a cădea; ca
şi verbul rom. a da brânci, baγg – mişcare, mers, curs de apă, val, talaz;
● în elină:βλωσκω – a veni, a trece, a merge;
● în aromână: vlihur, filcu – liber; liber ca râul în curgerea sa, vlagă –
putere; versu – a turna; versu – a năvăli; răvăescu – a năvăli; este ca şi cuvântul
românesc răvăşesc
● în engleză: ravish – a răpi, a viola; ravage – a jefui, a distruge, a face
ravagii; walk – a se plimba; work – a pune în mişcare;
● în rusă:власть – putere; пуск – punere în mişcare;
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8. Înţelesul de habitat uman
● în română: vlahie – ţinut, ţară;
● în franceză: vilage – sat;
● în portugheză: vergel – livadă, gradină;
burgo – burg, orăşel, târg;
● în cehă:vlast – meleag, tărâm, patrie; viska – sătuc; ca și localitatea Bisoca,
din munții Buzăului
● în latină: vicus,i – sat // proprietate la ţară // cartier într-un oraş;
● în albaneză:vis – loc, ţinut, meleag, tărâm;
9. Înţelesul de viaţă, viu, omenire
● în aromână:plasă – neam de oameni;
● în latină vulgus,i – norod, gloată;
● în germană: Volk – oameni; Welt – lume
● în portugheză: vend – lume, populaţie, mulţime;
10. Înţelesul de dumnezeire
● Prin analogie cu râul care este etern, atoatedătător şi atotputernic, denumit
avlake, Marele Dumnezeu, care şi El este etern, atoatedătăror şi atotputernic, a fost
denumit prin sintagma teonimică arhetipală Avlake-Avlake, devenită Valah-Valah,
sintagmă care a generat un mare număr de teonime în tot universul indo-european,
cu extensie până în Levant [17].
Prin analogie cu autoritatea Marelui Dumnezeu, denumit prin sintagma
teonimică arhetipală Valac-Valac, au fost create conceptele de autoritate sacră Lege
şi Rege pe temeiul cărora a fost edificată întreaga civilizaţie umană. Conceptele de
episcop şi cel de vlădică utilizate şi în prezent sunt foarte-foarte vechi din moment
ce forma şi înţelesul lor se explică prin sintagma teonimică arhetipală. Aceeaşi
provenienţă o are şi verbul din limba engleză to bless – a sfinţi, a binecuvânta, a
ferici.
Aşadar, prin metaforizarea pe direcția multiplelor înțelesuri ale conceptului de
râu, numit avlake, se confirmă, în mod amplu şi direct, ipoteza lui Noam Chomsky,
care a anticipat, pentru originea graiului uman articulat, existenţa unui sistem de
cunoştinţe organizate într-un model al lumii.
Dar cuvintele de mai sus, structurate pe cele zece grupe, corespunzătoare
celor zece direcții de metaforizare ale râului, mai pot fi structurate şi numai în două
grupe, după criteriul profan (grupele 1-9) şi sacru (grupa a 10-a). Operând cu această
clasificare binară, sacru-profan, filozoful neokantinan Ernest Casirrer (18741945), unul dintre întemeietorii semioticii, a anticipat teoretic necesara intersecţie a
limbajului de uz comun cu limbajul lumii mitice în punctul originii lor comune. În
eseul său Mit şi limbaj, Ernst Cassirer [17] a argumentat viguros că prin descoperirea,
în viitor, a unei rădăcini comune celor două lumi se va ajunge la originea lor şi la
raţiunea care le-a generat, respectiv, la originea limbajului natural, dar şi la calea
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edificării limbajului uman articulat.
Or, conceptul de râu, în baza exemplelor de mai sus, reflectă, în mod evident,
atât legătura dintre sacru şi profan, cât şi calea edificării limbajului natural prin
metaforizarea multiplelor sensuri ale cuvântului arhetipal, avlake.
Iată aşadar, cum conceptul de râu, numit avlake, a cărui formă se regăsește
și în forma etnonimului vlac, poate explica originea graiului uman articulat, atât
din perspectiva unui postulat produs de tehnologia inteligenţei artificiale (Noam
Chomsky), cât şi din perspectiva unui postulat dedus din considerente de ordin
spiritual-filozofice (Ernst Cassirer).
Validată prin, însăşi, faptul că exemplele de mai sus satisfac, simultan, două
anticipări de natură diferită, această origine se dovedește a fi adevărata origine a
graiului uman articulat. Mai trebuie precizat că, în numele realităților, care o susțin,
se cere a fi numită originea valahică a graiului uman articulat, ca expresie a faptului
că se întemeiază pe arhetipul avlake, ca apelativ al râului, dar şi fiindcă valahic este
teritoriul, care a conservat, nu doar acest arhetip, ci și bună parte din gramatica
universală a limbilor, sub forma toponimelor de vecinătate, mai ales, în Transilvania,
acolo unde se înregistrează o densitate sporită a toponimelor de vecinătate înrudite
lingvistic pe seama cuvântului matricial, avlake, mult căutatul, Urwort.
Ca origine reală a graiului uman articulat, denumirea râului, avlake, păstrată
de armâni până astăzi, justifică și unele omonime, care s-au format în perioadele de
început ale graiului uman articulat. Pe lângă omonimele corelate cu hidronimele,
găsite de Vladimir Giorgiev în bazinul Dunării de Jos, cuvântul arhetipal avlake
mai justifică și omonimia dintre unele toponime și teonime, această omonime fiind
acceptată, fără rezerve, pe plan internațional, ca metodă de identificare a spațiului,
unde a apărut un anume teonim [18].
Deosebit de interesant este cazul omonimelor (paronimelor) interlingvistice,
a căror existenţă reală trebuie luată în considerare. Un astfel de caz de omonimie
(paronimie) interligvistică, remarcabil prin bogăţia sa, îl reprezintă grupul de cuvinte
cu rădăcina marg, grup produs de acelaşi Urwort, avlake, urmând o transformare
ale cărei etape sunt ilustrate de succesiunea toponimică de vecinătate din Ardeal:
Volco → Balc → Barcău → Marca, Marghita de pe valea Barcăului, aflată la
nord de Oradea, judeţul Bihor. Ca regulă de gramatică universală a limbilor ne
referim la regula, prin care armătura de consoane VLC din cuvinte se transformă în
armătura de consoane MRG a noi cuvinte, urmând etapele de transformare fonetică
VLC→BLC→BRC→MRC→MRG. Ca urmare a acestei filiaţii, rădăcina marg se
regăseşte în cuvinte cu diferite înțelesuri asociate cu sensurile cuvântului arhetipal
avlake, de la care provin:
1. eng. margin (dar şi verge cu armătura de consoane VRG) – margine, limită,
2. gr. άμέργώ – a culege fructe, probabil prin scuturarea crengilor
3. lat.mergae, arum – furcă cu doi colţi, necesară pentru a mișca fânul
4. lat mergo, ere – a se scufunda
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5. lett merga –culoar
6. lett.merga, marga – ploaie liniştită
7. prus. merga – fecioară, fatăaici se constată asemănarea cu lat. virgo,inis
8. ags. mergen, morgen – viitor
9. got. Morgen, maurgis – dimineaţă, răsărit
10. m.ir. merge – stindard, drapel
11. alb.mergon – depărtat
12. arm. merj – pe lângă, aproape de
13. sp. merga – pânză de sac
14. snskr.marga – drum
15. snskr.marca – spălare
16. rom. margine, limită, există și foma marne
17. rom. merge – a se deplasa
18. rom. murg – cal de culoare castaniu-închis,
19. rom. mărgău – drumul pe care se întorc vitele de la păşune
Ca o altă dovadă că şi cuvintele de forma merg provin de la generosul arhetip
avlake, care definește conceptul de râu în arhaica limba armână, mai menţionăm
câteva hidronime cu armătura de consoane MRG:
- Μάργος – veche denumire a râului Morava
- Mărgău – râu în bazinul Crişurilor
- Marga – afluent al Timişului
- Margeş – afluent al Someşului
- Marcos – afluent al Siretului
- Marcu – afluent al Prutului
- Murguşa – afluent al Mureşului
- Marca – mai multe localităţi în România
După cum se poate constata aceste cuvinte cu armătura de consoane MRG
exprimă hidronime și concepte de mișcare, de trecere, de scufundare, de spălare,
de culoare sau așezări umane la ape curgătoare. Spre deosebire de acestea există
cuvântul românesc de substrat „măgură”, cu armătura de consoane MGR, ca și
cuvântul albanez de substrat „mágulë” cu armătura de consoane MGL, cu ultimele
două consoane inversate, care au aceeași formă, dar și același înțeles de deal izolat,
deal, înălțime, munte, vârf, grămadă mare etc. Fiindcă sunt cuvinte cu o vechime
foarte mare aparținând epocii de formare a graiului uman articulat, variantele lor au
cunoscut o foarte largă răspândire, inclusiv, în limbi foarte vechi cum sunt basca,
berbera, sarda etc. Cu armătura de consoane MGR există și cuvântul românesc de
substrat „mugur” care, de asemenea, cunoaște o răspândire nebănuit de largă dincolo
de familia limbilor indo-europene [19].
Fără a mai îngreuna prezentarea şi cu alte exemple posibile, putem constata
că pe teritoriul României, mai ales în Ardeal, există o densitate crescută a grupărilor
toponimice de vecinătate înrudite lingvistic pe seama cuvântului matriceal „avlake”
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cu veritabil său statut de Urwort, grupări care ilustrează gramatica universală a
graiului uman articulat, căutată cu mult interes și de Umberto Eco [20] pentru
a desemna, în asociere cu gramatica universală a graiului uman articulat, limba
capabilă să asigure dezvoltarea optimă a culturii în Europa Unită. Având în vedere
acest deziderat major menit să depăşească păgubosul feudalism etnolingvistic actual,
limba română prin caracterul ei fonetic, prin bogăţia semantică, prin modernitatea
şi prin versatilitatea ei, dar mai ales prin caracterul său unic de matrice a tuturor
celorlalte limbi are dreptul de a candida la statutul de unică limbă paneuropeană.
Ca unică limbă matriceală, care reunește toate potențialitățile limbilor fiice,
dezvoltată în chiar vatra apariţiei graiului uman articulat, mereu îmbogăţită şi mereu
îmbogăţibilă, capabilă să naturalizeze orice neologism, dar mereu stabilă datorită
scrierii sale fonetice şi prin aceasta antientropică, limba română, chiar, are obligaţia
să candideze la statutul de unică limbă paneuropeană, cu atât mai mult cu cât lipsită
de accente imperialiste va menaja mai mult decât oricare altă limbă bilingvismul
preconizat tot de Umbrto Eco [21]
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CULTURA IMAGINII – PROBLEMĂ
REALĂ A ȘCOLII ROMÂNEȘTI, DAR
ȘI A ȘCOLII EUROPENE
MAGE CULTURE - THE REAL
PROBLEM OF THE ROMANIAN
SCHOOL, BUT ALSO OF THE
EUROPEAN SCHOOL
Rezumat

Cercetător George Liviu TELEOACĂ

Cineva a spus, parafrazându-l pe Napoleon, că o imagine face cât o mie de
cuvinte. Desigur, în epoca în care trăim, se poate spune și așa ceva. Rolul imaginii nu
este însă acela de a înlocui cuvântul, ci acela de a-l consolida, a-l ilustra, a-l exprima,
a-l aduce în lumina ochilor. Din această perspectivă, există un cult al imaginii, care
ține de lumina și memoria ochilor și a sufletului, și o cultură a imaginii, care ține de
valoarea, simbolistica și semantica acesteia.

Cuvinte-cheie: imagine; valoare; simbol; cultură; patrimoniu;

Summary
Someone said, paraphrasing Napoleon, that a picture is worth a thousand
words. Of course, in this age we can say the same thing. However, the role of the
image is not to replace the word, but to consolidate it, to illustrate it, to express it, to
bring it into the light of the eyes. From this perspective, there is a cult of the image,
which is related to the light and memory of the eyes and the soul, and a culture of the
image, which is related to its value, symbolism and semantics.

Keywords: image; value; symbol; culture; patrimony;
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Da, toată lumea are nevoie de cultură generală, înțelegând prin cultură generală
mai ales cultura clasică, așa cum motivează în mod elocvent domnul academician
Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române, în articolele sale privind soarta
școlii românești. Domnia sa s-a referit și la seriozitatea cu care sunt studiate în
școală geografia și istoria, singurele care pot defini coordonatele de spațiu și de timp
necesare existenței noastre.

Dacă omul este cel ce se desăvârșește, după cum spune pilotul erou Antoine de
Saint-Exupéry, atunci nici nu poate fi comentată necesitatea unor temeinice cunoștințe
de geografie și de istorie, mai ales azi, când Terra a devenit un fel de sat global, în care
schimburile comerciale și turismul unesc antipozii, iar viața ne impune să devenim
conștienți de perioada pe care o trăim în succesiunea evenimentelor istorice. Numai
că școala a făcut saltul de la tăblița de ardezie la tabletă și la calculatorul personal
(PC), care ne oferă, printre altele, legături perfecte cu arta plastică a lumii, ce nu
poate fi înțeleasă fără o pregătire școlară corespunzătoare.
Ca și inexistentă încă, trebuie să conștientizăm faptul imperativ că în noua
noastră etapă istorică avem nevoie de CULTURA IMAGINII, pentru a reuși o mai
corectă modelare a prezentului, pornind de la valorile perene ale culturii clasice.
Condițiile actuale de viață impun ca școala noastră, dar și întreaga școală europeană
să ofere fiecăruia pregătirea necesară pentru a înțelege, de exemplu, de ce imaginea
antică a Zeului Apollo purtat de grifonul cu aripi redă același mesaj civilizațional, pe
care îl poartă și o imagine din epoca vikingilor de pe faimosul Monument Hunnestad,
Suedia, în care patrupedul etalează în mod vizibil doar trei gheare ca la păsări.
Până la urmă este o problemă de înțelegere corectă a istoriei, dar și de recuperare a
temeiurile ontologice privind unitatea spirituală a Europei.
Chiar înainte de a fi scrisul, oamenii și-au transmis mesajele prin imagini. Prin
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interpretarea figurilor găsite la Suciul de Sus, rămase din epoca bronzului, sculptorul,
Dr. Ioan Marchiș, în teza sa de doctorat, Simbolica artelor non-verbale, a confirmat
încă odată adevărul unanim recunoscut că imaginea reprezintă principalul limbaj
universal din preistorie până astăzi. Altfel spus, întreaga civilizație umană se află în
păguboasă suferință, dacă în școală nu se formează deprinderile necesare înțelegerii
corecte a imaginilor simbol ce s-au impus lumii încă din antichitatea timpurie.
Dacă receptarea muzicii beneficiază de înnăscutul simț muzical, iar receptarea
unei piese de teatru este bine susținută de științele limbii, nimic similar nu poate
fi spus în cazul artelor plastice. Practic, artele plastice nu pot fi receptate fără o
minimă instruire a elevilor în acest domeniu. Deși facilitățile IT au creat demult un
foarte bogat și valoros cadru virtual privind artele plastice în lume, continuă să existe
destule opere clasice de artă cu valoare simbolică universală expuse public, al căror
mesaj plastic rămâne neînțeles sau greșit înțeles.
O asemenea greșeală, care s-a perpetuat în istorie până astăzi, ne-a rămas chiar
de la Conrad Cichorius, care n-a înțeles că Scena XXIV din monumentalul său tratat
„Die Reliefs der Trajanssäule. Berlin 1896” a fost creată, înainte de orice, pentru
a pune în evidență echivalența dintre cele două simboluri: pe de o parte Dragonul
Dacic, iar pe de altă parte imaginea lui Jupiter, părintele panteonului roman.
Toate regulile de compoziție ale Scenei XXIV impun această concluzie și cu
toate acestea Cichorius a văzut numai jumătatea din stânga a imaginii. Poate că n-ar
fi greșit, dacă ar fi văzut atunci, cum vedem noi azi pe Net, așa numitul „Miracolul
ploii” de pe Columna lui Marcus Aurelius finalizată către sfârșitul
secolului II, după ce la începutul secolului
fusese finalizată Columna lui Traian. Ploaia
lui Jupiter, bănuită de Cichorius, se ilustra, de
fapt, altfel în arta basoreliefului din acea
perioadă. Filolog și mare istoric, profesor
universitar și rector de

universitate la Bonn, Conrad Cicorius pornise la drum fără toate cele necesare pentru
a înțelege mesajul unei scene, lăsând în urma sa o improvizație preluată și răspândită
apoi de toți istoricii care i-au urmat; încă o improvizație ca multe altele, care și-au
făcut loc în interpretarea izvoarelor istorice.
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În mod uimitor, Eminescu, însă, a înțeles corect sensul acestei scene.
Trebuie să mulțumesc și să mulțumim domnului Prof. Univ. Dr. Nae Georgescu,
care mi-a atras atenția că echivalența celor două imagini simbol, ce se confruntă în
registrul superior al Scenei XXIV, Mihai Eminescu o descoperise cu mult înaintea
mea, care parcursesm albumul realizat de Constantin și Hadrian Daicoviciu în anul
1966. Eminescu statornicise pentru totdeauna în poemul „Memento mori” că „și
icoanele-s în luptă” depășind chiar și lacunele din stampele ce le-ar fi putut consulta
în volumul „Disegni della Colonna Traiana” publicat de Pietro Santi Bartoli în anul
1672.

Fără temeiurile oferite de cultura clasică, fără un minim de cunoștințe necesare pentru
a recepta arta plastică, neînțeles a rămas până astăzi pe plan mondial și mesajul plastic al
Lupei Capitoline, deși se află în văzul lumii întregi multiplicată în zeci de copii, tot așa
după cum metafora plastică cu caracter general a hrănirii eroilor civilizatori cu înțelepciune
și autoritate de către o zeitate a circulat în tot bazinul Mării Mediterane timp de peste 2500
ani, de la Tutmes al III-lea (1450 î.Hr.) până în vremea Sfântului Bernard de Clairvaux (1150
d.Hr), așa după cum dovedesc mai multe imagini, dintre care reținem aici doar cele două,
care delimitează perioada.

Conștienți de caracterul aproape miraculos al victoriilor obținute în primii
treizeci de ani ai Republicii lor, romanii s-au considerat datori să aducă cinstire
dumnezeirii, care le-a hărăzit întemeierea și le susținea biruințele. Ca urmare,
Senatul Roman împreună cu adunarea cetățenilor, având și acordul augurilor, care
dețineau puterea legală de a întrerupe orice activitate ce n-ar fi fost pe placul zeilor,
au votat, atât finanțarea, cât și proiectul statuii. La fel a fost votată plata execuției în
conformitate cu proiectul. Totul devenise res publica, adică proprietate publică, așa
încât aceste demersuri cu caracter public privite împreună echivalează cu o autentică
și largă ratificare oficială a mesajului plastic pe care îl poartă Lupa Capitolină (https://
iss.ucdc.ro/revista-pdf/us45.pdf . p.389, p 395)
După cum se constată, Lupoaica de pe Capitoliu a inspirat și alte lucrări de
artă în antichitatea romană, furnizând un adaos de detalieri, care ne ajută odată în
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plus să deducem semnificația originară a ceea ce se numea în realitate „Luperca”,
concept mitic cu totul diferit de conceptul referitor la o lupoaică din pădure. Astfel pe
oglinda de Bolsena (340-330 î.Hr.) sunt realizate cu multă migală penele de pasăre
de pe gâtul Lupei Capitoline. Deși specifice Lupei Capitoline, aceste pene nu mai
apar, însă, în cazul mozaicului de la Apamea din Siria (511 d.Hr.), unde rebusul
hieroglific lup-pasăre este redat de Lupa ale cărei labe poartă, fiecare, numai câte trei
gheare evidente, ca la pasăre.

