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VAI DE CEI ÎNVINȘI!
VAE VICTIS!
Gheorghe VĂDUVA

EDITORIAL

Abstract
Citesc un text care-l are ca autor pe un economist de mare
forță. Până acum, așa ceva nu se mai întâmplase. În acești 31 de ani
de prăbușire dramatică nu doar a economiei române, ci a întregii
Românii, universitarii de forță, economiștii, profesorii de mare calibru
și, în general, oamenii de mare profunzime strategică, intelectuală
și profesională au tăcut mâlc. Mi-e greu să spun de ce. Mi-am spus că,
poate, n-au vrut să intre în mocirla acestor vremuri, să se amestece cu
gunoaiele care ies la suprafață în timpul inundațiilor, marilor viituri,
crizelor endemice, făcăturilor geopolitice, degradărilor civilizaționale
și războaielor. Fiind însă militar de carieră, bun cunoscător al teoriei
războiului și, în general, al fenomenelor care se tot întâmplă prin lumea
armelor, a universurilor și orizonturilor geopolitice și geostrategice, am
înțeles, încă din decembrie 1989, că România, orbită de entuziasmul
unei eliberări, pierduse, de fapt, unul dintre cele mai cumplite războaie
care se desfășuraseră pe teritoriul ei și pentru teritoriul ei. Desigur, nu
pentru dezrobirea ei, cum spun creierele fără creier sau cu creier care e
cu creierii în altă parte, ci pentru reînrobirea ei. În termenii unui nou tip
de jecmănire și... „civilizaționare”. Consonant cu atitudinea, totdeauna
asimetrică și defazată, a politichiei românești și, mai ales, a guvernărilor
lipsite nu doar de orice orizont geopolitic, geoeconomic și geostrategic
etc. etc., ci și de orice urmă de bun-simț românesc.
Am citit și recitit de câteva ori acest text sintetic și foarte clar.
Pe care am impresia că îl știam deja pe de rost. Senzația pe care am
încercat-o a fost una a soldatului care a pierdut nu numai un război, ci
și unitatea în care a luptat, armata, comandanții, camarazii, întreaga
națiune, precum și crezul în numele căruia și-a dedicat, și-a riscat și
și-a consumat viața. Și, în calitatea mea de soldat care a pierdut toate
războaiele lumii, m-am întors acasă, la iubirea cea dintâi. Dar nici asta
nu mai era acolo, pentru că, între timp îmbătrânise sau, și mai rău, își
găsise o altă iubire, o altă rațiune, o altă speranță și, poate, un alt fel
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de rost, fără niciun rost. Reintrarea mea în gândurile mele nu s-a refăcut nici pe
sub un arc de triumf, nici printr-o rugă, nici printr-un târâș umilitor, ci printr-o
buimăceală de tot râsul-plânsul, din care n-am ieșit cu adevărat nici acum, la 31 de
ani de la schimbarea robei unui tip de robie cu altul care a mai fost, și care revine
în forță, un fel de noutate repetitivă pe post de iluminare și eliberare vinovată,
întorcându-ne cu un secol înapoi.

Cuvinte-cheie: șoc; buimăceală; trezire; uimire; prăbușire; război;
moarte;
Abstract

I am reading a text authored by a powerful economist. So far no one was able
to send in the perfect solution, which is not strange. In these 31 years of dramatic
collapse not only of the Romanian economy, but of the whole of Romania, power
academics, economists, high-caliber professors and, in general, people of great
strategic, intellectual and professional depth have been silenced. It’s hard for me to
say why. I told myself that maybe they didn’t want to get into the mire of these times,
to get mixed up with the garbage that came to the surface during floods, floods,
endemic crises, geopolitical deeds, civil degradation and wars. However, being a
career military man, well acquainted with the theory of war and, in general, the
phenomena that are happening in the world of weapons, universes and geopolitical
and geostrategic horizons, I understood, since December 1989, that Romania,
blinded by the enthusiasm of a liberation had, in fact, lost one of the worst wars
ever fought on its territory and for its territory. Of course, not for freeing her, as
brains without a brain or with a brain that is with brains elsewhere say, but for reenslaving her. In terms of a new kind of plunder and ... civilization. Consonant with
the attitude, always asymmetrical and out of phase, of the Romanian politics and,
especially, of the governments lacking not only any geopolitical, geoeconomic and
geostrategic horizon, etc. etc., but also of any trace of Romanian common sense.
I have read and reread this synthetic and very clear text several times. Which
I think I already knew by heart. The sensation I tried was one of the soldier who lost
not only a war, but also the unit in which he fought, the army, the commanders,
the comrades, the whole nation, as well as the creed in whose name he dedicated
himself, and- he risked and consumed his life. And, as a soldier who lost all the wars
in the world, I returned home to my first love. But that, too, was no longer there,
because in the meantime he had grown old, or worse, found another love, another
reason, another hope, and perhaps a different purpose, to no avail. My re-entry
into my thoughts was not restored under a triumphal arch, nor by a prayer, nor by
a humiliating crawl, but by a bewilderment of all laughter-weeping, from which
I have not really come out even now, 31 years after the change of the robe of one
type of slavery with another that was, and that returns in force, a kind of repetitive
novelty as enlightened and guilty release, going back a century.
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Keywords: shock; bewilderment; wake up; amazement; collapse; war;
death;
Résumé