Ca dovadă că penele de pasăre sau ghearele de pasăre purtau aceeași valoare
simbolică, există un denar roman de argint din anul 77 d.Hr. pe al cărui revers Lupa
Capitolină poartă pene pe gât urmând șira spinării-apoi coada, dar și câte trei gheare
la fiecare labă.
Numai larga venerare a acestui simbol putea justifica punerea lui în circulație
monetară, tot așa după cum numai un înalt respect pentru semnificația consacrată
a Lupei Capitoline putea să motiveze efortul celor ce au proiectat și realizat pentru
baterea denarului de argint o matriță perfectă cu aceste detalii de mare finețe ale
desenului.
Uneori, pe lângă penele de pasăre și ghearele de pasăre apar aripile de
pasăre, iar când apare și ciocul de pasăre imaginea poartă numele de grifon. Doi
asemenea grifoni sunt pictați din vremea civilizației minoice la stânga și la dreapta
tronului din palatul Knossos, iar după mai multe milenii niște statui de grifoni ne
îndeamnă și azi la meditație în unele parcuri din Anglia (https://ro.pinterest.com/
pin/324751823101665524/).
Grifoni apar și pe scutul heraldic al Londrei (https://www.dreamstime.com/stockphotos-city-london-coat-arms-historic-central-city-image30204713) sau pe stema de stat a
Letoniei (https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia).
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Ne aflăm, așadar, în fața unui complex de imagini înrudite, ce ne parvin cel
puțin din antichitatea timpurie, dar unele și din neolitic, imagini care secol după
secol au cuprins Europa întreagă, reprezentând un fenomen de cultură universală de
o mare amploare în timp și în spațiu, fenomen ce se cere a fi bine cunoscut și bine
înțeles la nivelul celor mulți din UE. Doar așa vom dobândi o imagine mai corectă
a istoriei, dar și a perspectivelor de viitor, motiv pentru care școlile noastre de toate
gradele, dar și toate școlile din Europa chiar trebuie să formeze deprinderile necesare
pentru a putea înțelege CULTURA IMAGINII. Este prima care mai poate susține
cadențele și suflul aspirațiilor noastre. Posibilitățile nebănuite ale domeniului vor
pune în lumină multe din conexiunile, de care avem nevoie azi pentru a reface pe
baze științifice întregul european, pornind de la mesajele istoriei redate printr-un mare
număr de metafore plastice, cum sunt și aceste două exemple, care reunesc imagini
realizate la mari distanțe în spațiu și în timp. Atingerea nivelului de civilizație, pe
care ni-l dorim în condițiile acestei ample cooperări mondiale, impune un real salt
paradigmatic pentru a cărui fundamentare CULTURA IMAGINII se dovedește a fi
pivotul determinant și de neînlocuit.
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DESACRALIZAREA SACRALITĂȚII
DREPTURILOR SACRE
DESACRALIZATION OF THE
SACRALITY OF SACRED RIGHTS
Agata Mihaela POPESCU1
Abstract
E greu de spus dacă, astăzi, mai trăim sau nu în viziunea și ubicuitatea unor
orizonturi sacre. Și, dacă, aceste orizonturi au sau nu vreo legătură cu drepturile
sacre, dacă există, sau mai există sau nu astfel de drepturi și cam cum ar putea fi ele
operaționalizate, în cazul în care, totuși, mai există. Desigur, termenul de „sacru”
ține de divinitate, de obiectivarea Absolutului, a Dogmei, iar o astfel de viziune pare,
azi, discutabilă. Într-o societate deschisă, în afară de dogma permisivității absolute
a debușării în orice, probabil că nimic altceva nu-și mai găsește locul. Oare, chiar
așa să fie?!

Cuvinte-cheie: sacru; sacralitate; drept; lege;

Abstract
It is difficult to say whether or not we still live today in the vision and ubiquity
of sacred horizons. And whether or not these horizons have anything to do with
sacred rights, whether or not such rights exist or not, and how they could be made
operational, if they still exist. Of course, the term „sacred” refers to divinity, to the
objectification of the Absolute, to Dogma, and such a vision today seems debatable.
In an open society, apart from the dogma of the absolute permissiveness of leading in
everything, probably nothing else finds its place. Could it be so?

Keywords: sacred; sacredness; Right; law;
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mul trăiește într-o lume foarte complicată, sau, mai degrabă, în două
lumi paralele, care se privesc complementar, dungos, sașiu și chiar
chiorâș, într-o complicată simbioză simultan cooperativă și competițională. Una, cea
reală, în care, dacă n-ar exista oglinda, omul l-ar vedea doar pe celălalt, pe cel de
dincolo de el, și toate lucrurile ce-l înconjoară, și una ireală, ieșită din lucruri și chiar
deasupra lucrurilor – cea a gândului, a imaginației, a cunoașterii, a creației –, dar
care este la fel de reală, precum cea reală, cu cea reală, dar dincolo de ea, încărcată
cu simboluri, cu legende, cu mituri, cu idei, cu visuri, cu noțiuni, concepte, teorii
etc. etc.
Întrucât omul primitiv, la fel ca omul modern, cibernetic, de azi, nu-și putea
explica existența și, prin urmare, nu se putea explica nici pe sine, a creat nu doar
alter ego-ul, ci și Supremul, Absolutul, Determinantul, Stăpânul, Atotputernicul,
Legiuitorul Suprem, Ideea Absolută, Divinul, Dumnezeul a tot ce există și merită
să trăiască și/sau să piară. Pentru că, în relația cauzală a vieții, a morții, a trecerii, a
venirii și a devenirii, trebuie să existe neapărat, în logica firească a tranzitivului, un
mecanism, un Diriguitor, un Creator, un Judecător, un Absolut. Acest Absolut – pe
care creatorii de realități sacre l-au situat dincolo de ceea ce se vede, în realitatea
Universului infinit – a primit toate calitățile și toate însușirile posibile în logica
gândului, a devenirii, a faptei și a ontologiei bio-psiho-sociale a umanului.
Astfel, lucrurile, faptele, realitățile și devenirile pe care omul nu și le poate
explica prin logica firească a vieții pe pământ, le-a îmbrăcat într-o aură din afara lui
– dar care nu putea fi decât o expresie a interiorității lui, adică a gândului, a rațiunii
de ne-dincolo de ea, dar care funcționează, fractal sau armonios, integral, în plan
creativ, imaginativ. Această aură, pe care omul o percepe ca exterioritate, ca pe un
dincolo de el, dar strâns legat de el, a generat, de-a lungul timpului, ontologia și
genealogia de neatinsului, a sacrului.
Astfel, sacrul ne apare ca o interioritate validată de exterioritatea sa, ca un
nimb care înconjoară nu numai chipul sfinților cu chip de om, ci și pe cel al omului
apărat și obiectivat de sfințirea determinărilor sale mai mult sau mai puțin obiectivate.
De-a lungul timpurilor de toate felurile, omul a avut toată grija privatizării sacrului și
partajării subiective și interesate a acestuia. Au rezultat, astfel, tot felul de sacralități,
unele mai sacre decât altele, ceea ce, între altele, a dus și la generarea cruciadelor, a
războaielor religioase sau a terorismului religios de azi.
Sacrul, sacralitatea și dreptul sau drepturile sacre – unele dintre ele scoase
din norma de drept, altele păstrate în forme și formule mai la zi – fac parte, totuși,
din viața noastră din toate timpurile.
Desigur, în societatea cibernetică de azi și de mâine, în care rețeaua și
ciberspațiul devin Dumnezeul oamenilor cibernetici, o astfel de viziune ar putea să
pară cel puțin anacronică.
Este, desigur, posibil ca termenul „sacru” să se mai găsească, pe ici,
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pe colo, și în unele texte juridice. Spre exemplu, Declarația Drepturilor Omului
și Cetățeanului, din 1789, proclamă aceste drepturi ca „inalienabile și sacre”. În
același document, și proprietatea este considerată, de asemenea, „un drept inviolabil
și sacru”.
Și în preambulul Constituției franceze din 1946, se sublinia că „poporul
francez proclamă din nou că orice ființă umană, fără deosebire de rasă, religie,
credință, beneficiază de drepturi inalienabile și sacre”.
Universitatea din Nantes a organizat, în 2018, un colocviu pe tema „Sacrul și
dreptul”, la care au participat universitari doctori și doctoranzi, dar și alte personalități
din cadrul universității și din afara ei, în care a fost dezbătută această problematică,
aparent desuetă, dar extrem de importantă în filosofia și fizionomia etică și juridică a
societății de azi și de mâine.
Obiectivarea sacrului prin norma de drept este dificilă și, unori, chiar
imposibilă. Sacrul este un concept abstract, ține de raporturile cu divinitatea sau,
oricum, aduce obiectivarea de tip divin în subiectivitatea oamenilor și a relațiilor
dintre ei.
Sacralitatea de drept sau sacralitatea prin drept, posibile cândva și chiar
necesare în Dreptul religios, devin discutabile azi. Prima ține, sau ar trebui ă țină, de
dreptul omului la sacru, la sacralitate, ca o componentă a universului ființei umane
și ca un drept de a crede în sacralitatea lucrurilor sacre, a simbolurilor, a idealurilor.
Cea de a doua – sacralitatea prin drept – are nevoie de un concept și de un Dumnezeu
ca reper fundamental în noua ordine de drept. Desigur, am putea vorbi de Dumnezeul
cibernetic, dar am merge prea departe cu fractalizarea și cibernetizarea sacrului.
Sacrul și sacralitatea țin oare de filosofia și fizionomia dreptului divin sau
încă mai există sau mai pot exista, nu neapărat ca norme de drept, cât mai ales ca
drept la simboluri, la credință, la morală, la patrimoniu, la valori și la sistemele de
valori care dau cultura, civilizația și, pe această bază, unitatea acestei lumi. E drept
că bătăliile și orizonturile de azi ale unei societăți mai mult decât deschise, ale unei
societății ce tinde spre o nouă posibilitate a tuturor posibilităților și imposibilităților,
bazată doar pe miturile vânzării-cumpărării-îndatorării, sunt atât de crunte, de mari,
de extinse și de intense, încât omului nu-i mai rămâne nici istoria (care pare a nu
mai avea niciun rost într-o astfel de societate deschisă), nici reflecția (care nu are
subiect și obiect, totul fiind tranșat pe vânzare-cumpărare), nici meditația filosofică
sau morală, nici cunoașterea sau înțelegerea sinelui. Pentru că, într-o epocă a rețelei,
sinele nu mai contează decât ca obiect sau, în cel mai fericit caz, ca nod de rețea.
Noul sacru nu mai este unul de natură divină, ci unul de natură comercială.
Însuși Dumnezeu este sau ar trebui să fie resetat în Patronul Absolut al mulțimilor
demitizate sau remitizate pe principiul rețelei, al marketingului, al informației
privatizate, al omului captivat în rețea și de rețea, ale cărui trebuințe vor fi aduse,
încet, încet (sau extrem de rapid, hipersonic, chiar) la cumpărare, vânzare, robotizare,
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demitizare, depersonalizare, cibernetiz.are. Și, deci, desacralizare. Sau... resacralizare
Și, totuși, acest om există, gândește, meditează, visează, are priorități și
pasiuni, proiecte și priorități, modele la care se raportează, idei, sentimente, trăiri. Are,
de asemenea, repere, seturi de valori care-i configurează structura, personalitatea,
vocația, credința, idealurile, viața.
Drepturile nu se reduc nici la drepturile universale ale omului, nici la cele de
brand ale comunității familiale, științifice, sociale, profesionale sau informale, la cele
de valoare tezaurizată, rezultate din teoria Z, ci presupun un orizont de investigare,
de așteptare, de securitate și de siguranță strict personalizat, în care sacrul – redefinit
și re-personalizat – se înscăunează temeinic în universul vieții și al devenirii.
Chiar dacă gradul de robotizare a omului va crește foarte mult în societatea
cibernetică, iar rețeaua va reduce la maximum subiectivismul și eroarea subiectivă,
omul nu va ieși din ideal și idealizare, nu va intra pe deplin în trasee predefinite, ci
va continua să aibă universul lui de lucruri sacre, va continua să trăiască în propria-i
sacralitate și în sacralitatea lumii. Vor exista mereu monștri sacri, idoli și idealuri,
orizonturi limpezi și stele care ne vor lumina calea și viața.
Noua societate – chiar dacă va avea o configurație cibernetică, înțeleasă ca
sistem și procesualitate autoreglabile și complexe – va purta matricea sacrului etern,
a sacrului din noi – pentru că omul este modelat pe matricea sacrului –, și va continua
să configureze codul nostru deontologic, modelarea noastră ancestrală pe marile
sisteme de valori create de cei care ne-au precedat și impregnate în ființa noastră, în
ființarea noastră toate normele de drept existente în această lume.
Omul nu va ieși niciodată din mitologie, din sacralitate, din noua lui
sacralitate. Iar dreptul va continua, în formule adecvate, să consacre, în și prin norma
de drept, adică prin lege, această sacralitate a sacrului din omenire.
Chiar dacă omenirea este departe de a fi pus vreodată în operă tot ce a
consemnat, prin norma de drept, ca sacralitate a sacralității dreptului sacru al omului
la drept, este clar că dreptul nu renunță și nu va renunța niciodată la propria lui
sacralitate.
Sacralitatea nu este însă o normă de drept. Este doar o realitate care se
regăsește mereu, de milenii, și în norma de drept.
„Fiat justitia, pereat mundus” rămâne unul dintre principiile sacre ale
Justiției, în interioritatea căruia trăim de mii de ani.
În Declaraţia universală a drepturilor omului, la Articolul 21.1,se arată că
„Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării
sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi”, iar la al. 2 se precizează că „Orice
persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţăra sa”. Prevederile
alineatului 2 nu sunt respectate, spre exemplu, în România și nu numai în România.
Militarii activi nu au dreptul să candideze pe funcții publice, deci nu au acces la astfel
de funcții. Și, desigur, aceasta nu este, singura încălcare a drepturilor universale ale
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omului. Situația actuală a celor 7,9 miliarde de locuitori ai planetei este departe de a
fi una în care omul să fie măsura tuturor lucrurilor, iar omenia, sacralitatea supremă
a ființei umane.
Desacralizarea sacralității drepturilor sacre – drepturi care, de altfel, par a
nu se mai regăsi, explicit, în norma de drept – apare ca un proces îndelungat, care a
atins cote ireversibile. S-ar părea că Justiția n-are nevoie de mituri, de mitologie și de
sacralitate, chiar dacă, așa cum am subliniat mai sus, inclusiv unul dintre principiile
de bază ale actului justițiar are valoarea unui principiu sacru.
Dar, orice s-ar spune, în sacralitatea universului nesfârșit al condiției ființei
umane – și nu în afara ei –, trăim și noi, oamenii, de mii de ani.
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40 DE ANI (1981-2021) DE LA PRIMUL
ZBOR ÎN COSMOS AL UNUI ROMÂN –
DUMITRU DORIN PRUNARIU
40 YEARS (1981-2021) FROM THE
FIRST FLIGHT IN COSMOS OF A
ROMANIAN - DUMITRU DORIN
PRUNARIU
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat
Anul 1981 a reprezentat pentru istoria aeronauticii românești un eveniment
deosebit prin semnificația sa, având, totodată, profunde reverberații în plan intern
și internațional. La 14 mai 2021 se împlinesc 40 de ani de la primul zbor cosmic
de către un cetățean român. După efectuarea cu succes a zborului cosmic, conform
protocolului stabilit, Dumitru Dorin PRUNARIU a fost decorat cu cea mai înaltă
decorație de stat.

Cuvinte cheie: cosmos; român; cosmonaut; primul zbor; succes; prestigiu în
lume;

Abstract
The year 1981 represented for the history of the Romanian aeronautics a
special event through its significance, having, at the same time, deep reverberations in
internal and international plan. May 14, 2021 marks the 40th anniversary of the first
cosmic flight by a Romanian citizen. After successfully performing the cosmic flight,
according to the established protocol, Dumitru Dorin PRUNARIU was decorated
with the highest state decoration.

Keywords: cosmos; Romanian; cosmonaut; first flight; success; prestige in
the world;
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Introducere

C

ontemporan cu Dumitru Dorin PRUNARIU, îmi aduc aminte cu
bucurie și emoție atât de zborul acestuia în cosmos (14 mai 1981),
cât și de aniversarea a douăzeci de ani de la acel memorabil eveniment, sărbătorit
la Muzeul Aviației în 15 mai 2006 (foto 1 și 2) la care am participat și pe care
ulterior l-am consemnat în scris. Acel zbor în spațiul cosmic al cosmonautului roman
Dumitru Dorin PRUNARIU a devenit legendar în România și în lume, fapt pentru
care Dumitru Dorin PRUNARIU, ca protagonist al acestui zbor în cosmos, poate
fi considerat tot atât de celebru și de anvergură planetară, ca și celelalte personalități
emblematice ale României: Nadia COMĂNECI (anul acesta s-au împlinit 45 de
ani de la prima notă de zece din istoria gimnasticii mondiale, pe care a obținut-o
gimnasta româncă Nadia COMĂNECI, la jocurile olimpice de la Montreal, 18 iulie
1976), Ilie NĂSTASE și Gheorghe HAGI.
Aniversarea la București, pe 15 mai 2006, la 25 de ani de la efectuarea
zborului în cosmos a lui Dumitru Dorin PRUNARIU a fost animată și onorată de
prezența unor celebrități ale zborului aerospațial, contemporani cu Dumitru Dorin
PRUNARIU. Cosmonautul Russell SCHEWEICKART din SUA, aflat la bordul
navei Apollo, a testat, în primăvara anului 1969, modulul lunar. O altă prezență
remarcabilă a fost și aceea a cosmonautului bulgar Ivanov GHIORGHI care, în
1979, a fost primul aeronaut bulgar care a zburat în spațiul cosmic cu nava Souiz 33.
Ulterior, acesta va fi urmat de un alt cosmonaut bulgar , Alexandr ALEXANDROV,
care în 1988 a zburat la bordul stației orbitale MIR timp de 10 zile. Surpriza plăcută
a evenimentului a fost cosmonautul rus Leonid POPOV, partenerul lui Dumitru
Dorin PRUNARIU în zborul din 1981. Acesta a avut la active alte trei zboruri în
spațiul cosmic și a lucrat la bordul laboratorului spațiului „SALIUT 6”, o sută optzeci
și șase de zile. Un moment important al manifestării a fost acela al întâlnirii grupului
de cosmonauți sosiți la București, cu studenții și profesorii de la Universitatea
Politehnica București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea
Româno-Americană, Universitatea Spiru Haret și Universitatea Națională de
Apărare.
Aflați în mijlocul studenților, Dumitru Dorin PRUNARIU și Leonid
POPOV au prezentat misiunea pe care au avut-o acum 25 de ani și pe care au
terminat-o cu success.
Acțiunile itinerante ale cosmonauților au continuat și la Primăria Sectorului
2 din București, unde aceștia s-au întâlnit cu tineri și cu un public interesat cu care
a intrat în dialog și cu care au avut un schimb de idei. În cadrul manifestărilor,
cosmonauții, dar și alți invitați au participat și la vernisajul expoziției Zbor românesc,
unde au admirat macheta Vuia 1 în mărime natural.
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Expoziția de fotografii și documente organizată în cadrul manifestării a
oferit imagini inedite referitoare la contribuția românilor la dezvoltarea zborurilor
aerospațiale.