Je lis un texte rédigé par un puissant économiste. Jusqu’à présent, personne
n’a été en mesure d’envoyer la solution parfaite, ce qui n’est pas étrange. Au cours
de ces 31 années d’effondrement dramatique non seulement de l’économie roumaine,
mais de toute la Roumanie, des universitaires de premier plan, des économistes, des
professeurs de haut calibre et, en général, des personnes d’une grande profondeur
stratégique, intellectuelle et professionnelle ont été réduits au silence. Il m’est difficile
de dire pourquoi. Je me suis dit qu’ils ne voulaient peut-être pas entrer dans la boue
de ces temps, se mêler aux ordures qui montaient à la surface lors des inondations,
des inondations, des crises endémiques, des faits géopolitiques, de la dégradation
civile et des guerres. Cependant, étant un militaire de carrière, connaissant bien
la théorie de la guerre et, en général, les phénomènes qui se produisent dans le
monde des armes, des univers et des horizons géopolitiques et géostratégiques, j’ai
compris, depuis décembre 1989, que la Roumanie, aveuglée par l’enthousiasme
d’une libération avait, en effet, fait perdre l’une des pires guerres jamais livrées sur
son territoire et pour son territoire. Bien sûr, non pas pour l’avoir libérée, comme
le disent des cerveaux sans cerveau ou avec un cerveau qui est avec des cerveaux
ailleurs, mais pour l’avoir réasservie. En termes d’un nouveau type de pillage et ... de
„civilisation”. Conforme à l’attitude, toujours asymétrique et décalée, de la politique
roumaine et, surtout, des gouvernements dépourvus non seulement de tout horizon
géopolitique, géoéconomique et géostratégique, etc. etc., mais aussi de toute trace de
bon sens roumain.
J’ai lu et relu plusieurs fois ce texte synthétique et très clair. Ce que je pense
que je connaissais déjà par cœur. La sensation que j’ai essayée était celle du soldat
qui a perdu non seulement une guerre, mais aussi l’unité dans laquelle il a combattu,
l’armée, les commandants, les camarades, toute la nation, ainsi que le credo au nom
duquel il s’est consacré, et il a risqué et consumé sa vie. Et, en tant que soldat qui a
perdu toutes les guerres du monde, je suis retourné chez moi à mon premier amour.
Mais cela aussi n’était plus là, car entre-temps il avait vieilli, ou pire, trouvé un autre
amour, une autre raison, un autre espoir, et peut-être un autre but, en vain. Ma rentrée
dans mes pensées ne m’a pas été rendue sous un arc de triomphe, ni par une prière, ni
par un crawl humiliant, mais par un étourdissement de tous les rires-pleurs, dont je ne
suis pas vraiment sorti encore aujourd’hui, 31 ans après le changement de robe d’un
type d’esclavage par un autre qui fut, et qui revient en force, une sorte de nouveauté
répétitive comme libération éclairée et coupable, remontant à un siècle en arrière.

Mots-clés : choc ; perplexité; se réveiller; stupéfaction; effondrer;
guerre; décès;
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Argument

D

ouă lozinci din decembrie 1989 îmi bat și acum cuie în creier: una,
văzută de mine, în noaptea de Crăciun, pe un gard din zona Gării de
Nord, scrisă cu litere roșii, sângerii, de vreun metru fiecare: „JOS COMUNISMUL!”,
și cea de a doua, scrisă cu creta sau cu vopsea albă pe crucea de lemn de la
intersecția de la kilometru zero, din Piața Universității din București: „Nu
plângeți moartea pentru libertate! Dacii râdeau de moarte și erau liberi!”
Prima, pur și simplu, nu mă interesa, ci doar mă șoca, întrucât făcea parte din
arsenalul unei propagande, ca moft de contra-propagandă, iar cea de a doua
mă impresiona profund, până la lacrimi. Pe mine, ca militar, dar și ca foarte bun
cunoscător al realităților din țară și de peste hotare, nu mă interesa orânduirea
politică în care trăiam. Nu mă interesa efectiv. Vorbele ei erau prea tocite. Și
prea mult scrise pe toate gardurile. Și pe cele vizibile, ca să nu se vadă, și pe
cele invizibile, ca să fie misterioase. Și nu mi-a trecut prin cap că aș putea s-o
schimb. Nu era treaba mea. O luam doar ca pe un dat. Cunoșteam foarte bine, pe
viu, avantajele și dezavantajele, realizările și sloganurile orânduirii socialiste,
în care trăiam, dar și pe cele ale societății capitaliste pe care o studiam, de ani
de zile, în toate coordonatele ei. Mai ales din operele scrise de occidentali. Dar
astea erau marginalii la profesia mea. Și chiar la viața mea. În fapt, eram, cel
puțin la nivelul meu, în sinele meu și în cercurile mele de prieteni, de cunoscuți,
de colegi etc., un critic destul de exigent – și chiar de vocal, în sensul că, în
cercurile mele, discutam deschis problemele orânduirii, ale epocii, mai ales
din perspectiva marilor valori, a gândirii filosofice raționale din epocă. Și a
măsurilor de neînțeles pentru mine, lipsite de logică și de măsură, pe care le
luase conducerea politică, de înfometare irațională a populației. Cum, adică, în
țara care are unele dintre cele mai moderne complexe, aproape în întregime