Triumful științei și al spiritului cutezător al poporului
roman
De la primul zbor în spațiul cosmic (12 aprilie 1961) al cosmonautului Yuri
GAGARIN și până în prezent, exceptând cele două superputeri spațiale, S.U.A.
și RUSIA, zeci de alte țări și-au trimis reprezentanții în spațiu la bordul zborurilor
americane, sovietice și, ulterior, ruse.
În plin „Război rece” al confruntării dintre SUA și URSS, începând cu 1967,
URSS a inițiat programul „INTERCOSMOS”, la care avea să fie implicate și țările
din sfera de influență a URSS, inclusiv România.
La sfârșitul anilor ʾ70 competiția pentru cucerirea spațiului cosmic era
rezervată exclusiv astronauților americani și cosmonauților sovietici.
Începând din martie 1978, cosmonautul cehoslovac Vladimir REMEK a
întreprins o călătorie de o săptămână în spațiul cosmic, la bordul unei nave sovietice
SOYUZ. Ulterior, peste cinci ani, în noiembrie 1983, SUA, renumite la principiul
conservator privind acceptarea străinilor la bordul navetei lor spațiale, inaugurează o
nouă eră în explorarea și cercetarea spațiului cosmic, invitându-l la un zbor al NASA
pe fizicianul vest-german Ulf MARBOLD.
Din punctul de vedere al concepției privind acceptarea străinilor la bordul
navelor spațiale, sovieticii erau mult mai permisibili decât americanii, întrucât, în
intervalul 1978-1983, sovieticii trimiseseră în spațiu 11 reprezentanți ai altor țări, în
special din cele care reprezentau blocul estic.
Sovieticii au găzduit pentru prima dată la bord un francez Jean-Loup
CHRETIEN, iar ulterior alți, opt francezI au ajuns în spațiu, printre care și prima
femeie cosmonaut Claudie HAIGNERÉ.
În replică, misiunile americane au avut mai mulți reprezentanți ai altor țări,
printre care sauditul Sultan Salomon AL-SAUD (iunie 1985), italianul Franco
MALERBA (iulie 1992), precum și canadieni, francezi, japonezi, britanici,
australieni, belgieni, spanioli, mexicani, elvețieni și ucrainieni.
Stația MIR, distrusă în 2001, a găzduit astronauți din Afganistan, Austria,
Kazakhstan, Slovacia și Siria.
Din nefericire, primul astronaut israelian care a ajuns în spațiu Ilan RAMON,
a murit la 1 februarie 2003 în urma exploziei navetei americane COLUMBIA.
Pregătirea cosmonauților din aceste țări a început la sfârșitul anilor 1976. În
România, procedurile de selecție a candidaților pentru zborul în cosmos, au început
în aprilie 1977. La această selecție a participat și Dumitru Dorin PRUNARIU
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proaspăt absolvent al Facultății de Aeronautică și repartizat la fabrica de avioane de
la Brașov. În acea perioadă, Dumitru Dorin PRUNARIU își satisfăcea și stagiul
militar cu termen redus (TR) la unitatea de aviație de la Bacău.
În 13 aprilie 2006, la bordul navetei ruse SOYUZ, Brazilia a fost reprezentată,
pentru prima dată, de un ofițer al forțelor armatei braziliene.
În ceea ce privește implicarea României în cucerirea spațiului cosmic,
aceasta l-a avut ca reprezentant pe Dumitru-Dorin PRUNARIU (născut în Orașul
Stalin, ulterior Brașov, în 27 septembrie 1952). Acesta este singurul român și unul
dintre puținii oameni din lume care au avut șansa să zboare și să studieze spațiul
cosmic în complexitatea și diversitatea lui.
Pasiunea pentru zbor și aviație l-a determinat pe Dumitru-Dorin
PRUNARIU să ia o decizie, care s-a dovedit a fi de inspirație divină, înscriindu-se
pe listele de selecție pentru o posibilă misiune în spațiul cosmic.
La această competiție, au participat peste 150 de candidați: piloți de
supersonice și ingineri specialiști în aviație. Selecția a fost dură, mai ales la finalul
acesteia, când testele medicale au stabilit cinci finaliști. De menționat că exigențele
impuse de barierele medicale pe care trebuie să le atingă concurenții erau mai dure
decât normele impuse piloților de supersonice. Doi dintre cei cinci concurenți trecuți
prin „furcile caudine” ale exigențelor bateriilor de teste și analizelor medicale au
renunțat, astfel că echipa care a plecat în URSS a fost compusă din trei tineri piloți
care visau la zborul în spațiul cosmic. Cei trei selectați în urma competiției se numeau:
Dumitru-Dorin PRUNARIU, Cristian GURAN și Dumitru DECIU (înainte de
zbor în buletinul de identitate prenumele lui DECIU, era Mitică, fapt pentru care
autoritățile comuniste l-au schimbat în Dumitru). Ajunși în „Orașul Stelelor” cei trei
candidați, din care numai unul avea să facă parte din echipajul sovieto-român, vor
parcurge etape de antrenamente care mai de care mai dure. Numele celui ales avea să
fie aflat cu două zile înaintea zborului. Fiecare spera ca el să fie alesul. În final, sorții
au decis să fie Dumitru-Dorin PRUNARIU.
Anul 1981 a reprezentat, pentru istoria aeronauticii românești, un eveniment
deosebit prin semnificația sa, având, totodată, profunde reverberații în plan intern și
internațional.
La 14 mai 2021, s-au împlinit 40 de ani de la primul zbor cosmic la care a
participat și un cetățean român. Pregătirea de excepție într-un domeniu de pionierat,
realizarea a numeroase experimente științifice ale căror rezultate au confirmat
valoarea cercetării științifice românești, efectuarea cu curaj și profesionalism a unui
zbor cosmic care a implicat riscuri și sacrificii, l-au consacrat pentru totdeauna pe
primul cosmonaut român gl.fl.aer.dr.ing. Dumitru Dorin PRUNARIU în rândul
personalităților publice românești și universale care au contribuit la dezvoltarea
cuceririi și utilizării în scopuri științifice a spațiului cosmic.
Zborul s-a efectuat cu naveta „SOYUZ-40” în anul 1981, iar misiunea
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spațială s-a desfășurat în perioada 11-22 mai (a durat 7 zile, 20 de ore, 41 de minute
și 52 de secunde).
Din 15 mai naveta s-a cuplat la complexul orbital „SALIUT 6”, unde
a executat un complex de cercetări și experiențe multe dintre ele fiind elaborate
de specialiști români. În spațiul cosmic, s-au efectuat 22 de experiențe științifice
diferite. Unele dintre ele au fost concepute de specialiști români. O mare parte din
aceste experimente au fost de natură medicală și psihologică, considerate cele mai
importante.
După efectuarea cu succes a zborului cosmic, conform protocolului stabilit,
Dumitru Dorin PRUNARIU a fost decorat cu cea mai înaltă decorație de stat. Cu
toate acestea, autoritățile române de atunci l-au tratat pe primul cosmonaut român
cu multă neglijență, neînțelegere, fără să-i ofere pentru realizarea sa istorică nici un
avantaj material.
La nivelul planetei, Dumitru Dorin PRUNARIU este al 103-lea pământean
ajuns în Cosmos, din aproximativ 450 de specialiști din 31 de țări care au efectuat
cel puțin un zbor cosmic, îndeplinind în condiții austere misiuni cosmice complexe.
Din cauza riscurilor unei astfel de întreprinderi, 5% dintre aceștia au murit,
alții au dobândit afecțiuni medicale permanente (cu preponderență la ochi, rinichi,
sistem circulator etc.), urmare a efectelor încă incomplet studiate ale mediului cosmic
asupra organismului.
În cele mai multe țări, cosmonauții sunt considerați și utilizați eficient ca
„ambasadori” ai țărilor respective în domeniul tehnico-științific și nu numai, prezența
și opiniile lor având un impact național și internațional adecvat. De asemenea, ca
persoane publice reprezentative pentru națiunea căreia îi aparțin, cosmonauții au
beneficiat și beneficiază din partea statului de avantaje materiale care să le diminueze
grijile cotidiene și să le ofere posibilitatea unei prezențe adecvate în societate și
în mediile de profil, precum și participarea la manifestări interne și internaționale
specifice de-a lungul întregii vieți.
Rămânând permanent angrenat în activități spațiale, Dumitru Dorin
PRUNARIU a fost, din anul 1998, cu o scurtă întrerupere, președintele Agenției
Spațiale din România (ASR) și participant activ la promovarea intereselor României
în forumurile cosmice internaționale (ONU, UE), fiind, de asemenea, membru în
importante organisme în care se definesc politicile cosmice internaționale.
Domeniul cosmic a devenit foarte important în promovarea tehnologiilor de
vârf, în implementarea numeroaselor aplicații utilizate la nivel global, în domeniul
strategic, încât în noua Constituție Europeană acesta este explicit menționat cu
prioritate în favorizarea dezvoltării societății europene. România, prin ASR, este
angrenată în dezvoltarea cercetării și aplicațiilor spațiale în cooperare cu numeroase
instituții naționale și internaționale.
Eliberat din funcția de ambasador al României în Federația Rusă o perioadă
de timp, Dumitru Dorin PRUNARIU nu a avut niciun loc de muncă, nici măcar la
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ASR, de unde plecase ca ambasador și unde trebuia reangajat conform legii. Urmare
a discuției care a avut loc între președintele Confederației Sindicale Naționale
„MERIDIAN”, (CSM), Ion Popescu, și subsemnatul, consilier al președintelui CSM
și președintele executiv al Fundației „ION BASGAN”, am convenit ca prin senatorul
liberal Ion Șt. Basgan să propunem Parlamentului României inițierea unei legi prin
care să se acorde unicului cosmonaut român anumite drepturi și facilități, așa cum se
practică și în alte țări pentru cosmonauții lor.
Din păcate, inițiativa legislativă a fost respinsă de majoritatea membrilor
Senatului!?
În felul acesta gloria spațială a României s-a oprit din păcate la DumitruDorin PRUNARIU.

MEMORIA FOTOGRAFIILOR

Primul și singurul cosmonaut
român, dr.ing. Dumitru Dorin
PRUNARIU, decorat cu titluri de
Erou al României, Erou al URSS,
Steaua de Aur, medaliat cu Medalia
Iuri Gagarin a Federației Aeronautice
Internaționale, cu Medalia de Aur
Hermann Oberth a Societății Germane
de rachete „Hermann Oberth” –
Wernher von Braun, membru fondator
al Asociației Exploratorilor Spațiului
Cosmic (ASEC), decorat cu Ordinul
Național „Steaua României”, în grad
de Mare Ofițer și cu Ordinul Virtutea
Militară în grad de Cavaler.
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Fotografia nr. 1: Invitația program a manifestării din 15 mai 2006

Fotografia nr. 2: Programul manifestării din 15 mai 2006
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Fotografia nr. 3: Viitorul cosmonaut, Dumitru Dorin PRUNARIU, în timpul
șclii de modelism, frecventa cercul de modelism al Casei Pionerilor din Brașov

Fotografia nr. 4 Absolvent al Facultății de Aeronautică, Dumitru Dorin PRUNARIU își
susține stagiul militar cu termen redus (TR) la unitatea de aviație de la Brașov
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Fotografia nr. 5 Cosmonautul Dumitru Dorin PRUNARIU, împreună cu un alt cosmonaut,
sovieticul Leonid POPOV la cursurile intensive de astronauți din „Orașul stelelor” la Moscova

Fotografia nr. 6 Cosmonautul Dumitru Dorin PRUNARIU, la antrenament pe scaunul
rotativ. Antrenamentul vestibular îi obișnuiește pe cosmonauți să-și păstreze echilibrul
și simțul de orientare
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Fotografia nr. 7 Clădirea unde se află și camera centrifugală pentru antrenamente specifice

Fotografia nr. 8 Stația în care astronauții sunt supuși la antrenamente
de suprasarcină
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Fotografia nr. 9 Lansarea rachetei purtătoare a capsulei spațiale

Fotografia nr. 10
Cosmonautul Dumitru
Dorin PRUNARIU
împreună cu Leonid
POPOV, în costume
spațiale sovietice
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Fotografia nr. 11
Cosmonautul Dumitru
Dorin PRUNARIU în
timpul unei activități
de rutină pe care le
desfășoară în capsula
spațială

Fotografia nr. 12 Cosmonautul Dumitru Dorin PRUNARIU în timpul mesei, folosind
„tacâmuri” adecvate imponderabilității
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Fotografia nr. 13 Cosmonautul Dumitru
Dorin PRUNARIU, în imponderabilitate,
meșterind la una din componentele
complicate ale instalației a capsulei
casnice

Fotografia nr. 14 Cosmonautul Dumitru Dorin PRUNARIU în prezența familiei, într-o
atmosferă de relaxare și bucurie sufletească
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În loc de PAMFLET REVERBERANT

UN PERSONAJ PITORESC AL
NEȘTIINȚEI POLITICII ROMÂNEȘTI
A PICTURAL CHARACTER OF
ROMANIAN POLITICAL IGNORANCE
Rezumat

Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Despre Funeriu Daniel puțini dintre români își mai amintesc că a fost
Ministrul Educației și Cercetării, dar cu siguranță nu au uitat de penibila lui prestație
publică. A fost un personaj pitoresc al politicii românești și cel mai amuzant membru
al Guvernului Boc.

Cuvinte cheie: personaj; pitoresc; politică; român; ifose; savant; ignorant;

Summary  
About Funeriu Daniel, few Romanians still remember that he was the Minister
of Education and Research, but they certainly did not forget his embarrassing public
performance. He was a picturesque figure in Romanian politics and the funniest
member of the Boc Government.

Keywords: character; picturesque; politics; Romanian; airs; scholar; ignoran;.

Introducere

D

espre Funeriu Daniel, puțini dintre români își mai amintesc că a fost
Ministrul Educației și Cercetării (23 decembrie 2009 – 9 februarie
2012), dar, cu siguranță, nu au uitat de penibila lui prestație publică. A fost un
personaj pitoresc al politicii românești și cel mai amuzant membru al Guvernului
Boc. În 1988, Funeriu Daniel, când avea 17 ani, a fugit din România în Franța,
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de unul singur (oare?). A revenit în țară fără să-și echivaleze diplomele obținute în
străinătate, lăsând loc speculațiilor de tot felul.