automatizate, de creștere a puilor, oamenii să stea la cozi pentru a-și cumpăra un
pachet cu „adidași” (picioare slăbănoage de pui), sau pentru a-și face un plin de
benzină, în țara care deține resurse petrolifere serioase și o industrie petrolieră
de invidiat, situându-se printre primele șapte țări din lume?! Măsurile astea
criminale erau lipsite, în opinia mea de atunci, de orice rațiune... Nici aceea de a
plăti cu orice preț datoria externă nu mi se părea acceptabilă, oricât de patrioți
am fi fost noi și conducătorii noștri. Nu există nicio rațiune pentru a înfometa, în
mod conștient, populația, mai ales fără a o întreba dacă este dispusă să accepte
acest preț al autonomiei, independenței și suveranității...
Și, așa cum culorile spectrului solar – ROGVAIV –, puse pe un vortex
amețitor dau un alb pur, și vortexul valorilor în care am trăit și am crezut, în
urma miilor de lecturi, a trudei mele zilnice pe ogorul românesc al trăirii și
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cogniției, al experiențelor făcute sau suportate, al îndoielilor și certitudinilor
și chiar al problemelor de logică matematică pe care le rezolvam, în timpul
meu liber, adică în miez de noapte, preț de vreo douăzeci de ani, ca exercițiu
de păstrare a lucidității minții, a dat nu un alb pur, ci un cenușiu al unui vulcan
epuizat, prin erupție, în propria-i lavă. Adevărurile sublime ale cunoașterii și
efectele cenușii sau de-a dreptul întunecate ale minciunilor și manipulărilor de
tot felul – lumea întreagă este un astfel de creuzet, el însuși, mincinos –, care miau bătut în tâmple, atunci, în decembrie 1989, în miez de noapte, pe străzile unui
București răvășit în care niște focuri de armă strigau după ajutor, înnebunesc și
acum orizonturile mișcătoare ale anilor care au trecut.
Toate s-au năpustit, anapoda (sau, poate, riguros planificate de alții, că așa
e la război), asupra noastră, care eram complet buimăciți (efect al propagandei
Vestului împotriva noastră, dar pe post de elemente-forță ale eliberării noastre
de sub stăpânirea noastră) și vulnerabili la orice. Educația politică de tip
socialist, desfășurată agresiv și prost, preț de un o jumătate de veac, nu ne-a
folosit la nimic, iar din cea profesională, științifică, morală, patriotică etc., a
mai rămas doar abilitatea de a-i slugări necondiționat și umil pe cei pe care
i-am slugărit, aproape fără încetare, de la Daci încoace, cu toate eforturilor
domnitorilor și ale unora dintre marii patrioți de a ne regăsi și noi, ca atâția
alții, și păstra busola noastră. De aceea, sistemele educaționale, care ni s-au
impus de-a lungul vremurilor, au fost cele care li se impun unor făcături umile
și neimportante, adică unor cățeluși care nici nu latră, nici nu mușcă. Vocea lor,
a lătrătorilor neimportanți, în viziunea occidentalilor atot-stăpânitori aroganți,
eterni și fără drept de apel ai acestei lumi, nu înseamnă nimic. Românii care,
în vremea socialismului cu un strop de scaun național la cap, au generat, spre
exemplu, institute de cercetări agricole de mare forță, unele dintre ele de talie
mondială, chiar unice în lume prin diferite tipuri de semințe agricole extrem de
importante în aceste vremuri care se contrafac și se degradează continuu, sunt,
azi, la pământ. Adică nu mai sunt deloc. Toate aceste institute s-au desființat, iar
40 la sută din pământul arabil al țării este vândut sau cedat (a se citi: dăruit) la
alții. Deși Constituția nu este de acord cu așa ceva. Dacă ar mai conta Constituția
României pe pământul românesc!... În mare parte, codrii seculari ai țării, de
care, în vremea socialismului, nu avea voie să se atingă niciun român, nici măcar
Dumnezeu, în afara celor care deserveau marile combinate de industrializare a
lemnului, au fost tăiați la ras nu numai de către faimosul austriac, care a marcat,
ca și compania internațională austriacă OMV, cu sediul la Viena, intrată în
posesia a 51% din petrolul și gazele naturale românești, întoarcerea imperiului,
ci și de către baronii locali ai lemnului, inclusiv primari, care au făcut averi
colosale vânzând pădurile țării, trecute sau retrecute, potrivit unor legi tâmpite,
în proprietatea lor.
Și acesta este abia începutul. Dintr-o grădină a Maicii Domnului, România
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devine (a devenit deja) domeniul corporațiilor, marginalul estic euro-regionalizat
și deznaționalizat al Uniunii Europene și zona disprețuită a Bruxelles-ului.
Într-o astfel de viziune, a început deja resetarea României dezindustrializate,
depopulate, dezeducate, subdezvoltate, înapoiate, analfabetizate, tratate cu
dispreț și indiferență atât de lumea străinească, dominatoare și arogantă,
aceeași mereu, cât și de către tagma celor care o conduc, bâj-bâj, spre noua
prăpastie a viitorului. Bravos, națiune, halal să-ți fie! – cum ar fi spus conu Iancu,
și el, ca mai toți ironiștii și autoironiștii, un pamfletist cu ștaif al unei națiuni ca
vai de lume...
Dar să vedem cum stăm cu mărunțișurile:

Educația

Tot ce ființează pe planeta Pământ și, probabil, în Universul cunoscut, are
nevoie de educație. Educația, sau educațiunea, ca să fim în ton cu nenea Iancu,
nu este doar o etapă trecătoare în viața cuiva – în speță, a omului, că despre
el e vorba aici –, aceea de școlarizare, ci și un proces permanent. Toată viața,
omul învață. Nu există un proces sau un procent de supra-plin în educație, nici
unul de suficiență. Cu cât societatea este mai complexă și mai civilizată, cu atât
procesul educațional trebuie să fie mai amplu și mai consistent. Oricum, în lumea
oamenilor, educația este permanentă. În societatea modernă, analfabetismul
este de neconceput. Iar conținutul noțiunii de analfabet este diferit de la o
etapă istorică la alta. Spre exemplu, în civilizația cibernetică, mai exact, în
epoca cibernetică a civilizației oamenilor, în centrul noțiunii de analfabet se
situează lipsa cunoștințelor și abilităților IT. Deja acest lucru se simte și astăzi.
Persoanele în vârstă, care nu au cunoștințe și abilități IT, sunt depășite și chiar
marginalizate. Lipsa acestor cunoștințe și abilități – cerințe importante ale
pieței muncii – limitează accesul la majoritatea ofertelor locurilor de muncă.
Desigur, românii – îndeosebi cei de la sate – pot lucra, în calitate de peoni ai
veacului XXI, la culesul sparanghelului din Germania, spre exemplu, sau la
muncile agricole din Belgia, ca badante prin Italia, prin Spania, prin Austria etc.,
adică prin Occident, sau pe unde or mai fi, iar prospăturile feminine românești
de 13-14-15-16-17-18 ani, dar nu mai mult, pot fi carne de sex pentru rețelele
de prostituție de pretutindeni, chiar dacă n-au avut timpul necesar să obțină, fie
și pe daiboj, pe bani sau pe ochi frumoși, o diplomă universitară. Nici n-ai cum
să obții o astfel de diplomă la 17 ani.
În același timp, orele de limba română și de istorie a națiunii au fost
reduse la maximum – și, pe alocuri, chiar excluse din învățământul primar,
gimnazial și liceal, ca să nu mai vorbim de cel universitar și post-universitar,
pentru că, într-o societate deschisă, nu mai este nevoie de așa-ceva, după
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mintea managerilor politici și strategici ai UE, ai corporațiilor și ai rețelelor
transfrontaliere și antifrontiere –, ca să fie clar pentru toată lumea încotro ne
îndreptăm. Reorientarea educațională, școala altfel, pragmatizarea excesivă
a învățământului și scoaterea lui aproape totală din sistemele de valori ale
unei națiuni nu pregătesc cetățeanul națiunii, ci cetățeanul societății nomade,
a se citi robotul uman programat de nomadism, al rețelelor și corporațiilor
transfrontaliere. Adică, noul sclav cu smart și laptop, golit de logica culturală
și istorică a sfântului plai, a pământului strămoșilor, și îndoctrinat de noul
pragmatism nomad: unde-i bine, acolo-i și de mine. Ceea ce, să recunoaștem,
poate fi destul de atractiv, pentru un dezîmpământenit.
Într-un fel, cam aceasta a fost și logica înrobirii oamenilor pământului
planetei Pământ de către civilizația occidentală, mai ales de către sistemul
bancar al lumii. Fiecare prunc, când se naște, primește un credit pe termen
lung, pe care statul, societatea, omenirea și el însuși nu-l vor putea rambursa
nici măcar atunci când nou-născutul de odinioară va ajunge în mormânt. Ei,
occidentalii, au invadat lumea nu pentru a o civiliza, a o culturaliza, ci pentru
a o stăpâni. Sau, mă rog, pentru a o alinia la noul lor concept civilizațional,
care le-a deschis porțile spre toate orizonturile, adică spre toate resursele,
piețele și posibilitățile. Iar acolo unde n-a mers cu cultura și cu convingerea,
au vorbit armele. Din câte știm noi, niciuna dintre țările cu resurse naturale
remarcabile, dintre cele pe care le-a civilizat Occidentul, n-a devenit vreodată
o putere înalt-tehnologică și informațională. N-a intrat în logica occidentală a
diviziunii competențelor în această lume: unii, cu resursele și munca brută, alții
cu tehnologia și managementul. Chiar și după decolonizarea lumii, coloniile au
rămas, într-un fel, tot colonii. Marile puteri coloniale nu și-au pierdut niciodată
coloniile. Doar le-au redenumit. Iar acum, mai nou, le-au adus populația chiar la
ele în bătătură. Ca să le reîmprospăteze sângele nomad sedentarizat prea mult.
Controlul și influențarea sistemelor educaționale sunt obiective clare,
care fac parte integrantă din strategia pe termen lung a cuceritorilor lumii. Să
nu ne amăgim. Acești cuceritori fac ce știu ei mai bine, de milenii, să facă. Mai
altfel, desigur, dar, într-un fel, tot la fel.

Cultura

Produsul durabil, tezaurizat, al educației este cultura. Mai exact, valoarea,
iar valoarea, cum bine se știe, este esența culturii. Din cele peste 250 de definiții
care s-au dat cândva culturii, cea mai interesantă și cea mai realistă mi se pare
a fi aceea de sistem de valori tezaurizate. Cu alte cuvinte, efectul fundamental
al educației este cunoașterea, adică memorarea, înțelegerea, simțirea, întrun cuvânt, generarea valorii. Valorile se tezaurizează în sisteme de valori,
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acestea, sub efectul duratei, devin patrimonii, iar patrimoniile materiale
și spirituale alcătuiesc structura de rezistență a civilizațiilor și civilizației
universale a hominienilor. Valorile nu sunt conflictuale. Fiind, de fapt, esențe,
ele se constituie într-un fel de cărămizi ale culturii și civilizației. Dacă există
o unitate a acestei lumi a oamenilor – și, desigur, că o astfel de unitate există,
pentru că, altfel ne-am fi prăbușit demult sub loviturile generate de interesele
din noi –, aceasta este constituită, în exclusivitate, din sistemele de valori, care
se asamblează din valorile create prin muncă, învățătură și, în general, prin
educație. Desigur, nu valorile împing lumea înainte, ci interesele, pentru că ele
se constituie în mobiluri ale acțiunii. Ele, interesele, sunt motivele acțiunii, nu
valorile ei. Valorile sunt însă efectele confirmate în timp de utilitatea rezuttelor
unei acțiuni efectuate, precum și, într-o foarte mare măsură, suporturile solide
ale unei acțiuni viitoare, proiectate.
Întrebarea pe care și-o pune fiecare, sau care i se pune fiecăruia, atunci
când acesta planifică o acțiune, este: Pe ce te bazezi? Baza oricărei acțiuni, adică
temelia ei, este alcătuită din rezultatele confirmate ale unei alte acțiuni trecute,
ale unor sisteme de acțiuni trecute, dintr-un sistem de valori tezaurizate,
constituite într-o temelie, pe care se alcătuiește un proiect.
Nivelul de cultură (generală, profesională, tehnică, artistică, matematică,
literară, filosofică, istorică, geografică, civică, individuală, colectivă, națională,
universală etc.) nu este însă un muzeu al cunoașterii, pe care-l vizitezi sau nu,
ci o temelie vie a acțiunii umane, o bază de date, constituită, în cea mai mare
măsură, din valori perene, nu din mortăciuni și fosile, valori care, nolens, volens,
fac parte din arhitectura, fie și doar ca arhetip, a unei acțiuni eficiente, mai ales
din rădăcini ale acesteia. Și care se actualizează continuu.
Patrimoniul nu este un artefact, ci o realitate tezaurizată, un sistem de
rădăcini care conservă locul, timpul și gândul de unde venim și pe unde am
mai fost. Dar se pare că noi n-am prea fost pe nicăieri, în afara unui areal de
transhumanță din zona Mării Negre, Mării Adriatice și chiar din cea a Mării
Baltice. E adevărat, strămoșii noștri au ajuns și prin India, odată cu Alexandru
Macedon, în oastea acestuia, și chiar înaintea acestuia, cum ne spun cuvintele
rumânești din sanscrită etc. Patrimoniul este casa ancestrală a civilizației
umane, a culturilor umane, de la origini până azi. Eu încă mai sper că oamenii
de știință din România Curată, din România Sănătoasă la Cap, vor descoperi,
la un moment dat, sau măcar într-un final, patrimoniul civilizației dacice, al
civilizației din Carpați, al limbii române, limbă care, având în vedere unele
dintre caracteristicile ei de bază – polisemantismul cuvintelor, expresivitatea,
consonanța, tâlcul, așezarea etc. –, dar și faptul că nu se aseamănă cu niciuna
dintre limbile vorbite în țările vecine, România fiind, și păstrându-se prin
milenii, ca insulă civilizațională sedentară, în masa unor popoare războinice
migratoare care au fost obligate, în cele din urmă, să se sedentarizeze și ele.
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Gérard Chaliand scria, în Anthologie mondiale de la stratégie des origines au
nucléaire, că principala confruntare a antichității din perioada secolului al IVlea î.e.n. până în secolul al XIV-lea e.n., la scara continentului euro-asiatic, a fost
între nomazi și sedentari.1
Acest război a fost câștigat, în cele din urmă, de sedentari. Dar, în vânzoleala
istoriei, s-au schimbat și unii și alții. Nu numai superficial, ci, probabil, chiar și
în ceea ce privește unele părți din zestrea genetică. De aici, cred, nu trebuie să
înțelegem că sedentarii s-au nomadizat sută la sută, iar migratorii, mai ales cei
războinici, s-au sedentarizat mie la sută. S-au sedentarizat și ei, e drept, dar în
felul lor. Și-au mutat adică bazele lor de plecare din foaierul perturbator (nordul
Mării Negre – Extremul Orient), un pic mai la Vest, s-au mai ciondănit și acolo
între ei, prin niște războaie locale sau/și mondiale, tot pentru resursele planetei,
pentru putere, orizonturi nesfârșite, bani, bani, bani și influență, dar nu și-au
pierdut esența: prăduirea resurselor planetei în interes propriu (desigur, în
termeni ceva mai moderni, mai sofisticați și mai pudrați cu parfumuri locale,
dar, în esență, la fel de agresivi, ca întotdeauna).