Cariera politică a lui Funeriu Daniel eșuată la țărmul
ridicolului
Nu vom insista asupra acestor aspecte cu lumini și umbre din biografia lui
Funeriu Daniel, pe care serviciile secrete românești le știu foarte bine, ci asupra
ascensiunii sale ca politician și a prestației publice pe care a avut-o. Implicarea lui
Funeriu Daniel în politica românească a fost una jalnică, de-a „râsul-plânsul”:
Personajul, la acea dată, vorbind despre trecutul lui de politician de „vârf”,
se exprima greoi atunci când se căznea să vorbească făcând dezacorduri, cacofonii
și alte greșeli de exprimare impardonabile. Personajul nu era mai breaz nici când se
încumeta să scrie. Nu rata să pună virgule între subiect și predicat. Pentru el limba
română era o caznă, era ca-n „neagra noapte fără pași și fără șoapte”. Cu alte cuvinte,
Funeriu Daniel, pe lângă faptul că a fost un politician submediocru, făcut peste
noapte, dubios de repede, și „lansat” în politica mare, a dovedit că este și semidoct.
Și, totuși, Personajul avea să ajungă pe scaunul lui Spiru Haret, ministrul
educației. Ca bonus politic i s-a dat să coordoneze (dar nu a făcut-o) și activitatea de
cercetare, dezvoltare inovare.
În timp, Funeriu Daniel a dovedit că este un om rău la vorbe și la fapte, pus
pe harță și practicând lejer violența de limbaj, calomniind cu ușurință. Personajului
îi era străin limbajul pe care trebuia să îl aibă ca om de știință, așa cum pretindea că
este, în schimb, îi era lesne să îl utilizeze pe cel de cartier. Să ne aducem aminte și de
atacul nedrept, nedemn și nejustificat pe care l-a declanșat cu ură împotriva Bisericii
Ortodoxe, afirmând despre aceasta că a construit Catedrala Mântuirii Neamului
utilizând „un mecanism pervers pe care el nu îl înțelege”.
Personajul nu putea înțelege multe, întrucât odată cu fuga lui din țară,
trădând-o, s-a desprins de realitățile ei, înstrăinându-se.
Totodată, Funeriu Daniel nu s-a putut abține să împroaște cu noroi, fără
temei, oameni și instituții din România, erijându-se în înțeleptul națiunii!
Același individ, ne vorbea cândva și despre o „purificare a poporului
român!” Indiferent ce a vrut să spună acest individ, folosind un cuvânt de sorginte
nazistă, această „purificare” ar trebui să înceapă cu el și cu indivizi de teapa lui.
Să ne aducem aminte cum a intrat în grațiile lui Traian Băsescu (alias Petrov) și
cum a fost propulsat la vârful politicii românești. Cea mai jalnică, slugarnică și de
prost gust prestație a lui Funeriu Daniel a fost în campania electorală din 2009, când
acesta explica la postul de televiziune OTV, găsindu-și cu greu cuvintele, utilizând
un limbaj științific, a cărui semnificație a cuvintelor era greu de înțeles de cei care îl
urmăreau. De fiecare dată, făcea pauze dese, cu intenția de a-și regla ritmul respirației
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pe care și-l pierdea în graba de a rostogoli cuvintele, dar și pentru a părea prețios.
Mintea lui se mișca lent, iar vorbele erau dezlânate, greu de înțeles, nereușind să
spună nimic. Fără voia lui, Personajul a devenit ad-hoc comic vestit al ecranului.
Vorba greoaie, însoțită de o transpirație abundentă din cauza unei emoții, datorate
unei false impresii, care l-a marcat pe moment, atunci când și-a „expus” în premieră
absolută teoria „pixelului albastru”. În final, totul s-a rezumat la platitudini, la vorbe
goale, lipsite de originalitate și profunzime. În urma lui, a rămas ceea ce este el cu
adevărat - un personaj lamentabil.
Personajul a încercat, dar nu a reușit, să fie convingător decât pentru fanaticii
susținători ai lui Traian Băsescu, că ceea ce au văzut în acea secvență de film – marca
Dinu Patriciu – nu este decât o iluzie: băiatul nu a fost pălmuit de candidatul la
Președinția României.
„Savanta” expunere a lui Funeriu Daniel s-a încheiat cu o concluzie
care i-a stupefiat și i-a indignat, în același timp, pe români. În schimb, spusele
lui Funeriu Daniel l-au mulțumit pe Traian Băsescu și pe fanaticii lui susținători.
Ajuns președintele României, dar nu și al tuturor românilor, Traian Băsescu l-a
propulsat pe Funeriu Daniel pe scaunul de șef al educației și cercetării. În perioada
mandatului de ministru, Funeriu Daniel a dovedit că este simbolul mediocrității și
al controverselor. „Pălăria funcției” s-a dovedit că a fost prea mare pentru capul lui,
drept pentru care, i-a căzut pe ochi, făcându-l orb la realitățile cu care se confruntau
domeniile pe care le coordona: educația și cercetarea. Personajul a început să gafeze
frecvent poticnindu-se în exprimare, atunci când încerca să explice isprăvile făcute
ca ministru. Una dintre ele a fost și aceea a promovării unei reglementări, trecută
aproape neobservată, prin care se impuneau politic, inspectorii școlari județeni și
directorii de școli. Personajul nu s-a oprit aici. A criticat școala românească fără ca el
să se implice în modernizarea ei, ci, dimpotrivă. Semnificativ este ceea ce a afirmat
blogărul Selly: „Funeriu a fost praf și ca ministru al Educației... E ironic faptul că
anul ăsta, fost ministru al educației, este cel care a introdus camerele de luat vederi
la bacalaureat, ca să nu se mai șoptească răspunsurile”.
Să ne aducem aminte și de acel moment penibil când Funeriu Daniel,
aflat într-o conferință de presă, nu reușește să răspundă la întrebările jurnaliștilor.
Transformat pe moment în stană de piatră, penibilul „șef” de la educație și cercetare
nici nu auzea când secretarul de stat Oana Badea, înmărmurită și ea de tăcerea
nefirească a lui, îi sufla, cuvânt cu cuvânt, răspunsul așteptat de jurnaliști. O altă
formă de manifestare a acestui individ, de data asta a răului din el, a fost tot pe
vremea când era șef la educație și cercetare. Atunci, a „tăiat” finanțările Academiei
Oamenilor de Știință din România (AOȘR) și ale Academiei de Științe Tehnice din
România (AȘTR). Frustrările lui Funeriu Daniel, de atunci, au fost susținute și de
jurnalistul Șeicaru Nicolae: în cadrul emisiunii TV Realitatea (rubrica Hot News de
joi 19 august 2010, ora 17:22).
Aberațiile jurnalistului-propagandist au primit din partea mea, la acea dată,
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un drept la replică (Anexa). Ignorant și superficial, Funeriu Daniel a avut misiunea
(oare de la cine?) de a distruge orice ar putea oferi bucurie românilor, inclusiv
bucuria de a contribui la continuarea tradițiilor științifice și tehnice ale poporului
român. Partidul de guvernământ al acelei perioade, PDL, jefuia țara fără milă, iar
Funeriu Daniel, membru al acelui partid antiromânesc, considera că Bugetul de
Stat sărăcește pentru că AOȘR (înființată în perioada interbelică la inițiativa unui
liberal!), i se alocase un buget de șapte milioane de lei. O sumă infimă în comparație
cu miliardele de lei pe care le-a jefuit PDL în complicitate cu multinaționalele. După
debarcarea sinistrului individ de la șefia educației și cercetării, instanța a anulat
decizia abuzivă a lui Funeriu Daniel, iar AOȘR și-a redobândit toate drepturile de
a-și relua activitatea. Aceeași decizie a fost luată de instanță și pentru AȘTR. Anii au
trecut și Funeriu Daniel, după o pauză de implicare în politica românească, începând
cu anul 2021, își reia atacurile asupra AOȘR și AȘTR, cu aceeași furie pe care a
avut-o dintotdeauna împotriva științei românești și a oamenilor de știință români.
Acuzațiile Personajului erau aceleași: retragerea finanțării celor două instituții
academice (AOȘR și AȘTR). Guvernul PNL condus la acea dată de un alt personaj,
Ludovic Orban (președinte PNL), a luat o decizie nechibzuită, repetând greșeala pe
care a făcut-o și fostul primul ministru Emil Boc (președinte PDL). De data aceasta,
răul produs mediului Academic reprezentat de AOȘR și AȘTR, a fost mult mai
dur întrucât acestora li s-au retras total finanțările. A trebuit să treacă un timp până
când justiția avea să restabilească din nou adevărul în ceea ce privește dreptul de a
funcționa al celor două instituții academice, considerând decizia Guvernului Orban
abuzivă și neconstituțională.

Concluzii
În tot acest timp, guvernele care se succedau la putere (Orban1, Orban 2,
Cîțu), aveau să facă împrumuturi halucinante, de zeci de miliarde de euro fără ca
destinația lor să fie știută nici până în prezent. Nu își are locul aici să invoc țepele de
zeci de miliarde de euro care s-au irosit și în numele luptei combaterii pandemiei.
Revenind la Funeriu Daniel, cred că demersurile lui nechibzuite împotriva României
și a românilor ar trebui să înceteze. Personajul a rămas același. Nu a învățat nimic de
la viață. Când a avut șansa să facă lucruri care să contribuie la dezvoltarea Educației
și Cercetării românești, nu a făcut nimic, a fost ezitant și rău voitor. De fiecare dată,
și-a ascuns neputința și reaua voință, folosind un limbaj alambicat pe care nici el nu
îl înțelege dar pe care miza pentru a prosti populația. Din fericire, nu i-a reușit prea
mult și a sfârșit lamentabil din punct de vedere politic, lăsând în urma lui disprețul
celor mai mulți dascăli și oameni de știință români.
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Anexă

Dreptul la replică

Răspuns la emisiunea TV Realitatea rubrica HotNews de joi
19 august 2010 ora 17.22, semnată de Nicolae Şeicaru
În timp, tradiţia a plasat fară echivoc logica deasupra percepţiei. Cu ajutorul
percepţiei nu putem „vedea” esenţa lucrurilor sau profunzimea lor. Nu putem aprecia
realitatea lumii înconjurătoare la adevărata ei măreţie, întrucât percepţia este o stare
subiectivă determinată de anumite secvenţe temporale pe care observatorul le-a
reţinut în timp ca experienţe personale.
Astfel spus, percepţia este o „parte” a logicii, care precede acesteia atunci
când trebuie luată o decizie în raport cu „întregul”.
Un om logic, este un om cu o profundă putere de evaluare, care nu iubeşte şi
nu urăşte în raport cu subiectul analizat.
Un om logic nu se lasă „prins” în capcana percepţiei, a stărilor de spirit, care
uneori pot avea şi cauze patologice.
În sensul celor precizate extrem de sugestivă este şi remarca Sfântului
Augustin, cu privire la definirea dezordinii (haosului). Acesta considera că haosul
este creat de cel care „percepe” doar un fragment al mozaicului şi care acţionează cu
intenţia de a face ordine, fară să cunoască mozaicul în integralitatea lui.
Evident, că o astfel de decizie bazată doar pe percepţie este în afara logicii
şi ea generează haos. Haos creat şi de prestaţia jurnalistică a lui Nicolae Şeicaru în
cadrul rubricii HotNews difuzată pe postul Realitatea TV, atunci când din întregul
mozaic al complexului domeniu al educaţiei, ştiinţei şi cercetării, Nicolae Şeicaru a
„extras” un fragment de mozaic.
În felul acesta Nicolae Şeicaru a denigrat şi umilit întreaga comunitate a
oamenilor de ştiinţă.
Demersurile jurnalistice ale lui Nicolae Şeicaru, rău voitoare, confuze,
nejustificate, nedocumentate, deci ilogice, vizau o declaraţie făcută de Daniel
Funeriu, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu privire la
„tăierea” indemnizaţiilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
(AOŞR), Academiei de Ştiinţe Medicale şi ale Academiei de Ştiinţe Tehnice din
România (AŞTR).
Pentru a nu lăsa opinia publică bulversată de elucubraţiile lui Nicolae
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Şeicaru, vom prezenta câteva evenimente istorice, adevărate repere existenţiale ale
glorioasei instituţii ştiinţifice - AOŞR.
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR) este continuatorul şi
unicul legatar al Academiei de Ştiinţe din România care a funcţionat între anii 1936
- 1940 şi al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România înfiinţată prin HCM nr.
1012/30 mai 1956 şi care în 1996 şi-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor
de Ştiinţă din România (hotărâre judecătorească din 3 octombrie 1996 adoptată de
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti).
Legea nr. 31/15 ianuarie 2007 se referă la reorganizarea şi funcţionarea
AOŞR prin care s-a aprobat statutul AOŞR.
Membrii AOŞR nu au titlul de academician, ci acela de membru al AOŞR
care este o componentă a societăţii civile.
Astfel, în mod greşit şi tendenţios s-a afirmat că preşedintelui României
Traian Băsescu i s-a oferit titlul de academician AOŞR pe care acesta l-ar fi refuzat.
Domnului preşedinte al României i s-a propus să facă parte ca membru titular
al AOŞR, întrucât în anumite perioade acesta a încurajat şi a susţinut activitatea şi
dezvoltarea acestei instituţii ştiinţifice.
Membrii asociaţiei sunt personalităţi ale vieţii ştiinţifice româneşti, profesori
universitari, oameni de ştiinţă cu doctorate şi lucrări ştiinţifice publicate, inventatori.
Printre aceştia sunt şi membrii ai Academiei Române.
Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică şi prin acordarea de indemnizaţii
este necesară pentru dezvoltarea ştiinţei, tehnicii, culturii, cunoaşterii, economiei, cu
alte cuvinte a statului român.
Faptul că unii dintre membrii AOŞR cumulează pe lângă salariu şi
indemnizaţia de membru titular, corespondent etc. nu trebuie să fie pentru alţii motiv
de invidie şi de iritare, după cele spuse de remarcabilul om de ştiinţă Ana Aslan:
„Invidia este boală şi prostie”.
Să nu uităm că toţi cei care beneficiază de aceste drepturi băneşti, sunt
oameni de ştiinţă, ale căror realizări le certifică probitatea profesională şi morală.
In plus, acordarea acestor indemnizaţii s-a făcut conform unor criterii extrem de
exigente şi obiective, stipulate în statutul AOŞR.
Dacă, în ceea ce-1 priveşte pe Nicolae Şeicaru, acesta a reacţionat sub
impulsul ignoranţei, atunci în legătură cu declaraţiile ex preşedintelui Academiei
Române Eugen Simion, nu ne mai miră nimic.
Afirmaţiile sale sunt surprinzătoare întrucât sunt contrazise de faptul
că Domnia sa a găsit argumente pozitive atunci când s-au reînfiinţat Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România, Academia de Ştiinţe Medicale şi Academia de
Ştiinţe Tehnice din România.
În aceste momente de criză, unde componenta morală este cea mai afectată,
soluţiile din domeniul ştiinţei şi tehnicii pot rezolva situaţia economică şi socială
precară pe care o traversează România. Aceste soluţii pot fi oferite numai de oamenii
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de ştiinţă ai acestei ţări.
Nu reducerea indemnizaţiilor este „cheia” rezolvării crizei, ci mobilizarea
şi antrenarea comunităţii oamenilor de ştiinţă de către Guvern este soluţia logică
deasupra percepţiei rudimentare, excesive şi contraproductive.
Dacă dl. ministru Daniel Funeriu, cel care trebuie să apere drepturile
oamenilor de ştiinţă, intenţionează să taie indemnizaţiile şi finanţările instituţiilor
academice cu ajutorul (complicitatea) guvernului, demonstrează că nu are ce căuta
pe scaunul pe care îl ocupă.
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Colțul literar. Critică literară.Exegeza basmului și a legendei

LEGENDE DIN ȚARA MOȚILOR
(Maria Ioniță, Ed. Ion Creangă, București, 1983,
copertă și ilustrații Gheorghe Marinescu)

LEGENDS FROM THE MOCANS
COUNTRY
(the Transylvanian shepherds from the Romanian
Carpathian Mountains)

Mădălina Virginia ANTONESCU1

Abstract
Țara Moților.Țara Legendelor. Țara Oamenilor Drepți, Curajoși și Harnici.
Țara Inimii Omenești din Ținutul Oamenilor Buni. Țara Apusenilor, în care soarele
nu apune niciodată. Pentru că el răsare mereu în inima oamenilor acetor locuri.
Vertical și Frumos.

Cuvinte-cheie: România; Țara Moților; Carpații Românești; legende;
literatură vorbită; literaturăpopulară; critică;

Abstract
The Land of the Moti.The Land of Legends. The land of righteous, courageous
and hardworking people. The Land of the Human Heart in the Land of good people.
The land of the Apuseni Mountains, where the sun never sets. Because he always rises
in the hearts of people these places. Vertical and Beautiful.

Keywords: Romania; Mocans Country; Romanian Carpathian Mountains;
legends; spoken literature; popular literature; critique;

Cercetător științific. Toate drepturile rezervate. Citările din prezentul text se fac cu precizarea autorului și a sursei
complete.
1
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1.Legende din Țara Moților
(copertă față; autor Maria Ioniță, Ed. Ion Creangă, București, 1983, copertă și
ilustrații Gheorghe Marinescu)
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A

numite diferențe dintre categoria basmelor și cea a legendelor2 tind să
împartă fantasticul popular în grade subtile, în cea de a doua categorie
intrând mai degrabă povestiri din timpul arhaic, de la limita dintre începuturile istoriei
omenești și timpul nebulos al facerii lumii, acea istorie a începuturilor de lume,
nu doar a omului ci e-storia (istoria Ei, a divinului feminin, a lui Mater Genetrix,
a zânelor) înnecată în miraculos prin intercalarea neîncetată, buclucașă (un hazard
hâtru sau moralizator) dintre tăramul pământesc și alte lumi.
Legendele… situează întâmplările, personajele-cheie nu doar în acest timp de
început semnalat cu formulele de vechime consacrate (”odată, demult”, ”demult de
tot”; ”așa i-a zis moșul și lui”) dar ele acumulează istoria elementelor fundamentale
(povestea focului, a apelor, a pădurilor, a pietrelor, a munților, a piscurilor, a
cascadelor, a florilor, a animalelor) recognoscibile după anumite particularități
și simboluri proprii locului, am spune; acestea sunt legende care spun povestea
denumirilor locurilor (toponimia sacră, geografia magică), un localism magic situat
la granița dintre viața pământeană, descrisă în elemente rustice, cu un stil simplu însă
plin de emoție, atașat specificului românesc; Legendele... spun povestea anumitor
locuri, fiind narațiuni concentrate pe decriptarea profunzimilor sau a misterelor
anumitor elemente ale naturii.
Culegerea de Legende... prelucrate de autoare, din regiunea Țării Moților și repovestite într-un stil narativ propriu, încărcat de sensibilitate, nostalgie, fascinație și
de atracția față de poezia locurilor descrise, deschide spre cititor universurile pline de
candoare ale copilăriei rustice, înfățișând viețile aspre dar bine rânduite ale oamenilor
de munte, din cătune și case românești răsfirate la poalele pădurilor, într-o lume
intermediară, unde se termină ultimele vestigii ale civilizației și habitatele umane și
unde începe comuniunea între om și natură (vegetație, stânci, ape, flori, animale).
Însă în Legendele din Țara Moților, comuniunea om-natură articulează deschideri
spre universuri magice, de la începuturile lumii, spre tainicele înghesuiri de habitaturi
paralele, ale ființelor miraculoase (spiriduși, zâne, vâlve) și ale intrândurilor ascunse
ochilor muritorilor, fie descoperite întâmplător, fie ca un dar al spiritelor către aleși
(meșteșugari, aurari, copii, fete, flăcăi) înzestrați cu abilități ce îi deosebesc de lumea
aspră și ancorată în planul terestru, al oamenilor de munte (fete care cântă din fluierîncălcând cutume ancestrale legate de interdicții de gen; fete și flăcăi care îngână
zânele/vâlvele și uiesc peste munți și păduri după apusul soarelui; copii cu aptitudini
de cioplitori în lemn și în metal; copii iscoditori, în căutarea frumosului, care aleargă
după fluturi fantastici sau șerpi cu urechi de aur, fete care joacă hore țărănești în
areale interzise, pe lespedea spiridușilor sau pe creste de stânci).
”Legenda„ fiind definită, într-o opinie, ca ”o specie a epicii populare ce amestecă adevărul cu ficțiunea, tinzând să
dea o explicație fantezistă cu privire la originea unui lucru, a unui ținut, a unei ființe, al unui fenomen al naturii etc.
„.Se disting trei categorii de legende, cele mitologice, cele etiologice (religioase) și cele istorice. Cf. Gabriela Dinu,
Maria Zbârcea, Dicționar de terminologie literară, ed. Paralela 45, Pitești, 2006, p. 195.
2
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2.Aria Țării Moților, România.
Sursa: https://muhaz.org/buletinulclubului-romn-din-chattanooga-numrul-27douzecisisap.html?page=2

3.Mocani (păstori din Țara Moților). Pictură.
Sursa : https://muhaz.org/buletinul-clubului-romn-dinchattanooga-numrul-27-douzecisisap.html?page=2

4.Reprezentare a unor mocani, pe la 1700-1800.
Sursa : http://www.romanianmuseum.com/Romania/
RomaniaEthnoARDEALsibiuTaraBarseiFata.html

5.Scărița Belioara.
Puncte turistice din Țara Moților,
România.
Sursa: https://www.
travlocals.com/ro/st_activity/
the-land-of-moti-2-days-hikingthrough-hamlets-forests-gladesand-caves-in-ariesului-valley/
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6.Punct din traseul turistic
„La Mateoaie”, Țara Moților,
România.
Sursa: https://www.
travlocals.com/ro/st_activity/
the-land-of-moti-2-days-hikingthrough-hamlets-forests-gladesand-caves-in-ariesului-valley/