Civilizația

Civilizațiunea – ca să-i zicem așa, cu un cuvânt care nu prea mai circulă, dar
are umbrelă și parfum de epocă –, este, sau poate fi, un summum de patrimonii
sau un Everest ceva mai accesibil și mai tentant al patrimoniilor. Există, potrivit
unor viziuni, zone sau areale civilizaționale (Huntington distingea șapte sau
opt: occidentală, ortodoxă, sinică, niponă, hindusă, arabo-musulmană, africană
și latino-americană. Dar aceasta din urmă, ne spunea Samuel P. Huntington,
poate face parte și din civilizația occidentală. Fiecare dintre acestea are un areal,
pe care regretatul profesor de la Harvard îl delimitează după criterii discutabile.
Spre exemplu, falia sau linia de despărțire dintre civilizația ortodoxă, al cărui statnucleu ar fi Rusia, trece cam pe la Est de Țările Baltice, pe la Vest de Belarus, pe
la Est de Carpații Albi, despărțind Ucraina Vestică de restul Ucrainei, pe creasta
Carpaților Orientali și a Carpaților Meridionali din România, fragmentând, din
punct de vedere civilizațional, România, apoi, dincolo de Dunăre, pe la vest de
Serbia, despărțind-o de Slovenia și Croația etc. Războiul din fosta Iugoslavie (țara
slavilor de sud), după cum se vede, ar fi fost un război de falie civilizațională,
sau de falii civilizaționale – ceea ce nu este prea departe de un adevăr indus,
în favoarea unui adevăr mai degrabă geopolitic –, așa cum pare a se proiecta
și o posibilă interpretare anti-unitate românească a evenimentelor de la Târgu
Mureș din iunie 1990. Numai că populația din Transilvania nu este în totalitatea
ei catolică. Numărul catolicilor din toată România este în jur de un milion, 90
1
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la sută din populația țării fiind ortodoxă. Procentajul este cam același și în
Transilvania, unde elementul românesc a fost dintotdeauna, chiar și în vremea
Imperiului Austro-Ungar, predominant.
În spațiul carpato-dunăreano-pontic, românescul reprezintă o identitate
civilizațională aparte, care, în pofida presiunii uriașe exercitate de cele trei
imperii – Rus, Otoman și Habsburgic (redenumit, ulterior, Austro-Ungar) – nu a
putut fi fragmentată și anihilată. Pentru noi, românii, păstrarea acestei unități
de-a lungul secolelor și mileniilor nu este însă un miracol, ci un fapt care ne-a
ținut în viață, ca identitate civilizațională.
Astăzi, prin euro-regionalizare și prin alte artificii uniuno-europene
sau de care or mai fi, se încearcă din nou refragmentarea spațiului românesc,
anihilarea civilizației românești și, prin urmare, și a spațiului strămoșilor,
invocându-se, dar în subsidiar, desigur, primatul cuceririi sau apărării prin sabie.
Uitându-se însă că, de fapt, tot prin sabie și cu prețul sângelui milioanelor de
români morți pe câmpul de luptă, noi, civilizația română, ne-am apărat spațiul
nostru de origine, de-a lungul veacurilor. Mai mult, atât în Primul, cât și în cel de
al Doilea Război Mondial, contribuția noastră la victoria finală a Aliaților a fost
una remarcabilă, consemnată în mai toate documentele vremii și recompensată
cu păstrarea vetrei strămoșești. Rapturile teritoriale din 1940 și cedarea Insulei
Șerpilor, în 1948, din rațiuni strategice de Tratat, fără documente oficiale și fără
cuvântul sabiei, nu sunt rezultate ale unui război pierdut, ale cărui datorii le-am
plătit cu prisosință, ci efecte ale unor mașinațiuni și ale unor interese de mare
putere ale marii puteri de la Răsărit, care a dorit mereu să avanseze mai spre
Vest, pentru că Vestul este, și geopolitic, un pom omni-lăudat.
În pofida acestor realități, identitatea civilizațională românească a reușit
să supraviețuiască și chiar să fie consolidată, între altele, și printr-un sistem
educațional permanent și destul de consistent, chiar dacă nu era și nu a fost
perfect.
Din păcate, de-a lungul istoriei, România nu a avut nici răgazul necesar,
nici timpul istoric favorabil, nici conducători suficient de înțelepți, de abili și de
potriviți, care să identifice, să înțeleagă și să formuleze, în termeni statornici
și cuprinzători, interesul strategic vital al civilizației românești și al spațiului
românesc și, în consecință, nici viziunile, programele, resursele, politicile,
strategiile și suporturile acceptabile și sustenabile, absolut necesare pentru a
transforma spațiul românesc într-un giratoriu al civilizației românești, într-un
fel de Carrefour al României în spațiul strămoșilor de care, pe cât posibil, să nu
se atingă nici dușmanii și nici prietenii. Desigur, este foarte greu de realizat,
de susținut și de întreținut așa ceva, mai ales când te afli într-o zonă a unui
Carrefour geopolitic și geostrategic Est-Vest sau/și Vest-Est, dar acestea sunt
datele și n-ai cum să ieși din ele sau să le eludezi.
Foarte puțini dintre conducătorii spațiului românesc s-au gândit la așa
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ceva și, ca urmare, și mai puțini – poate chiar niciunul – nu s-a preocupat de
așa-ceva, deși, la o privire mai atentă a hărții, gâtuitura din centrul geografic al
Europei de pe axul Marea Neagră - Marea Baltică impunea, într-un fel, o astfel
de viziune și, deci, o asemenea reflecție.
Și, totuși, România a continuat să existe, poporul român să supraviețuiască
și, în anumite etape ale existenței sale, chiar să prospere. Atât cât s-a putut. Dar
asta-i soarta țărilor-tampon. Coloșii care te înconjoară nu te vor lăsa niciodată
în bună pace. Fie te vor ataca atunci când au ei poftă și interes, fie te vor folosi
ca zonă-tampon, ca spațiu de siguranță strategică, sau, în anumite situații, ca
spațiu de manevră strategică pe linii exterioare.
Destinul a făcut ca spațiul românesc să se afle chiar în zona acestei falii
strategice, mai exact, geopolitice și geostrategice, de unde încep, patru mari
coridoare geopolitice și geostrategice (două dintre ele, maritime: culoarul
geopolitic și geostrategic al Mării Baltice și culoarul geopolitic și geostrategic al
Mării Negre, Mării Mediterane, între care se află alte două culoare geopolitice și
geostrategice: culoarul geopolitic și geostrategic terestru, care începe din spațiul
Galiției și se derulează la nord de lanțul muntos european, până în Normandia, cu
axul pe marile capitale ale țărilor care echipează acest culoar: Varșovia, Berlin,
Paris și culoarul geopolitic, geoeconomic și geostrategic al Dunării).
Cele două culoare geopolitice și geostrategice maritime au valoare
europeană și euro-asiatică și asigură Rusiei ieșirea la oceanul cald – obiectiv
de cea mai mare importanță politică, geopolitică, economică și militară pentru
Rusia, iar Occidentului îi permite, în caz de război, manevra strategică maritimă
pe linii marginale, exterioare, combinate cu manevra frontală pe culoarul
geopolitic și geostrategic terestru și pe culoarul geopolitic și geostrategic al
Dunării, pentru a pătrunde, la o adică, în vastul teritoriu al Rusiei, desigur, pentru
uriașele resurse care se găsesc aici. Așa cum au încercat s-o facă, la vremea lor,
Napoleon și Hitler.
De altfel, așa cum bine se știe, cam toate confruntările Est-Vest și Vest
Est, inclusiv cele două războaie mondiale fierbinți, s-au derulat pe aceste
coridoare geopolitice și geostrategice. Ar fi multe de spus despre ele, dar ne
oprim aici. Important și, în același timp, dramatic pentru noi, este că spațiul
românesc se află tocmai aici, în zona acestei falii, în disputa Est-Vest, sau VestEst. Pe vremea imperiilor, dar și înainte de aceasta, spațiul românesc s-a aflat,
deopotrivă, între aceste imperii – Rus, Otoman și Habsburgic –, într-un mod
incomod și, în același timp, paradoxal, util și necesar. Imperiul Habsburgic, mai
cu moț, a inclus o parte din acest spațiu în compunerea sa (în compunerea sa,
nu a Ungariei), cu un statut special, întrucât Franz Josef și ai lui visau să ajungă
cândva să stăpânească efectiv nu doar partea vestică din coridorul strategic al
Dunării, ci și Gurile Dunării și ieșirea directă la Marea Neagră. De aceea, regiunea
Carpaților de Curbură reprezenta, pentru acest imperiu nu doar un ținut din
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interioritatea sa, ci și o zonă vitală de siguranță strategică interioară. Probabil că,
în planurile geopolitice și geostrategice ale acestui imperiu pe care, unii dintre
mai-marii lumii îl consideră și astăzi ca un model viabil de multinaționalitate
și multiculturalitate, (concepte atât de dragi Uniunii Europene de azi), se aflau
și niște posibile manevre strategice pe linii interioare de intrare în cele patru
culoare geopolitice și geostrategice. Rușii stăpâneau efectiv intrările estice
în cele patru coridoare geopolitice și geostrategice și erau, probabil (ca să nu
zicem în mod sigur), interesați și de prima rocadă de valoare strategică, în caz de
război – nordul Mării Negre, adică raioanele Kahul, Bolgrad și Ismail, teritoriul
de azi al Republici Moldova și cel din Vestul Ucrainei, Belarus și, evident, cel al
Țărilor Baltice. De altfel, atât în Primul Război Mondial, cât mai ales în cel de
al Doilea, această zonă de pe axul Marea Neagră – Marea Baltică a fost folosită
ca rocadă strategică de importanță vitală pentru manevra strategică de pe o
direcţie strategică pe alta.
De aceea, Imperiul Țarist privea și trata, probabil, în planurile sale
geopolitice și geostrategice, teritoriul Republicii Moldova de azi și pe cel al
Moldovei dintre Prut și Carpați ca spații de importanță vitală pentru manevra
sa strategică pe linii exterioare, în zona europeană a vastului său teritoriu.
Teritoriul de azi al Republicii Moldova intra, în acele timpuri (ca și acum, de
altfel), în rocada strategică Marea Neagră – Marea Baltică, iar cel al Moldovei
dintre Prut și Carpații Orientali, în zona sa de siguranță strategică exterioară.
După război (este vorba de cel de-al Doilea Război Mondial), drumurile NordSud din Republica Moldova – ridicată de sovietici la rangul de țară, adică de
Republică Unională, datorită interesului geopolitic și geostrategic al Imperiului
Roșu pentru această zonă – au fost betonate și făcute să fie apte inclusiv
pentru manevra de rocadă, de pe un culoar pe altul a rachetelor balistice
intercontinentale mobile. Cam așa este considerată și Ucraina, azi, atât de către
ruși, cât și de către americani. Această zonă de siguranță strategică exterioară
trebuie să fie suficient de mare pentru a permite efectuarea manevrei strategice
pe linii exterioare, dar nu prea mare, pentru că ar putea deveni inamic sau
capabil să ridice pretenții de suveranitate, independență etc. etc.
Zona de siguranță strategică exterioară, pentru imperiul Otoman, ca
și pentru Imperiul Roman de odinioară, era constituită din teritoriul Țării
Românești dintre Dunăre și Carpații Meridionali.
Aceasta ar fi, pe scurt, povestea noastră geopolitică și geostrategică. Și,
într-un fel, cu mici modificări și reconsiderări, și realitatea de azi. Dar mult mai
rău decât odinioară. Cel puțin, în acele timpuri, populația României divizate, a
României partajate în zone de siguranță strategică pentru imperiile vremi, a
României folosite de alții pentru interesele lor geopolitice și geostrategice nu
era desedentarizată, nu era alungată din țară chiar de către guvernanții ei și
transformată în mână de lucru ieftină pentru Vest, în dauna țării ei de origine.
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Peste cinci milioane de români, adică mai mult de jumătate din populația
calificată și înalt calificată a țării a fost nevoită să emigreze în Vest, în căutarea
unui loc de muncă. Peste 130 de milioane de oameni din Estul fost socialist, din
Estul educat, au luat drumul Vestului și, în mod gratuit, adică fără ca Vestul să
plătească un euro, au re-echipat, cu mână de lucru ieftină și calificată, economiile
performante ale acestor țări. Dar falia între Vestici și Estici nu numai că s-a
păstrat, dar s-a și accentuat semnificativ. Uniunea Europeană nu numai că nu
a ajutat cu nimic Estul, dar l-a degradat într-un asemenea hal, aducându-l, pur
și simplu, în sapă de lemn, încât cu greu se va mai putea face ceva în sprijinul
acestor țări marginalizate și umilite. În doar câțiva ani, spre exemplu, România
a devenit un tărâm de basm pentru corporații și o piață de desfacere pentru
Vest, iar economia ei s-a redus la zero. Nici cea de subzistență de odinioară, din
vremea plugului de lemn, nu mai există. Este doar o umbră a acesteia.
Nu suntem siguri dacă realitatea de azi a Uniunii Europene a fost îndelung
chibzuită și planificată riguros de Vestici în favoarea lor, ca întotdeauna, și în
defavoarea semnificativă și chiar criminală a Estului, fost socialist, ca mai mereu,
sau că s-a nimerit, pur și simplu, să fie așa, dar efectele economice, financiare,
educaționale, morale, naționale, sociale etc. au fost și sunt dezastruoase pentru
identitatea și suveranitatea țărilor din Est.
Economicește, cetățenește, moralicește, demograficește, politicește sau
politrucește etc. etc., România este, pur și simplu, o țară distrusă. Distrusă și,
în același timp, alungată de acasă. Chiar dacă românii deveniți angajați cu carte
de muncă ai Vestului, absolut în defavoarea criminală a țării lor, o duc, poate,
ceva mai bine – oricum, de-a lungul istoriei imperiilor anaconda, ei au fost
obișnuiți cu jugul, cu umilința, cu disprețul și cu atitudinea de stăpâni care intră
în fizionomia și filosofia ancestrală și existențială a Vesticilor –, dar țara o duce
mult mai rău. Așa că nu este nimic nou sub soare. Au revenit doar la condiția lor
de odinioară...
Credeam că am ieșit din prejudecățile istoriei, că, azi, suntem considerați
și noi, ca națiune, oameni respectabili, dar nu este așa. Se pare că Vesticii nu pot
accepta că Esticii pot fi de nasul lor, chiar dacă sunt în stare să jure cu mâna pe
Franz Josef că nu-i așa. Există momente când, unii dintre ei, își dau arama pe
față.
Oricum, unii dintre politicienii lor, ai Vesticilor, ca și ai noștri, ai Esticilor,
se joacă mizerabil de-a politica, iar o parte din intelectualii noștri, ca și
odinioară, în perioada interbelică și cu mult înainte de aceasta, sunt, în mare
parte, antiromâni, sau, mai exact, pro-alții, în timp ce truditorii cu mâna, cu
mapa, cu sapa sau cu laptop-ul sunt și ei, mai toți, neutralizați, decetățenizați,
deromânizați, dezrădăcinați, cvasirobotizați și peonizați...
Aroganții de la Bruxelles continuă ofensiva lor birocratică și complet
desensibilizată împotriva țărilor din Est, îndeosebi a României și Bulgariei, ca
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și cum ele ar fi elevul veșnic corigent sau, mai pe românește, proasta satului și
nu cumințenia pământului. Sau chiar cumințenia pământului, dar în sensul ei
originar, adică acela de proastă a satului...