7. Țara Moților. Punct turistic

Țara Moților. Punct turistic, stâncile ”Detunatele” (la granița dintre
județele Hunedoara și Alba); ele ”sunt două vârfuri muntoase unice în România,
formate din coloane de bazalt hexagonale apărute în urma unor erupţii vulcanice,
dar care, potrivit legendelor, sunt din vremea în care pe aceste meleaguri trăiau
zâne și uriași, după o luptă între un tânăr uriaș îndrăgostit de o zână și tatăl acestuia,
care le dușmănea. Trupurile tinerilor uciși au fost înghițite de adâncuri iar flăcările
care au ieșit din măruntaiele pământului s-au transformat în stane de piatră”. SursaUNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021
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Home /Turism rural și ecologic, Zoom/Agroturism în tărâmul de vis al Tării Moților,
Autor: Iliescu Valentin, iulie 18, 2020, https://coltisorderomania.ro/2020/07/18/
agroturism-in-taramul-de-vis-al-tarii-motilor/, https://www.pressalert.ro/2020/02/
tara-motilor-un-taram-de-vis-vestul-romaniei-ce-minuni-ale-naturii-puteti-vizitafoto/
În Legendele din Țara Moților, cărora vechimea doar li se bănuie, în ciuda
prelucrărilor și a re-povestirilor făcute de autori culți, în ciuda adăugărilor de
elemente narative recente (prelucrarea aurului, a metalelor, plecatul la târgul din
orașul de munte, căruța cu boi) se deschid multiple dimensiuni spre timpurile arhaice;
în acest sens, distingem două planuri în care aceeași legendă operează cu întâmplări,
concomitent, printr-un procedeu literar menit a sugera o dimensiune de dincolo de
timp și de spațiu, compusă din multiple universuri miraculoase care se îmbină și se
întretaie, care co-există cu planul terestru al oamenilor.
Legendele din Țara Moților ar putea fi comparate cu poveștile cu spiriduși,
dragoni și elfi (lumea celtică, a fantasticului nordic-european, descrisă de Tolkien);
însă, spre deosebire de Tolkien, la care personajele negative sunt mai ales unele
fabuloase (dragonul păzitor al comorilor, vrăjitorii malefici, creaturile plăpânde
și înșelătoare, orcile monstruoase slujind unei lumi subterane țâșnite la suprafață
asemenea unui vulcan noroios), aici întâlnim ca personaje negative oamenii (motivul
înstrăinatului, al tăuarului, al pădurarului însingurat) sau așa-zisa dimensiune
negativă izbucnește din încălcarea întâmplătoare sau conștientă a vreunei interdicții
de-a locului, pentru care omul este pedepsit de spiritele furioase; în Legende din Țara
Moților, comorile sunt păzite nu de dragoni ci de vâlve, ele sunt în puterea divinului
feminin, a zânelor care pot lua orice înfățișare doresc, fie de femei frumoase, fie de
arătări mai înalte decât munții, care se lungesc deasupra lor și privesc la orice mișcare
a oamenilor, de la înălțimea norilor, văzând prin și peste păduri și în ascunzișurile
munților, valve care descresc până ajung să intre într-un căruț de jucărie cu care
zboară pe deasupra munților (vâlva pădurii, vâlva munților). Aici nu există noțiunea
de răutate, decât doar în lumea oamenilor; vâlvele sunt mai degrabă punitive cu
oamenii neascultători, iscoditori sau nemulțumitori. Răutatea nu este un concept etic
aplicabil naturii, natura nu este rea ci ea este punitivă cu omul care o deranjează, care
o sâcâie, o îngână, o tulbură, care o exploatează (biruind lăcomia, apare pedeapsa),
cu omul care ignoră interdicțiile locului.
Geografia sacră este un element specific al Legendelor din Țara Moților, omul
fiind obligat, spre binele lui, să ia aminte și să respecte în viața sa, în traiul său cotidian,
obligații de a face și de a nu face anumite lucruri, prohibiții și cerințe în cazul cărora,
nesocotindu-le, declanșează un conflict cu elementalii (vâlvele, spiridușii), din care
iese afectat. Anumite malițiozități, ambiții sau atașamente caracterizează pe spiriduși
dar nici despre aceștia nu se poate spune, în culegerea de Legende… analizate, că ar
urmări să facă rău lumii oamenilor sau anumitor persoane cu care intră în contact.
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Spiridușii urmăresc fetele ce se duc la târg în căruță, caută să le pețească, se supără
când sunt refuzați, se preschimbă în păsări care lovesc casa fetelor necontenit cu
ciocurile, alții vor ca fetele să joace hora țărănească mereu, în lumea lor, alții se
amuză laolaltă cu copiii, punând cioburi colorate de sticlă la ochi și privind în culori
vesele lumea, alții ajută flăcăii în peregrinările lor inițiatice prin pădure. Spiridușii
sunt ”ai locului”, au poveștile lor specifice legate de o anume toponimie sacră, ei
sunt ”cam grei de cap”, cam urâței, ”cam întunecați la chip”, ”cu ochii strălucind
ca tăciunele în cap” dar ”foarte bogați”, având comori și obiecte fabuloase pe care
nici nu le știu a le folosi (oglinzi fermecate cu care oamenii pot privi și asculta în
lumea spiridușilor, mere de aur care țin de foame și sete etc.). Intercalarea lumii
spiridușilor și a vâlvelor cu lumea oamenilor se produce extrem de rapid și simplu,
mai ales în cazul oamenilor care nu iau aminte la respectarea cutumelor; ei se
întâlnesc la cârciumă cu fete și flăcăi veseli, cu care se pun pe băut, pe mâncat și pe
petrecut, observând din întâmplare, la un moment dat, că mesenii au labe de gâscă și
picioare de cal, când le scapă o bucată de cozonac sub masă. Intercalarea dintre real
(cârciuma din drum, cea luminată și veselă, ascunsă în lumea pădurilor întunecate,
fără sfârșit -o imagine a spațiului balcanic pe care o întâlnim ca motiv fantastic și
în basmele germane sau în cele ale lui Hoffmann referitoare la Pădurea Neagră și
la legendele ei-) și trecătorul obișnuit să privească realitatea ca fiind una lipsită de
orice urmă de miraculos, se produce într-un stil aparent obișnuit dar cu o revelație
dură, îngrozită. Omul se află prins în mijlocul lumii fantastice pe care a ignorat-o,
de care a râs, căreia i-a încălcat interdicțiile; el ajunge la vorba bătrânilor și are
revelația existenței unor lumi paralele care își trăiesc viața alături sau intercalându-se
uneori cu lumea oamenilor; aceste inter-conexiuni iau forma unor cumetrii și nunți
sau propuneri de cumetrii, între Vânt și fetele sale, Vântoasele, și fiii oamenilor,
între fata Șarpelui Alb și tânărul pădurar, între spiriduși și fetele pădurarului. Omul
se înrudește cu elementalii, ajungând la o co-existență pașnică cu natura pe care o
domolește printr-un rit de înfrățire, de încuscrire sau de ucenicie (fata care lucrează
pentru vâlva munților, ucenicul aurar care lucrează în sălașul vâlvei comorilor lăsând
tainele meșteșugului său moștenire celor din neamul său etc.).
Spre deosebire de Tolkien, unde șerpii iau înfățișări monstruoase și malefice
(dragonul Smaug, numit și ”stăpânul de sub Munte”, păzitorul comorii din Muntele
Singuratic3) pentru a păzi comorile descurajând pe căutători, în Legende din Țara
Moților, împăratul șerpilor (Șarpele Alb) cunoaște buruieni anumite, îndeplinește
dorințele oamenilor, dă în căsătorie pe fata sa (metamorfozată ba în în ființă umană,
ba în șarpe alb cu urechi de aur, încolăcit la brâul flăcăului ales- de unde denumirea
acestui brâu, cea de ”șerpar”-) tânărului care a ajuns în sălașul său (și doar cu
condiția de a emite această cerere înainte de amorțirea de iarnă a șerpilor)- deci,
o întrepătrundere între lumea oamenilor (tânărul care cade în amorțeală laolaltă cu
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/smaug-dragons-deep-roots-real-mythology-180964935,
screenrant.com/smaug-trivia-facts-hobbit-lord-rings-dragon
3
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șerpii, într-un somn inițiatic, până în primăvara următoare, când ajunge din nou în
satul său, nerealizând timpul scurs) și lumea animalieră (a animalelor sacre, precum
șarpele).
În Legende din Țara Moților decelăm un strat așa-numit paleolitic, al
povestirilor despre vânători și peripețiile lor, despre inițierile lor (prin întâlnirile cu
ființele miraculoase, cu vâlve, spiriduși, cu șerpi care se metamorfozează în ființe
iubitoare, în făpturi frumoase de care aceștia se îndrăgostesc, având acces la comori
nebănuite ascunse în tainițele munților, pe care doar șerpii le cunosc și le aduc ca
daruri de nuntă în tărâmul oamenilor), despre animale–totem (șarpele, vulturul
care, gonit de flăcău, scapă șarpele din gheare), despre plante magice (Legenda
Florii Dragostei). Însă cel mai vechi strat, în opinia noastră, care demonstrează o
vechime de la începuturile lumii omenești și ale primelor ritualuri și credințe magice
(conștiința proto-umană) este stratul care face referire la sacralitatea feminină, la
zâne, la vâlve, ca spirite ale locurilor, ale elementelor naturii.
Acest strat, al referirilor cu punct focalizat pe întâlnirea cu vâlvele (întâlnirea
inițiatică, ce schimbă viața omului, copil, flăcău sau fată) este stratul referitor la
animism, la univers ca organism viu, la natura privită ca un ansamblu al elementelor
de sacralitate diversă (spiridușii, vâlvele fiecărui loc, al fiecărui element natural) în
care viața omului este una izolată, intrusă, înghesuită, mereu atentă la respectarea
interdicțiilor, la evitarea chiar, a intercalărilor cu lumea miraculoasă atotprezentă.
Căci lumea divinului feminin (Vâlvele, Sânzienele, zânele) este una ubicuă,
ea domină lumea oamenilor, făcând din om o ființă măruntă, ce trebuie să adopte
o atitudine respectuoasă și grijulie, să pășească atent, cu precauție, prin marele
templu al naturii. Această atitudine a românului arhaic, provenită din cele mai vechi
timpuri, de a fi grijuliu cu natura, de a o respecta prin seturi de interdicții și tabuuri,
spre a spera la o viețuire liniștită, la a fi tolerat în sânul naturii, este una specifică
Legendelor Țării Moților.
Spre a fi îmblânzite inițiatic, în aceste Legende fenomenele meteorologice
sunt personificate și prezentate ca trăindu-și viața lor într-un sat al lor, într-o lume
a lor, paralelă dar aidoma până la suprapunere cu lumea oamenilor; Vântul și fetele
lui, Vântoasele, trăiesc într-o casă țărănească, într-un sat deschis brusc în fața pașilor
flăcăului care aruncase cu cuțitul în vârtejul de vânt; ajuns în lumea supranaturală,
el vede efectele acțiunii sale – fata, Vântoasa, zăcând rănită în pat; vinovăția îl
copleșește pe flăcău, ca o lecție dată de povestitorul arhaic, oricărui ascultător, până
la cel din ziua de azi, de a respecta fenomenele naturale, de a le înțelege, de a nu
intercala violent cu ele, spre a nu afecta sau răni natura. Natura este o ființă vie,
și, probă a vechimii paleolitice a acestui cult, natura este o ființă feminină; căci
femeile au avut rolul predominant în ginta matriarhală și în comuna primitivă, fiind
civilizatoare, prin excelență; femeile țin casa, ele se ocupă de activitățile civilizatorii
(țesutul și cusutul hainelor, spălatul, pregătirea și coacerea pâinii și a hranei, în
general); femeile din munți nu pregetă să ia calul și toporișca și să se afunde în codrii
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sălbatici în căutarea bărbaților lor care nu mai vin; dimensiunea pădurii este una a
infinitului vegetal, la marginea căruia stau ancorate mini-habitaturi umane descrise
simplu, bucolic.

8. Panoramă din aria Țara Moților
Panoramă din aria Țara Moților, România. Sursa- Home /Turism rural și
ecologic, Zoom/Agroturism în tărâmul de vis al Tării Moților, Autor: Iliescu Valentin,
iulie 18, 2020, https://coltisorderomania.ro/2020/07/18/agroturism-in-taramul-de-visal-tarii-motilor/,https://www.pressalert.ro/2020/02/tara-motilor-un-taram-de-vis-vestulromaniei-ce-minuni-ale-naturii-puteti-vizita-foto/
Un al treilea strat al Legendelor..., mai recent (posibil, având o vechime de
6000-5000 de ani, având în vedere că în teritoriile României de azi s-au descoperit
artefacte de aur și se practica metalurgia aurului încă din această perioadă- a se
vedea tezaurul de aur de la Moigrad/6000 î.e.n.4)
privește crearea neamurilor de meșteri-aurari, cei
care au primit dibăcia de a prelucra aurul și accesul
la tainița comorilor din munți, de la divinul feminin
(vâlva pădurii, vâlva munților, vâlva comorilor).
9. Piese de aur prelucrat
Piese de aur prelucrat, din tezaurul de la
Moigrad, România, cu o vechime de 6000 de ani.
Analizele au arătat că artefactele sunt printre cele

4 http://nazone.ro/2018/04/tezaurele-dacice.html
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(48)/2021

271

UNIVERS CULTURAL
mai vechi din lume, fiind făcute în epoca neolitică, în prima jumătate a mileniului
IV î.Hr. Piesa cea mare, din aur, spirale la extremități. Cântărește 18,525 g și este
cea mai veche imagine stilizată de aur cunoscută în lume.
Sursa-http://nazone.ro/2018/04/tezaurele-dacice.html
Denumirea de vâlve (vâlvătaie, vâltoare ; subst. vâlvă - zgomot, știre, spaimă,
îngrozire a unei colectivități, ”a face vîlvă/cu vâlvă”) are un sens comun cu rădăcina
lingvistică ”vir” (în sârbă aceasta înseamnă ”apă învârtejită, vâltoare, vârtej”). Este o
denumire specifică românească arhaică și populară pentru zâne, care duce cu gândul
la o manifestare a acestora ca flăcărui, ca pâlpâieri – o manifestare de foc- sau ca
ființe luminiscente, transparente, reprezentări ale diferitelor elemente ale naturii).
Motivele din Legendele Țării Moților
- motivul încălcării interdicțiilor de către om (prilej de producere a unei interconexiuni bruște, neașteptate cu lumea fantasticului, întâlnirea cu ființele fantastice
și relaționarea, dialogul sau înfruntarea cu acestea, păcălirea lor sau încuscrirea cu
ele)
- motivul drumului inițiatic (pe care pleacă, în egală măsură, fete, copii, feciori,
pădurari în plină putere), alegându-și-l conștient (a căuta ceva, un lucru, o ființă) sau
activându-se nedorit (întâlnirea pe drumul obișnuit al vieții sau în decursul monoton
al activităților umane cu un element/făptură a universului fantastic)
- aspirația spre un ideal și însușirea deosebită (dată de divinul feminin, de
vâlve sau recunoscută și recompensată de acestea, prin folosirea ei de către om în
urma facerii unui bine vâlvelor)
- iubirea, conexiune între două lumi diferite ca natură dar similare prin
aparență (cele două sate țărănești, unul de pe tărâmul oamenilor, unul din tărâmul
miraculosului, unde locuiește Vântul cu Vântoasele, fetele lui, ca un gospodar în
sălașul lui) sau diferite radical (lumea oamenilor, cea de suprafață, și lumea ciclică a
reînvierii și a amorțelii, lumea subpământeană a șerpilor);
- Dansul, râsul, cântecul din fluier (motive pre-vedice dar care, într-un substrat
narativ recent, se conectează cu interdicții referitoare la cântecul feminin la fluier,
privit ca o încălcare de tabu), atitudini feminine care provoacă întâlnirea cu spiritele
locurilor (spiriduși, vâlve). Să nu uităm că Țara Moților cuprinde și ariile Crișurilor
(Criș-Krișna; loc. Baratca, de lângă munții Zarandului/ Bharatha, Mahabharata etc.).
- motivul frumuseții interzise (comoara tainică, ce este ascunsă de pajurăpasărea fantastică- ochilor omenești)- legenda Mândrei Lumii sau vâlva frumuseții
- căutarea comorii ascunse (implicit, un traseu inițiatic, în care omul –indiferent
de vârsta lui, demonstrând aceeași curiozitate sau poate, dorința de înnavuțire
sau de a scăpa de nevoi- este atras, el trebuind să își probeze spiritul etic, lipsa
lăcomiei, vrednicia, priceperile de meșter metalurg, de a cânta sau de a modela aurul,
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răbdarea, supunerea, ascultarea de vâlvă –divinul feminin mereu primejdios, mereu
neîmblânzit și imprevizibil). Pentru a îndeplini dorința omului, vâlva nu trebuie
îngânată după asfințit, ecoul vocii omenești nu trebuie să rupă misterul înserării și
domnia totală a supranaturalului; ziua este îngăduită pentru lumea cătunelor umane,
pentru activitățile cotidiene însă îngânarea divinului feminin este pedepsită; acestuia
trebuie să i se respecte unicitatea și ubicuitatea, puterea absolută care nu trebuie
imitată de oameni nici în glumă.
Misterul divinului feminin, al vâlvelor care domină sălbăticiile vegetative,
stâncăriile și apele trebuie întreținut cu atenție de către oameni.
- metamorfozele.
Divinul feminin (vâlvele) dar și spiridușii (elementalii) se preschimbă în
diferite făpturi, în ființe umane, iau formă de urs, de șarpe,de fluture, se fac nevăzuți
ochilor omenești dar râd, șoptesc, privesc nevăzuți prin frunzișul pădurii, iau forme
supra-alungite (acoperind cu trupurile pădurile și munții, de la înălțimi celeste privind
cu atenție dedesubt, la orice mișcare a oamenilor din împărăția lor), descresc până
ajung să încapă în căruțe de jucărie cu care zboară pe deasupra pădurilor și munților;
se preschimbă în fete prea-frumoase cu fața albă ca laptele și cosițe de aur, care șed
la sfat într-un loc tainic al lor (legenda Pietrei Vâlvelor)
- Intrarea în lumea subterană (a comorilor, a faurilor-spiriduși, a vâlvelor),
o coborâre a omului inițiat (sub condiția de a ține secretul) în tainițele munților
purtători de comori.
Legendele Țării Moților vorbesc de comori prelucrate (stratul recent al
meștesugarilor, al industriei metalurgice a aurului, prezente în zonele României încă
de acum 6000 de ani) sau de comori făurite de spiriduși și la care oamenii acced spre
a le imita sau a și le însuși, a le aduce în lumea oamenilor și a dezvolta pe baza lor
adevărate tradiții de prelucrare a aurului din neam în neam, bazate pe secretul conferit
lor de vâlve; fie că sunt comori făurite de oamenii aleși de acestea, din bucățile de
aur brut la care acced prin darul și bunăvoința divinului feminin sau al spiridușilor
de stâncă, elementul aurifer însoțește aproape orice Legendă a Țării Moților, fiind în
păstrarea și sub controlul divinului feminin; când omul devine stăpânit de lăcomie și
încalcă tabuurile stabilite de divinul feminin, vâlva își retrage comorile în adâncurile
munților, făcându-le inaccesibile oamenilor.
Ghețarul Scărișoara, Țara Moților, România, care adăpostește cel mai mare
ghețar subteran din România. Țara Moților mai este cunoscută și sub numele de
”Țara de Piatră” (conectat cu numele personajului din basmele populare românești,
Sfarmă-Piatră - o posibilă aluzie la cariere vechi de piatră și la prelucrarea pietrei,
în epoca paleolitică). Sursa-https://coltisorderomania.ro/2020/07/18/agroturism-intaramul-de-vis-al-tarii-motilor/
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10. Ghețarul Scărișoara
Natura se retrage în sine, pedepsind cu izolarea omul pentru lipsa spiritului
moral sau a eticii lucrului său (prelucrarea metalului sacru, dătător de bogăție în
lumea oamenilor). Lumea subterană, așa cum apare revelată sporadic în Legendele
din Țara Moților, este o lume a făurarilor subpământeni, a spiridușilor, care dețin
obiecte cu puteri magice și cunosc modalități de prelucrare a aurului, care știu forme
de prelucrare a lui neaccesibile oamenilor.
Neamurile de aurari umani, ajunși prin bunăvoința vâlvelor în aceste ținuturi
subterane ale comorilor, aduc ca niște prometei la suprafață, acest meșteșug însă
nu îl pot dezvălui străinilor, ci doar îl poate transfera din tată în fiu și nu îi pot
duce pe necunoscuți în tainițele cu comori, stăpânite de vâlvă. Încălcarea tabuurilor,
din lăcomie, se pedepsește cu retragerea accesului uman la tainițele cu comori, se
pedepsește cu închiderea munților, cu surparea atelierelor și cu uciderea meșterilor
neascultători, sub stâncile prăvălite, ca într-o lume sacră ce se re-închide la comanda
vâlvei, în fața ochilor lăcomiei omenești.
Dacă ar fi fost povestite în versuri și reprezentate pe o scenă de teatru, ca
specie a genului dramatic, aceste legende ar putea fi încadrabile în categoria
feeriei țărănești românești, asemenea Visului unei nopți de vară a lui Shakespeare.
Elementele de feerie din cadrul lor, chiar și povestite în proză, nu pot fi excluse - seria
de nunți ale zânelor cu oamenii, cârcoteala spiridușilor care sunt refuzați de tatăl
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fetelor și se preschimbă în păsări sâcâietoare, omenescul din caracterul vâlvelor
(care sunt curioase, furioase, țin la tabuurile impuse de ele, sunt răzbunătoare,
punitive sau îndrăgostite, sensibile la frumusețea naturii în care trăiesc ca părți ale
marelui întreg).
Cel mai vechi strat al Legendelor… este cel care face referire la animism, la
duhurile fiecărui lucru al lumii; însă, caz specific pentru arealul rumân (regiunea
Țării Moților), acest animism este pus în directă conexiune cu străvechiul cult al
zânelor (vâlvele), demonstrând practic, o vechime care coboară în legendă, în timpul
fabulos al începuturilor omenirii, privind cultul divinului feminin la rumâni. Piatra
vâlvelor, ”în mijlocul vârtejurilor de apă dintre munți„ (Legendele…, p. 3), este piatra
sacră a celui mai vechi cult la rumâni, cel al zânelor (divinul feminin), este piatra
”pe care țin sfat toate vâlvele lumii, în noaptea magică de Sânziene” (sân-ziane sau
a zânelor sânte/sfinte/sacre). Divinul feminin are în grijă orice lucru al lumii, acesta
fiind însuflețit de un duh (vâlvă); ele se întâlnesc ”într-o noapte magică, pe piatra
lor, la sfat de taină, cu înfățișarea de femei tinere” (vâlva pădurii, vâlva zilelor, vâlva
comorilor, vâlva urșilor, vâlva cetăților, vâlva lupilor, vâlva băilor, vâlva bucatelor,
vâlva pietrelor, vâlva apelor și Mândra lumii sau vâlva frumuseții care „coboară pe
lume înfășurată în lumină și pe locul unde piciorul ei atinge pământul, crește feriga
albă” (p.4). Vâlvele ”pun la cale viața pădurii și a apelor și se amestecă și în viața
oamenilor, dăruindu-i cu bogății sau pedepsindu-i pentru faptele lor rele„. (p.4).
O legendă neaoș rumânească, demonstrând vechimea cultului divinului
feminin, anterioară cultului paleolitic al vânătorii (personajul Vânătorul Munților)
este Legenda Mândrei lumii.
Ea este ”fata cu părul de aur”, ivită din singurul ou făcut de pajura uriașă din
vârful Muntelui Mare, la rugămințile ei adresate Soarelui (cultul solar), de a își găsi
perechea (”pesemne că nu mai există pe lume o pajură așa de mare ca ea”, explică
povestitorul).
Pajura care străjuiește înălțimile muntelui este simbolul sacralității la rumâni,
din vremuri arhaice, de la începuturile omenirii, de dinainte de primele comunități
de vânători; ea este pasărea gigantică ce locuiește în înălțimea muntelui, un spațiu
sacru, rezervat divinității; unul din cele mai vechi culte din arealul rumân, alături de
zeița-ursoaică, este și cel al zeiței-pasăre.
Legendele rumânești despre păsările gigantice (pajura uriașă și unică)
vorbesc despre originea divină a femeii; practic, legenda Mândrei lumii este o
legenda a genezei feminine, a nașterii femeii unice, ca fiicaăa pajurei uriașe și a
soarelui, dintr-un singur ou.
În această legendă rumânească despre creație se îmbină: cultul soarelui
(soarele care participă la zămislirea miraculoasă a Mândrei lumii), cultul zeițeipasăre (pajura uriașă, unică, străjuind în vârful Muntelui Mare, sălaș tradițional al
divinităților), geneza umanității prin geneza femeii (nașterea femeii prin oul celest,
al unicei păsări uriașe și atotputernice), nașterea frumuseții și venirea divinului
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feminin în lumea noastră (nu orice femeie este zămislită, nu o evă ci reprezentarea
frumuseții feminine umane, femininul prin excelență sau zeița); legenda Mândrei
lumii face parte din setul de legende despre nașterea divinului feminin (precum
Afrodita din spuma mării), o zămislire spectaculoasă, unică, nerepetabilă, care
ilustrează importanța femeii ca temelie a lumii umane.
Dar pajura uriașă face un singur ou, oul creației, din care iese Mândra lumii,
nu perechea primordială (Adam și Eva).
Mândra lumii este purtată, ”când devine mai mărișoară”, pe aripile pajurei, să
vadă lumea oamenilor; ea este zeița, cea care vede lumea de la înălțimile divine și cu
care nu se poate amesteca; legenda Mândrei lumii menționează un tărâm al oamenilor
în care tăurile fără fund (spații exotice, subpământene, fără capăt) adăpostesc ființe
gigantice și primitive, precum balaurii, ”vânați de vânători” cu un sentiment al
”firescului” - mijloc literar specific adus de relatarea povestitorului; lumea oamenilor
este amintită lacunar, prin scurte descrieri ale acțiunilor personajelor, fără a se insista
pe detaliu; în Legendă… se adaugă straturi diverse de vechime, până la cele recente
(cizmele babii, vioara vânătorului) din al căror amalgam reiese ca mijloc stilistic, o
intensificare a fabulosului (acesta fiind întreținut și prin întretăierea constantă dintre
menționarea atentă a detaliului toponimic, învăluit însă în alte elemente ce țin de
planul fabulos -ființe fantastice, zâne, balauri-).
Pendularea acțiunii între planul real (acțiuni firești ale omului precum
vânătoarea) și fabulos (vânătoarea de balauri) se petrece necontenit, creând prin
frecventa succesiune, un efect de meta-realitate sau de plan intermediar continuu,
suspendat și accesibil doar prin această pendulare între dimensiunea fantastică și
lumea oamenilor.
Natura este prezentată în Legende… ca un spațiu dominat de divinul feminin
(de vâlve); în tăurile fără fund colcăie balaurii, în miezul pământului foșgăie spiridușii
de stâncă și în fiecare element al naturii (păduri, copaci, stânci, ape, pietre, animale)
stau ascunse spirite; de la vâlva apelor (a tuturor apelor pământuluI), jumătate femeie
și jumătate pește, care migrează spre apele calde odată cu venirea toamnei, până la
spiridușii și vâlvele care ocrotesc o anume apă, o anume piatră, fiecare element din
natură este unul însuflețit, trebuind ca omul să meargă cu grijă în această lume în care
este doar un component și nicidecum un stăpân arbitrar și abuziv.
Omul se adăpostește în case singuratice din păduri fără sfârșit, în bordeie, pe
lângă ape, apar povesti cu plutași, cu tăietori de lemne și cu tăuari (care țin stavila
apelor și ridică stăvilarele spre a da drumul la vale, în Valea Negruței, buștenilor
proaspăt tăiați, rostogoliți din înalturile pădurii, pe jgheaburi, până în apa învolburatăLegenda lui Diliman amintind de poveștile Pădurii Negre, ale lui Hoffmann).
Omul, ființă insignifiantă, plătește scump pentru orice defect al firii sale, pentru
lăcomie, mai ales, fiind pedepsit de divinul feminin (vâlva pădurii, vâlva comorilor,
vâlva apelor etc.).
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11. Țara Moților
Țara Moților, România. Vedere panoramică. Sursa- Asociația Românii
Independenți din Serbia. https://ris.org.rs/colind-din-tara-motilor-tara-de-piatra-a-dacilor/
Inclus în natură, omul apare ca un element al unui univers magic, pe care
îl poate invoca, de care se poate feri doar prin descântec sau alte ritualuri magice,
cu origini în culte arhaice; el trebuie să respecte cu strășnicie tabuuri, interdicții, să
îndeplinească practici și ritualuri magico-sacre spre a fi agreat, răsplătit sau tolerat
de atotputernicele spirite ale naturii, vâlvele (divinul feminin).
Legenda Mândrei lumii povestește despre un mit al creației femininului
solar, cosmic (oul cu Mândra lumii este așezat în cuibarul din vârful Muntelui
Mare, adică la înălțimi sacre, inaccesibile omenirii pierdute în habitatul său bucolic
din văile de jos); Mândra lumii este generată de puterea sacră a soarelui și de
marea pajură, unică, fiind un simbol total al ordinii celeste, al spațiului cosmic
(ambivalența soarelui, care ocrotește și întreține viața dar care și pârjolește, aduce
secetă) și al cerului (al atmosferei, al protecției pământului față de o solaritate
excesivă).
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12. Piatra cântătoare
Piatra cântătoare, din
traseul turistic ”Muntele
Mare”, Țara Moților, România.
Sursahttps://www.travlocals.
com/ro/st_activity/the-land-ofmoti-2-days-hiking-throughhamlets-forests-glades-and-cavesin-ariesului-valley/

13. Țara Moților - Apuseni
Țara Moților este un ţinut aflat în Munţii Apuseni, România, care cuprinde sate
din mai multe judeţe, de pe valea Crişului Alb din judeţele Hunedoara şi Arad până
în Bihor şi Alba, cu graniţe imprecise. În comuna Vidra, pe stânca numită Dealul cu
melci, se păstrează cochiliile pietrificate a 35 de specii de moluşte care trăiau
odinioară în Marea Tethys. Sursa- https://coltisorderomania.ro/2020/07/18/agroturismin-taramul-de-vis-al-tarii-motilor/ Autor: Iliescu Valentin, iulie 18, 2020. Home /Turism
rural și ecologic, Zoom/Agroturism în tărâmul de vis al Tării Moților. Citeste mai
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mult pe: https://www.pressalert.ro/2020/02/tara-motilor-un-taram-de-vis-vestul-romanieice-minuni-ale-naturii-puteti-vizita-foto/

În Legenda Mândrei lumii, oul primordial, așezat în vârful Muntelui
cel Mare, în cuibar și protejat de marea pajură, este matricea regenerativă a
frumuseții feminine, căci oul este un simbol al perfecțiunii dar și al ciclicității
(lumea întreagă este apărută dintr-un ou, universul este rotund, cercul fiind un alt
simbol al divinului feminin, al infinitului). Frumusețea feminină sparge coaja
potențialității și se materializează în lume; Mândra lumii este Zâna sau
reprezentarea ideii de frumos feminin, atemporal, ea stă pe aripile marii pajuri,
deasupra lumii oamenilor, contemplându-o.
Fără frumusețe și fără conștiința frumuseții, lumea este incompletă și lipsită de
fericire; a o vedea pe Mândra lumii semnifică a realiza frumusețea nu doar în limitele
umanului ci și ale lumii în ansamblu, a fi infuzat de fericire, de iubire și de admirație
față de orice mod de a fi. O metamorfoză a ființei este provocată, ca un experiment
sacru, de simpla vizualizare a frumuseții feminine pure; omul nu mai rămâne niciodată
cel de dinainte, contemplarea Mândrei lumii îl include într-un univers sacru, din
care el nu se mai reîntoarce același; Vânătorul munților, din Legenda Mândrei lumii
este învins de timpul omenesc însă și pentru el, preschimbarea sacră este posibilă,
prin aceeași co-generare cosmico-solară; la rugămintea pajurei, soarele îi mută pe
toți trei pe lună, deci perechea în care vânătorul este ființa muritoare și imperfectă
se sublimează într-un cuplu celest ocrotit de marea pajură, care părăsesc
înălțimile Muntelui Mare spre a își găsi sălaș într-un spațiu cosmic inaccesibil
complet oamenilor, pe lună, de unde ei privesc la lumea oamenilor și de unde sunt
contemplați de aceștia. Singura atingere a acestor spații se produce în noaptea magică
de Sânziene, când vâlvele țin sfat pe pământ, și când vâlva frumuseții, Mândra lumii,
coboară pe cărare de lumină. Cuplul fabulos (Mândra lumii și Vântul, personificat,
care o pețește în absența Vânătorului munților –un muritor, aparținând de timpul
omenesc-) este înlăturat în favoarea cuplului Mândra lumii-Vânătorul munților.
Reîntoarcerea Vânătorului din peregrinările sale, către frumusețea eternă copleșitoare
înseamnă și primirea darului celest al nemuririi; odată reîntors, Vânătorul munților
nu se mai reintegrează în lumea oamenilor ci ascensionează către un alt nivel, cel
celest (motivul soarelui și al lunii, luna locuită de zeița frumuseții- un motiv care
apare și în basmele asiatice).
Lumea Legendelor din Țara Moților dezvăluie și straturi vechi, de credințe
totemice; pădurile sunt cutreierate de haitele de lupi ale Păstoriului lupilor, feciorul
vâlvei lupilor; vâlva apelor (cu înfățișare de sirenă) are fete („fetele de apă” sunt pe
jumătate pește și jumătate fete, ca și mama lor); ”fetele pădurii” sunt copiii vâlvei
pădurii iar copiii vâlvei pietrelor sunt spiridușii de stâncă, având nume prozaice
(Ion, Petru, Ilie), demonstrând o alipire a unui strat recent la fondul totemic și
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animist al legendei. Vântul este și el personificat dar el este ”o putere așa de mare și
totuși s-a apropiat de oamenii de rând, încât oamenii i-au închinat o zi de sărbătoare
în mijlocul verii” ; atunci, oamenii pot, după observarea direcției lui de bătaie, să
indice cum va fi întregul an (Ce le-a spus Vântul oamenilor, pp. 11-12). Însă forțele
naturii (vântul) nu apar în acest ciclu de legende mitologice exclusiv sub o înfățișare
masculină ci sunt decelabile diverse ipostaze ale acestui fenomen meteorologic
(Vânta, Vântoasele, fetele Vântului, capabile să se transforme într-o boare ușoară,
răcoroasă, înviorătoare în zilele calde de vară sau în forțe dezlănțuite și distructive
care pun la pământ păduri întregi).
Peisajul Legendelor… (legenda Vânta) face referire la nume feminine de
stânci care evocă lumea arhaică, proto-umană, a uriașilor (Urașa, ”de unde se vede
stânca din care iese Izvorul Roșu”); vânătorii rătăcesc prin codru zile în șir, afundați
în întunecimea sa; patronimele și toponimele (Negreanu, Pârâul Negru) adâncesc
această atmosferă de labirint vegetal sălbatic în care omul este un simplu intrus.
Accesul oamenilor în spații non-umane, fabuloase (satul Vântoaselor, casa Vântului)
se produce brusc și aparent firesc (întâlnesc o gospodărie în drumul lor, văd în zare o
luminiță, le apare în drum o cârciumă luminată și plină de veselie sau ”deodată, fără
veste, se treziră la marginea unui sat”- Vânta, p. 15).
Este intrarea într-un tărâm paralel, într-un alt timp în care aceștia se integrează
până la un punct, după care urmează revelația brutală a saltului în para-realitate, de
unde se întorc transformați fizic și/sau spiritual.
Eroii tânjesc după frumusețea acelor locuri, după zâne, după comorile văzute
în adâncurile munților; se reîntorc tineri într-un ținut natal care nu îi mai recunoaște,
după mulți ani; scurgerea timpului este diferită în spațiile traversate de inițiați –
vânători, pădurari, fete năzdrăvane, copii-).
Pe vârful Muntelui Mare strălucesc ”șerpi de aur uriași, încolăciți și cu capul
strălucitor de lua ochii”; dar șerpii cei cu cap de aur sunt luați în bătaia puștii de
vânători (totemuri ale lumii vechi care cad; un strat recent al legendei, așternut peste
cel arhaic, al tărâmurilor primordiale străbătute de ființe gigantice și stranii)- Vânta,
pp. 14-15.
Legendele Țării Moților pot fi încadrate, prin repovestirea lor de către
Maria Ioniță, în categoria unui epos românesc feeric, creionând un meta-spațiu,
intermediar, între tărâmul zânelor și cel al oamenilor, un ținut dominat de elementali,
în care oamenii caută să îmblânzească forțele naturii nu prin luptă sau cucerire ci
prin păcălire, prin încuscrire, prin prietenie (fac un bine vâlvelor), câștigă încrederea
naturii, un mega-organism viu care îi observă, îi pedepsește și care îi iubește, un
univers însuflețit, într-o stare sălbatică și regenerantă, în care omul este inclus,
tolerat, atenționat, mustrat, pedepsit sau răsplătit după legile eterne ale divinului
feminin (un epos specific matriarhal, în stratul său profund, datând din vremurile
arhaice ale gintelor matriarhale, anterior stratului vânătoresc-paleolitic).
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ERATĂ:
În nr. 3 (47)/2021, anul XII, iulie-septembrie 2021, al revistei ”Univers Strategic” ,
în ceea ce privește autor Mădălina Virginia Antonescu, s-au strecurat unele erori de text și de
paginație care se corectează după cum urmează:
La pg. 5 din Cuprins, titlul în engleză se corectează astfel: ”…Towards a Special
Department of the EU Court of Justice”
La pg.6, din Cuprins, titlul în română se corectează cu majuscule, astfel: ” Civilizația
globală a Marii Zeițe: imperiile trans-continentale matriarhale și cele ale regilor-păstori
rumâni din perioada arhaică–Țara K mt/CHEMI, CHEMAT (Egipt)
La pg. 6, din Cuprins și la pg. 281 din revistă, titlul în engleză se corectează astfel: ”A
Complex Novel: Sunset of Europe, Sunrise of Asia”.
- la Secțiunea „Studii de Gen. Culturi globale matriarhale. Prima globalizare a
lumii- civilizația Marii Zeițe. Prima civilizație global”, în ceea ce privește articolul intitulat
„Civilizația globală a Marii Zeițe: imperiile trans-continentale matriarhale și cele ale
regilor-păstori rumâni din perioada arhaică–Țara K mt/CHEMI, CHEMAT (Egipt)” (IV)/
„Global civilization of the Great Goddess: trans-continental matriarchal empires and those
of Rumanian kings-shepherds, from the archaic times - the K m t Country/ Chemi/Chemat
(Egypt)” (IV), se efectuează următoarele corecturi:
- la pg. 208 din revistă, figura 100, având denumirea și explicația: „Detaliu. Fotă
rumână ariană cu „scarabei” albaștri (o reprezentare abstractă a infinitului, a Marii Zeițe,
prin rombul cu cârlige externe). https://salvatisatulromanesc.wordpress.com/2014/01/27/
costume-populare-romanesti/”, imaginea corectă aferentă este cea de mai jos: 		
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- la pg.233, figura 135 având denumirea și explicația: „Piesă din tezaur românesc.
Șoim sau ibis de foc (Dahauti)? (roșu, simbolizând viața, pasărea de foc, la origine un simbol
al Marii Zeițe, păstrat în arealul-matcă rumân și în culturile patriarhale de după 3500 î.e.n.).
Sursa- http://calatorpenet.blogspot.com/2011/10/la-ciresu-mehedinti-vestigii-geto.
html”, imaginea corectă aferentă acesteia este cea de mai jos:

- la pg. 242 din revista, figura 149, având denumirea și explicația : „Faraonul
Tutmosis III. Se remarcă profilul european al figurii. Sursa: Ovidiu Drâmba,Istoria culturii
și civilizației, ed.Saeculum I. O. și ed. Vestala, București, 2000, vol . I”, imaginea corectă
aferentă este cea de mai jos :
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Erata a fost alcătuită de autoare
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CRIZIFICAREA COMPLICATĂ
A ACESTEI LUMI
THE COMPLICATED CRIZIFICATION
OF THIS WORLD
Rezumat
Revenim
asupra
recentului
volum „O lume în criză” al colonelului
(rtr) Florian Gârz. Volumul este
foarte important nu doar prin sursele
bibliografice foarte consistente, luate de
regulă din mediul academic, ci și prin
viziunea geopolitică extrem de realistă
și de penetrantă a autorului. Cartea
conține elemente de care, de obicei,
analiștii nu se prea ating, care nu țin
de teoriile conspirației, ci de realitățile
ultrasensibile ale acestei lumi, bătute
cândva în cuie. Este o carte de demitizare
a unor mituri și de avertizare, destul de
optimistă, a vortexului în care trăim.
Cuvinte-cheie: lume; criză; informații; realism; societate cibernetică;
Summary
We return to the recent volume „A world in crisis” by Colonel (rtr) Florian
Gârz. The volume is very important not only through the very consistent bibliographic
sources, usually taken from the academic environment, but also through the extremely
realistic and penetrating geopolitical vision of the author. The book contains elements
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that analysts usually do not touch much, which are not related to conspiracy theories,
but to the ultra-sensitive realities of this world, once nailed. It is a book of demystifying
some myths and warning, quite optimistic, of the vortex in which we live.

Keywords: world; crisis; information; realism; cyber society;

L

umea este, deopotrivă, locul în care trăim și cimitirul în care murim.
Știm cu toții asta, sau, chiar dacă o luăm doar ca un dat – n-ai cum
să schimbi ceea ce pare o făcătură eternă, nu-ți pui mintea cu ara ceva –, ne
îndoim totuși de propria noastră îndoială și lăsăm gândul slobod să caute
adevărurile durabile în relativitatea lor binecuvântată, păguboasă sau doar
neliniștitoare. Noua carte a colonelului (rtr) de informații strategice Florian
Gârz, un prieten drag și un monument de cultură informațională și strategică,
intitulată, sugestiv, „O lume în criză“ (Editura Favorit, București, 2021) nu
numai că reiterează o veche și eternă definiție a informației ca nedeterminare
înlăturată, ci și reconfirmă, direct, frust și convingător ceea ce se află dincolo
de ceea ce se vede sau se crede. Pentru asta, trebuie să ai nu doar un curaj
nebun și o aplecare la verticală spre un domeniu care cuprinde și fața și dosul
unei lumi, câteodată cu scaun la cap și creierii în călcâie, alteori aflată în acel
vortex endogen care o definește atunci când nu poate fi definită (Zi-i lume și
gata!), ci și capacitatea efectivă de a o face. Ofițerul de informații strategice
Gârz le are pe amândouă.
Pilonii de rezistență ai unei temeinicii concretizată în vreo 47 de cărți
beton, căptușite cu informații strategice și analize de mare profunzime se
află într-o inteligență rodată de-a lungul a peste 30 de ani, cât posesorul ei
a lucrat în informații, ca bătăturile unui infanterist, în acest război continuu,
invizibil și crunt al informațiilor și, deopotrivă, al monștrilor care calcă în
picioare planeta. Colonelul Gârz are crezul său de analist obiectiv, căruia
nu-i pasă efectiv de interesele lumii, ale marilor puteri și ale tuturor, ci de
efectele acestora în planul războaielor și crizelor lumii. Această carte este,
deopotrivă, un corolar al celor scrise până acum și o sinteză care folosește,
între argumentele sale de rezistență, atât reflecțiile autorului, cât și o avalanșă
de studii și cercetări desfășurate de unele dintre cele mai importante și mai
puternice creiere științifice, geopolitice și geostrategice ale acestei lumi, cea
mai mare parte dintre ele fiind în slujba și în orizontul mediului academic,
îndeosebi american, european și asiatic. Cu alte cuvinte, coordonatele acestei
lucrări, concepute de autor, au rădăcini și suporturi atât în studii și analize
proprii, în zeci de ani de cercetare a fenomenelor criză și război, cât și în
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rezultatele altor cercetători din mediile academice.
Cartea este scrisă în mod inteligent, cu simplitate și ingeniozitate, pe
înțelesul tuturor, iar editorul a avut toată grija ca principalele coordonate și
linii de forță ale cărții să fie puse riguros în evidență. Dan Gâju, editorul, și
soia sa, Dana-Irina Gâju (coperte și layout), au dat alura formală și grafică pe
măsura conținutului acestei cărți.
Cartea are 12 capitole, un epilog și o scurtă listă bibliografică, înțesată
de numele unor autori celebri.
Nu este o carte cu party-pris-uri, deși, poate, unii, o vor înțelege și așa,
ci una de un realism crud, crunt și tulburător. Capitolele acestei cărți, chiar
dacă sunt scrise în cheia unui realism care ne amintește de Hans Morgenthau,
degajă o viziune limpede asupra unei realități complicate, în fractali, din care
se hrănesc crizele și fantasmele lumii.
Dincolo de evoluția nelineară și complexă a lumii, de componentele
haotice ale unei evoluții spre nicăieri, vinovată de criza continuă a acestei lumi
este lumea însăși, nu atât ca lume, în calitatea ei de civilizație în mișcare de
la societatea primitivă și primitivizată continuu, spre „societatea cibernetică“,
în viziunea autorului, spre „cognocivilizație“, în viziunea mea, cât, mai ales,
ca univers generator de vortex-uri și de haos, de furtuni și, dincolo de toate
acestea, de viață complicată, luminată de Dumnezeu și întunecată de jocul
subteran al intereselor de tot felul.
Autorul – care a luptat 30 de ani pe fronturile invizibile ale războiului
rece – pune degetul pe rană. Deși, în 1928, oripilată de ororile Primului Război
Mondial, lumea, prin Tratatul Kellog-Briand, a scos războiul în afara legii – și
l-a scos atât de bine, încât, după numai trei decenii, i-a urmat unul și mai și –,
n-a scăpat și, probabil, nu va scăpa niciodată de tăvălugul acestui buldozer al
propriei ei conflictualități. Cel de al Doilea Război Mondial, al cărui greu l-au
purtat rușii, pierzând 27 de milioane de oameni, a deschis, de fapt, nu „secolul
comunismului“, ci „secolul american“. Autorul detaliază, documentat, această
concluzie. El definește războiul acesta care a produs 50 de milioane de morți,
ca război de predare (evident de către europenii din Vest) a dominației lumii
americanilor. Iar stâlpii de susținere ai acestei dominații americane au fost,
în viziunea autorului, FMI, BM, NATO și bazele militare americane, aflate
pretutindeni pe planeta Pământ. Adică pax americană a fost (și este), de fapt,
un război la a cărui origine se află Complexul Militar Industrial American
(l-am scris cu litere mari, pentru că este, într-adevăr, o uriașă forță care se
hrănește din războaie, adică din comerțul cu arme, arme pe care le vinde, în
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principal, Forțelor Armate ale Statelor Unite, dar și restului lumii).
În opinia autorului, secolul american se cam apropie de sfârșit. Războiul
Rece nu este principala caracteristică a secolului al XX-lea, ci doar o făcătură
necesară Complexului Militar Industrial, cel care conduce, de fapt America,
ne spune autorul. Și, bineînțeles, o știm și noi.
După criza din 2008, ordinea americană, după modelul căreia s-a
încercat crearea unei noi ordini mondiale, a început să decadă. În general,
ordinea mondială este rezultatul unui război mondial. Ea este însă un proces
îndelungat și periculos - susține autorul.
Declinul ordinii mondiale americane a început, de fapt, mult mai înainte,
după pierderea Războiului din Vietnam.
Autorul analizează detaliat această dinamică. El susține, cu ajutorul
unor opinii ale specialiștilor (în general, personalități și cercetători renumiți,
din mediul academic) că Războiul Rece a fost, de fapt, o anomalie, o făcătură
americană (Jack F. Matlock, „Super Power Ilusion“), care a adus mult rău, în
primul rând, Americii. Autorul susține că, pentru a se crea un suport necesar
Complexului Militar Industrial, era necesar să se creeze un inamic, iar acest
inamic, la scară planetară, nu putea fi altul decât Uniunea Sovietică, adică
pericolul comunist. A apărut, în acest scop, X Document, un studiu al lui
Kannan, de 5000 de cuvinte, care a devenit, arată autorul, baza doctrinei
Truman și durat până în decembrie 1989.
Acum, „inamicul existențial“ al SUA este compus din China și Rusia.
Autorul centrează analiza pe conflictualitatea intereselor marilor puteri,
aducând numeroase argumente în acest sens.
Analiza pe care o face crizei endogene a lumii, trecând prin principalele
caracteristici ale imperiilor coloniale, ale realităților celor două războaie
mondiale, este una făcută de un ofițer de informații extrem de riguros și de
experimentat, fost șef al compartimentului de analiză din Direcția Informații
a armatei, fost atașat militar la Londra, la Ancara și la Beijing, fost consilier
prezidențial, care nu s-a abătut niciodată, așa cum au făcut toți cei din Direcția
Informații, de la misiunea sa și de la deontologia ofițerului de informații
român.
Autorul continuă analiza sintetică a celui de-al doilea vârf de criză a
lumii – al Doilea Război Mondial –, într-o viziune care nu ține seama nici de
învinși, nici de învingători, ci doar de adevărul conținut în fapte, în arhive,
în documente. Chiar dacă, așa cum bine se știe, și faptele, și documentele și
arhivele sunt făcute tot de oameni. Sunt foarte multe aspecte în această carte
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despre care nu s-a scris niciodată la noi, ceea ce conferă cărții o valoare cu totul
specială. Pentru că literatura crizelor, conflictelor și războaielor este, în general,
așa cum este și lumea noastră, privită totdeauna, prin prisma intereselor și a
poziției de parte, de ideologie, de atitudine, în tabăra învingătorilor sau în cea
a învinșilor. Neutralitate, în spațiul crizelor, conflictelor și războaielor nu prea
există. Uneori, chiar și mediul științific se modelează pe aceste coordonate.
Cel de al doilea capitol, intitulat „Viitorul este al Asiei“ poartă, la fel
ca primul, amprenta siguranței strategice, experienței și opiniei autorului.
În general, autorul împărtășește o viziune euro-asiatică. Europa și Asia
reprezintă, de fapt, același tot, atât geografic, cât și civilizațional, chiar dacă,
de-a lungul istoriei, populațiile migratoare războinice au alcătuit, cum bine se
știe, Europa de Vest, așa-zisa Civilizație Occidentală, războinică, expansivă,
cuceritoare de lumi și identități, nu pentru a le civiliza, cum se susține de
o mie de ani și mai bine, ci pentru a le aduce la supunere și a le folosi la
discreție resursele. Așa a fost mereu. Și tot așa este și acum. Ei bine, în acest
vortex continuu de mișcare a populațiilor spre Vest, identitățile sedentare au
reușit să creeze, mai exact, să mențină nuclee civilizaționale puternice, în
jurul cărora se constituie, mai exact, se reconstituie o Asie foarte puternică, de
cinci miliarde de oameni, cu cea mai mare parte a resurselor planetei și cu un
concept de dezvoltare care intră categoric în conflict cu „secolul american“.
Asia renaște puternic, China, India, Asia de Sud-Est, Rusia, Turcia, țările
Orientului Mijlociu pivotează în jurul acestui concept, la care, încet, încet
aderă și Europa.
La ora actuală, Asia este compusă din 53 de state care fac progrese
uluitoare, ieșind viguros din „secolul american“. Se conturează puternic
triunghiul comercial China, Japonia, India, pe coordonatele unui capitalism
de tip asiatic – suspine autorul –, ale unui capitalism de stat. Toate aceste țări
progresează într-un ritm uluitor. Producția de oțel Chidnei, spre exemplu, este
de un miliar de tone, cât întreaga producție a restului lumii la un loc.
Referindu-se la ceea ce a fost și la ceea ce este, autorul arată, la un
moment dat, că, în timpul Războiului Rece, SUA au desfășurat 50 de acțiuni
militare, iar în perioada post-război rece (1989-2019), 200 de acțiuni militare.
Cu alte cuvinte, criza majoră, pe muchie de cuțit dintre Vestul American și
Estul Sovietic a conținut, totuși, într-o jumătate de secol, de patru ori mai
puține conflicte și războaie decât etapa post-război rece.
În capitolul următor, autorul revine asupra marii crize a societății
americane. Nu o face în mod obsesiv sau pentru că ar avea ceva cu societatea
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americană (menționăm că majoritatea surselor bibliografice ale autorului
provin din mediul academic american), ci pentru că America a fost atât
de puternică și este în continuare cea mai puternică mare putere din lume
(economic, financiar și militar), ci pentru că lumea este în cursul unei mari
schimbări, care va bulversa nu numai paradigmele și realitățile de azi, ci
conceptele fundamentale, raporturile de forțe, coordonatele progresului și
civilizației și chiar condiția umană.
Epoca cibernetică a început în toate domeniile, inclusiv în cel militar.
SUA dispune deja, în mod oficial, de Forțe Spațiale, nu simbolic, nu integrate
în celelalte structuri, ci ca structură distinctă. Desigur, și celelalte mari puteri
dispun de astfel de componente (majoritatea dintre ele le numesc Forțe
Aero-Spațiale0, dar americanii au creat efectiv o categorie distinctă de Forțe
Spațiale și au și spus-o, tranșant, întregii lumi.
Autorul arată că tendințele actuale de echilibrare a raporturilor de forțe,
de cibernetizare a spațiului de confruntare și de pacificare a lumii amenință
grav Complexul Militar Industrial American (pacea însemnând falimentarea
acestui complex, ceea ce este inadmisibil pentru actuala configurație a
identității strategice americane) și, de aceea, noul inamic esențial trebuie
reidentificat sau re-creat cu celeritate.
Odată cu atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, s-a ivit prilejul de
a transforma acest moment tragic și umilitor pentru colosul american, în unul
radical privind reconfigurarea mediului strategic internațional de securitate.
Imediat a apărut conceptul de Război Terorist, creat de americani și, opusul
acestuia, menit să coalizeze lumea în jurul SUA, cel de Război Global
împotriva Terorismului. Întreaga lume a căzut ușor în această capcană, dar
pentru Complexul Militar Industrial și pentru staff-ul lui din managementul
politic și strategic american a fost foarte ușor să găsească inamicul numărul
unu de care avea atâta nevoia. Și astfel s-a lansat, probabil cel mai penibil
concept din lume, dar și cel mai înfricoșător acela de război terorist - război
global împotriva terorismului. Adică un fel de gherilă teroristă, de care,
dintotdeauna, se ocupa bine-mersi poliția, ridicată la rangul de Război
Mondial Terorist, la care trebuie răspuns neapărat printr-un Război Global
împotriva Terorismului. Un război în care este angajată toată lumea împotriva
unui fenomen - terorismul - cerea noi politici, noi strategii, noi resurse, noi
arme, precum și o coaliție uriașă care să permită recucerirea lumii și punerea
ei în noi hățuri.
Desigur, și celelalte capitole, de care nu ne vom ocupa aici, aduc în
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pagină judecățile categorice, apodictice și problematice ale acestui analist
experimentat, ale acestui om vertical și intransigent cu privire la criza actuală a
lumii. O criză extrem de sofisticată și de complicată, în toate aspectele ei, de la
cele social-politice la cele economice, identitare și militare. Autorul analizează
în detaliul criza social-politică a capitalismului din perioada Războiului Rece,
cea mai dezbătută temă în mediile academice actuale. Analiza nu se face din
perspectiva defunctei lumi comuniste, cum o numește autorul, ci din cea a
realităților de azi. Apoi, în unul din capitolele următoare reia tema descreșterii
Imperiului American, dezvoltată și într-o apariție editorială anterioară.
Rând pe rând, în cele douăsprezece capitole ale acestui volum, sunt
desfășurate și disecate deme de mare anvergură, cum ar fi criza strategiei
nucleare americane, criza sistemului militar american, marea strategie
americană și obiectivele acesteia, sistemul educațional, relațiile cu China
și cu Rusia etc. Centrarea analizei pe America, adică pe Statele Unite ale
Americii, modelul de capitalism liberal, de democrație liberală, de mod de
viață liberal, nu este nici obsesivă, nici întâmplătoare. În afară de faptul că
autorul cunoaște foarte bine aceste teme – s-a ocupat de ele zeci de ani –,
problematica respectivă se află în universul lumii și al devenirii planetei,
încă din vremea amiralului Mahan care le-a spus americanilor că, dacă vor să
stăpânească lumea, trebuie, mai întâi să stăpânească marea. Complexul Militar
Industrial, Sea Power și strategia de îndiguire, devenită nu doar o strategie de
blocare a URSS-ului și comunismului, ci și una de supraveghere și controlare
a întregii lumi, plus excepționalismul american, ca mod de uimire, de orbire
și de dominare au caracterizat secolul american și au determinat o accentuare
a reacției tăcute și a acumulării de reverberații explozive. Dacă adăugăm, la
toate acestea, crize sistemelor educaționale, schimbările climatice, migrația,
precum și efectele uluitoare ale introducerii inteligenței artificiale în tehnologi
și modul nostru de viață, avem deja o imagine concludentă a complexității
crizificării acestei lumi, dar și speranța pe care o generează epoca cibernetică,
cea care va înlătura, fără îndoială stereotipiile unei ordini mondiale csre
generează crize, conflicte și războaie…
…Nu s-a uscat bine cerneala de pe dosarele războaielor de 20 de ani
împotriva terorismului și a apărut, pe panoplia zeului Marte, un alt inamic,
mult mai periculos decât cel terorist, Covit-19, cu toate tulpinile, variantele
și dezvoltările lui, un inamic invizibil, omniprezent și omnipotent, care a pus
întreaga omenire cu botul în măști și cu masca pe modul ei de viață.
Autorul se referă, acolo unde este cazul, și la criza noastră românească,
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la acțiunile, totdeauna defazate ale guvernelor, care au înnegurat și îndoliat
frumoasa noastră țară, pământ din pământului Dumnezeu.
„O lume n criză” este, așa cum spunea editorul, o carte care se citește ca
un roman. Este o carte profundă, care nu ameliorează îngrijorarea noastră, a
tuturor, pentru soarta acestei lumi, dar, esențialmente, configurează frumos și
trainic o deschidere spre noile orizonturi pe care înalta tehnologie, computerul
rețeaua și noua noastră înțelepciune, scăpată de monștrii și monstruozitățile
acestei crize complexe, va configura o lume mai bună.
De-a lungul timpului, am citit toate cărțile scrise de colonelul Florian
Gârz, ofițer de informații strategice, o minte limpede, verticală și totdeauna
sănătoasă, care vede, cu ochi totdeauna deschiși adevărurile cele adevărate și
le spune pe șleau, direct și inteligent, ca să le priceapă tot omul.
„O lume în criză“ este o carte de patrimoniu, o proiecție realistă,
sănătoasă și senină pe cerul înfurtunat al acestei lumi teribile, care se zbate
între inimi și porunci, ca o corabie care nu vrea sau nu poate să arunce
ancora. Și care, fără îndoială, va merge mai departe, pe oceanul necondiționat
al acestei planete care întreține nu numai drumurile pe ape, pe unde și pe
gânduri ale acestei lumii, ci și viața noastră.
Gl. bg. (rtr) dr. Gheorghe Văduva
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UNIVERSUL INTELLIGENCE
UNIVERSE INTELLIGENCE
Col. (r) dr. Tiberiu TĂNASE
Ovidiu Boureanu, Petru Ștețcu (autori), Stan Petrescu, Tiberiu Tănase
(coordonatori): Intelligence-ul românesc - trecut, prezent și viitor
(manual), Editura Concordia, Arad 2021
Această lucrare poate fi socotită, pe drept cuvânt, un adevărat îndreptar despre
activitatea de informații românească, instituționalizată, întinsă pe un triptic cu trei
regimuri politice. Dar, să nu uităm că, în istoria celor trei Dacii – Moldova, Ardealul și
Țara Românească – informațiile au fost mereu prezente, necesare, eficiente și apreciate,
pentru că au avut un rol deosebit la obținerea succeselor militare în confruntările
armate, de-a lungul istoriei statalității noastre.
Se poate constata cu ușurință că evoluția serviciilor române de informații,
de-a lungul vremii este în strânsă concordanță cu evoluția societății, precum și a
pericolelor, amenințărilor și factorilor de risc ce derivă din permanentă transformare
geopolitică a acestei societăți.
Această carte-manual, „Intelligence-ul Românesc – trecut, prezent și viitor”,
oferă un cadru analitic de excepție, pentru înțelegerea „comunității informative”
românești și pentru aprecierea valorii sale, de la origini și până astăzi. Autorii:
primul; neobositul cercetător dr. Tănase Tiberiu, istoric și universitar, pasionat al
serviciilor de intelligence – coordonator; al doilea Ovidiu Boureanu, masterand la
Relații Internaționale și Studii de Intelligence, Master de Cercetare, al Academiei
Naționale de .Informații Mihai Viteazul, absolvent al Masterului de Managementul
Informațiilor și cursului postuniversitar Managementul Informațiilor de Securitate
la Universitatea Romano-Americană, expert bancar și mediator; și al treilea, Petru
Ștețcu, un profesionist investigator, mediator și jurist cu vechime, precum și un
important ofițer al muncii de intelligence, reușesc să descrie, admirabil și cu măiestria
unor condeieri consacrați, componentele activității de informații, înșirate pe o
perioadă de peste un secol și jumătate. Ei au tratat și ordonat, în acest manual, date,
studii și învățăminte, cu caracter general, precum și analize de specialitate a „puterii
activității de intelligence”, totul scris cu talent, profesionalism și echilibru, referitor
la valoarea națională și natura activității informative, sub trei regimuri politice.
În această lucrare, autorii au combinat experiența personală cu parcurgerea
unei bogate bibliografii de specialitate, la care a fost adăugat un evantai de reflecții
erudite, lucrarea fiind scrisă într-o manieră convingătoare și destul de clară, putând
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fi parcursă atât de profesioniști sau de învățăcei ai activității de informații, cât și
de orice persoană interesată de tainele muncii de informații și contrainformații.
Cu cât ne adâncim mai mult, în lectura manualului, cu atât vom constata că autorii
disecă, cu artă, tainele organizațiilor și a muncii de informații, subliniind, cu aplomb,
principiile care definesc activitatea de culegere de informații în scopul asigurării
unor produse informative de calitate, necesare luării de decizii importante, la toate
nivelurile, de a contura și estimă, pentru decidenți, forma amenințărilor, cu adresă
directă la securitatea națională.
Manualul acoperă o vastă problematică a intelligence-ului românesc, derulată
în cele mai dificile perioade ale istoriei noastre naționale, pornind de la teorie la
practică, iar în această întinsă dezbatere, fără a mă repeta, pot afirma că, autorii, prin
cele așternute, în manual, vor atrage curiozitatea atât a celor din afara domeniului cât
și pe cea a profesionistului, pentru că ei au reușit să realizeze o carte bună, atractivă,
documentată, echilibrată, completă, reflexivă, un adevărat util instrument de lucru,
pentru dascălii aflați la catedra muncii de intelligence, o carte manual care va deveni,
rapid, un text de referință, atât de necesar structurilor informative românești modern.
Autorii au reușit să așeze serviciile de informații pe un loc meritat și foarte
important al societății noastre, să le sublinieze rolul în societate și să demonstreze
că acestea trebuie să aibă un domeniu larg de acțiune, asemeni unui telescop
ultraperformant, prin care să se poată identifica, nealterat, totalitatea factorilor de
risc și a amenințărilor la adresa securității naționale. Prin acest valoros manual,
autorii, ne-au demonstrat, convingător, că activitatea de informații trebuie să fie
una rațională, științifică, pragmatică și eficientă, aceasta utilizând, mai ales, surse
deschise și mai puțin pe cele conspirate, pentru a obține cât mai multă încredere din
partea comunității căreia îi aparțin. (din prefața semnată de gl. bg. (r) prof. univ. dr.
Stan Petrescu)
Francis Dvornik: Începuturile serviciilor de informații – Orientul
Apropiat antic, Persia, Grecia, Roma, Bizanț, Imperiile musulmane arabe,
Imperiul Mongol, China, Cnezatul Moscovei, Meteor Press, 2021
O lucrare fundamentală pentru cercetarea domeniului intelligence, volumul
constituie rezultatul unui concept aparținând generalului William J. Donovan, fost
director al Biroului de Servicii Strategice (O.S.S.) al S.U.A. în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, considerat de unii istorici adevăratul întemeietor al CIA. El
dorea ca, prin această lucrare, să prezinte imensa importanţă pe care o au serviciile
de informaţii pentru apărarea unei naţiuni. Odată încolţită ideea, generalul Donovan
a început s-o pună în practică, identificând oameni de ştiinţă care să fie dispuşi să
realizeze acest proiect. Printre cei contactaţi s-a aflat şi Francis Dvornik, profesor de
filozofie la Universitatea Harvard, care, printre alte studii, s-a preocupat şi de filosofia
politică în vechile state din Orientul Mijlociu, Roma Antică şi Imperiul Bizantin.
Proiectul oficial a fost abandonat ca urmare a decesului generalului Donovan,
în 1959, însă F. Dvornik, ale cărui cercetări au dus la convingerea sa că multe
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regimuri şi imperii au putut să supravieţuiască numai datorită unei bune organizări
a serviciilor de informaţii, a publicat materialele care se refereau la modul cum se
culegeau şi transmiteau informaţiile în 1974, abordând un subiect care, în concepţia
sa, ar ajuta la o înţelegere mai bună a numeroase evenimente istorice.
Cartea prezintă în primul capitol serviciile de informații în Orientul Apropiat
antic, cuprinzând Egiptul, Mesopotamia, Persia, precum şi statele greceşti. Procesul
de expansiune politică în vederea realizării unui „imperiu universal” a scos la iveală
necesitatea unei foarte rapide informări asupra situaţiei din ţările vecine, asupra
reacţiei naţiunilor supuse şi asupra stării de spirit a populaţiei împovărată de biruri şi
de hărţuielile războaielor. Încă de pe atunci s-a constatat că de informațiile obținute
depindea, în mare măsură, securitatea imperiilor şi a regimurilor politice, iar statele
antice din zona Nilului şi Orientului Apropiat au lăsat moştenire generaţiilor care au
urmat primele forme ale serviciilor de informaţii de stat.
În ce privește epoca romană, autorul relevă lipsa de interes a Republicii
Romane față de înfiinţarea unui serviciu de informaţii. Subestimarea importanţei
unui serviciu de informaţii a fost compensată de superioritatea diplomatică şi militară
a Romei, numai în măsura în care au avut de-a face cu triburile dezbinate din Italia.
Dar atunci când s-au confruntat cu un inamic care cunoştea avantajele unei bune
informări, romanii s-au aflat în situaţii defavorabile. De acest lucru şi-au dat seama
în timpul marilor bătălii împotriva Cartaginei, aşa-numitele războaie punice.
Împăratul Octavian Augustus, care a avut posibilitatea să studieze personal
caracteristicile serviciului de informaţii şi ale poştei regale egiptene, a înţeles
necesitatea existenţei unei instituţii care să asigure securitatea şi stabilitatea
imperiului. El a înființat rețele de mesageri pe drumurile militare romane, care
preluau mesajele unul de la altul, și a dotat staţiile de poştă cu animale pentru
transportarea cât mai rapidă la Roma a curierului din provincie. Aceasta a constituit
începutul poştei de stat, cunoscuta cursus publicus romană, care a dăinuit până la
sfârşitul Imperiului Roman, reprezentând precursorul metodelor moderne şi rapide
de transmitere a informaţiilor folosite astăzi în Europa şi America. Împăratul Traian
(53-117 d.Hr.) a întărit structura întregii instituţii prin înfiinţarea funcţiei de „prefect
de poştă”, subordonat direct împăratului sau reprezentatului său.
Continuatorul Imperiului Roman, Imperiul Bizantin, a avut nevoie de vechea
organizare romană pentru a asigura viaţa paşnică a cetăţenilor săi şi pentru a se
apăra împotriva intrigilor şi invaziilor duşmane din exterior, iar împăraţii creştini
din Bizanţ au găsit de cuviinţă să menţină şi să dezvolte un serviciu de informaţii
eficient. O astfel de instituţie a fost creată, probabil, de către Diocleţian însuşi sau
de Constantin.
Persoanele cărora li s-au încredinţat aceste servicii au fost numite agentes in
rebus – agenţi pentru probleme specifice. Sarcinile agenţilor erau multiple, principala
funcţie fiind distribuirea decretelor şi ordinelor imperiale magistraţilor din provincii.
Interesul special al agenţilor îl constituiau provinciile din apropierea frontierelor
imperiului; de asemenea, supravegheau modul de administrare a averii personale a
împăraţilor.
După apariţia arabilor şi întemeierea la începutul secolului al VI-lea a unui
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nou imperiu ce îşi avea originile în deşerturile Arabiei, primii conducători arabi
au apelat la maşina administrativă bizantină sau persană, ale cărei structuri nu
numai că le-au păstrat, dar le-au şi dezvoltat în propriul folos. În timpul califatului
abbasid poşta de stat a cunoscut o mare dezvoltare, constituind o trăsătură de bază a
guvernării. Istoricii arabi îl numesc pe califul Harun al-Rashid (766-809) ca fiind cel
care a reorganizat pe noi baze serviciul poştal (barid). Pe lângă datoria de a se îngriji
de corespondenţă şi de supravegherea funcţionării staţiilor de poştă, şeful poştei şi
funcţionarii săi aveau şi alte sarcini. Întreaga instituţie poştală era subordonată unui
sistem de spionaj, şeful poştei fiind în acelaşi timp şi şeful serviciului de informaţii
arab.
O atenție sporită este acordată de autor serviciilor de informaţii din Imperiul
Mongol, fiind prezentate serviciile de informaţii mongole în timpul lui Genghis-Han
şi al succesorilor săi. Cei mai buni informatori ai mongolilor au fost comercianții
musulmani, care controlau toate schimburile dintre China și Asia Centrală. Deoarece
erau buni observatori, cunoșteau toate rutele și erau la curent cu situația economică
și politică a fiecărui district în care făceau negoț. Sub masca comerțului, au avut
numeroase contacte în toate ținuturile din Persia până în China prin care treceau cu
caravanele lor.
Ultimul capitol este dedicat serviciilor de informaţii din Statul Moscovit
(Rus), care acoperă o perioadă de circa 300 de ani, de la cucerirea Rusiei de către
mongoli (sec. XIII) până la vremea ţarului Ivan al IV-lea (sec. XVI). Ivan al III-lea
a înțeles importanța unui bun serviciu de informații pentru o conducere centralizată,
fiind primul conducător rus care a dovedit o astfel de înțelepciune și abilitate în
conducerea statului.
Apariţia structurilor informative secrete şi a activităţii lor specifice – spionajul
şi contraspionajul – a fost legată de identificarea unor valori şi interese specifice
fiecărui stat şi în primul rând de starea de securitate, exprimată prin apărarea
teritoriilor şi prevenirea revoltelor împotriva puterii, respectiv prezervarea puterii.
Căpeteniile politico-militare ale Antichităţii (împăraţii chinezi şi romani, regii
indieni, persani, geto-daci, pontici sau cartaginezi, faraonii egipteni, conducătorii
polis-urilor greceşti) au creat o adevărată lume a „oamenilor de informaţii”.
Această lume s-a individualizat ca o lume ocultă, complexă şi adesea imprevizibilă,
enigmatică, fascinantă şi contradictorie. Cei mai mulţi au rămas anonimi, dar au
consfințit nemurirea marilor căpetenii politico-militare ale Antichităţii. Col. (r) dr.
Tiberiu Tănase

Aura Alexandra Per: Relațiile internaționale”,
editura Concordia, Arad, 2021
Lucrarea este un volum-manual, alcătuit din nouăsprezece capitole, în care
este descris pe larg conceptul și obiectul relațiilor internaționale, respectiv relațiile
dintre organizații, corporații și personalități politice sau din mediul afacerilor,
la nivel internațional. Sunt abordate: conceptul de relații internaționale; istoria
relațiilor internaționale; teoria și rolul teoriei în studiul relațiilor internaționale,
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teoriile fondatoare ale idealismului, realismului și instituționalismului, începând cu
contextul istoric al apariției acestor teorii și explicându-le celor care și-au propus să
studieze relațiile internaționale.
Autoarea abordează, totodată, influența pe care o poate avea asupra relațiilor
internaționale societatea civilă, problemele legate de securitate și metodele negocierii
ca modalități de rezolvare a conflictelor. Sunt, de asemenea, explicate tipologiile
de conflicte care pot apărea la un moment dat precum și gestionarea acestora prin
mediere. Este subliniat rolul diplomației în diferitele crize ce apar, exemplificând cu
ajutorul acordat Italiei de către China la începutul actualei pandemii și încercarea
acesteia din urmă de a prelua supremația mondială și cu această ocazie. Observam
deasemenea că procesul de menținere a păcii este strâns legat de felul cum statele
reusesc sa gestioneze situațiile de criză; deseori se apelează la state neutre în vederea
medierii, diplomația fiind metoda și tehnica cea mai utilizată in relațiile internaționale.
O altă parte a lucrării abordează conflictul în relațiile internaționale, conflictele
contemporane, gestionarea conflictelor, medierea și negocierea conflictelor
internaționale, cu accent pe negociere și tipurile de negocieri.
În următoarele capitole aflăm despre acțiunile militare în cazurile conflictelor
atipice, despre asimetria și caracterul hibrid al acțiunilor militare și razboaielor
contemporane. Autoarea menționează importanța și utilitatea prognozelor în luarea
deciziilor, ca să încheie cu amănunte importante privind relațiile internaționale în
contextul actualei pandemii și impactul pe care îl are asupra geopoliticii mondiale,
iar Secțiunea a 5-a se referă la Impactul Covid 19 asupra economiei Romaniei.
Col. (r) dr. Tiberiu Tănase
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STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

Către colaboratori și cititori
To contributors and readers
Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice
interdisciplinare și de securitate a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o
publicaţie a tuturor celor interesați de problematica strategică a interdisciplinarității și securității.
Paginile sale sunt onorate să găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării științifice
elaborate de cercetători științifici, de profesori, masteranzi şi studenţi ai Universităţii Creştine „Dimitrie
Cantemir”, de personalităţi din mediul academic şi universitar, de personalităţi ale lumii politice,
ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate. Dorim să participăm activ la dezbaterea ştiinţifică de
profil, să contribuim la extinderea universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii, la asigurarea
– şi pe această cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii şi dezvoltării durabile.
Revista apare atât aîn format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM), cât şi on line, astfel
încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg, deopotrivă avizat şi interesat, oferindu-i
rezultatele activităţii de cercetare științifică din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”,
informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor predominant strategice, dar nu numai, ale
interdisciplinarității și securităţii naţionale, regionale, internaţionale şi globale.
Revista poate fi accesată on line la adresa: http://iss.ucdc.ro/revista.html
Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct la redacție, în format
electronic, îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu diacritice, în Word,
în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract de 8-10 rânduri și cuvinte-cheie, cu
trimiteri bibliografice la subsolul paginii.
Nu se percep taxe pentru publicare.
Conținutul articolelor publicate, pe părți sau în întregime, poate fi descărcat și folosit, cu
citarea sursei.

Ne găsiți la adresa:
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Revista „Univers Strategic”
Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00; 330.79.11; 330.79.17 Fax: (021)330.87.74
Web: http://iss.ucdc.ro/revista.html
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro
Telefoane redactor șef: 0766.747.305; 0771.573.616, email: vaduvageorge@yahoo.fr
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Articolele pot fi trimise pe adresa revistei, pe cea a redactorului şef:
vaduvageorge@yahoo.fr și pe cea a redactorului șef adjunct:
av.agata@yahoo.com
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