Sinele

În personalizarea omului în sine și față de sine, contează foarte mult
valoarea identitară. Eu sunt ceea ce sunt. Și nu neapărat ceea ce mi se spune
că sunt. Desigur, în viziunea celui care are sau își arogă dreptul și competența
să mă evalueze pe mine, nu doar ca pe un pus sau ajuns în slujba lui, ci și ca
persoană, personalitate sau ca pe un nimeni oarecare, pot să fiu în fel și chip,
cum mă văd ochii lui și cum mă introduc percepțiile, simțurile și cognițiile lui
în malaxoarele sale cognitive și apreciative. Occidentalii, conștient sau nu, se
consideră, în general, oameni superiori, în drept să fie și să rămână stăpâni ai
lumii – e în gena lor să creadă și să simtă așa –, indiferent care ar fi și cum ar fi
vremurile și vremuirile. Sinele lor general, ca și sinele fiecăruia dintre ei, este,
cred, structurat pe această idee, pe această dimensiune, pe această arhitectură.
Nu-mi place să cred asta, am cunoscut o mulțime de occidentali despre care
n-ar trebui să spun așa-ceva. Dar nu numai istoria, ci și actualitatea Uniunii
Europene de azi, oricât ar fi ea de europenistă, de euro-regionalistă și de ce-o
mai fi, demonstrează că gena nu se prea schimbă. Că de-aia-i genă, nu să se
schimbe, ci să genereze. Sau, dacă se schimbă, devine, în general, mutantă. Însă,
așa cum zice o vorbă, ce se naște din pisică tot șoareci mănâncă. Dezamăgirea
mea în legătură cu alcătuirea, structura, dinamica și funcționalitatea efectivă
a Uniunii Europene este uriașă. Se pare că Uniunea Europeană nu este altceva
decât o modalitate la fel de perversă și la fel de sinistră ca oricare alt imperiu,
gata întotdeauna de a supune lumea europeană și, dacă s-ar putea, întreaga
lume, pohtelor resetate ale celor ce se consideră făcuți să stăpânească. Desigur,
cu alte mijloace și în cu totul altă manieră.
Sinele lor, al celor din plutonul de comandă al UE, este sau pare a fi
programat, de către gena lor, să fie așa, chiar dacă, mereu, cei care-l alcătuiesc
vor spune altfel. Sunt mulți oameni de știință și de cultură din Vestul civilizat
și atotstăpânitor, care văd și dincolo de ceea ce se vede și care o și spun clar și
distinct. Așa cum se știe, Sinele Național al țărilor care alcătuiesc continentul
european este departe de a fi același. Europenii nu se înțeleg în mai nimic. N-au
nici idealuri comune, nici prea multe valori comune, cum spun ei, incluzând aici
democrația, libertatea și economia de piață, iar interesele comune sunt și mai
puține. Aproape fiecare țară din Europa este o identitate civilizațională care
nu seamănă cu celelalte identități civilizaționale europene. Istoria fiecărei țări
europene este, deopotrivă, istoria războaielor dintre migratorii războinici și
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populaţiile sedentare, dar și istoria supraviețuirii, sau, pentru țările vestice, cea
a războaielor pentru cucerirea mărilor și resurselor lumii, pentru dominanță
civilizațională, economică, financiară, militară și morală. Compromisurile dintre
Germania, Franța, Marea Britanie, Spania, Italia, Belgia, Olanda etc. sunt un fel
de asocieri în oximoron pentru a trece o punte, pe care se mai află Statele Unite,
China, Rusia, India, America Latină etc. Este, poate, și motivul cel adevărat
pentru care Marea Britanie – imperiul în care soarele nu apune niciodată –, s-a
retras din Uniunea Europeană. Albionul n-a fost, nu este și nu va fi dispus să-și
împartă Sinele cu Franța și cu Germania, spre exemplu. Pentru că n-ar mai fi
Sine, ci doar o topire în Alter. De aceea, probabil că proiectul UE, altul decât cel
imperial, nu va fi realizabil decât atunci și numai atunci când fiecare stat
european va atinge maximum de dezvoltare, adică o entropie apropiată de
zero, care ar cere, urgent, o nouă devenire sau cel puțin o nouă resetare, ca
alternativă la o dispariție. Adică la o moarte sigură.
Pentru un Sine European Unic și Indivizibil, așa cum trebuie să fie
totdeauna un Sine, va fi nevoie, probabil, de încă un mileniu. Pentru că, realizarea
unui astfel de obiectiv – adică a unui Sine European Unic și Indivizibil – cere un
vortex genetic teribil, posibil generator de mutații genetice de mare anvergură.
Iar astea nu se pot produce într-un veac și nici măcar în zece. Iar mutațiie sunt,
în general, distructive sau degenerative. Produc, adică, mutanți.
Sinele nostru, al românilor din România este făcut, azi, harcea-parcea.
Niciodată n-a fost el așa cum ar fi trebuit să fie – nu ne-au lăsat vremurile
și imperiile –, dar acum se pare că s-a cam năruit orice speranță. Totuși, noi
românii, suntem, poate singurul popor din Europa, care am avut și am păstrat,
de-a lungul mileniilor, o bază curată, temeinică și foarte solidă, absolut necesară
pentru un Sine puternic și durabil: unitatea de limbă și cultură ancestrală,
specifică unui popor sedentar, unui popor care vine din pământul pe care-l
locuiește și îl înnobilează. Am păstrat această unitate multă vreme – o mai
păstrăm și azi –, să nu uităm că, pe pământul României, adică în arealul de bază
al limbii noastre vorbite, nu există dialecte, ci doar graiuri. Dar, se pare că, odată
cu alungarea, de către politichia românească, a românilor peste hotare, se cam
duce naibii și această realitate.
Deja, din punct de vedere al volumului emigrației, România este pe locul
doi în lume, după Siria, unde se derulează, de mulți ani, un război pustiitor. De
fapt, un război la fel de pustiitor – hibrid, pervers, continuu, endogen, exogen,
economic, social, moral, fără limite sau de care o mai fi –, început cu o fază
sângeroasă în decembrie 1989 și chiar înainte de 1989, se desfășoară și în
România. Este un război cu inamic neidentificat și nenominalizat, un război în
sine, în care se pare că inamicii noștri cei mai înverșunați, cei mai nerușinați,
cei mai ticăloși, cei mai perverși și cei mai periculoși sunt chiar cei care conduc
țara, constituiți într-o puzderie de detașamente înaintate ale buldozerelor și
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fantomelor globaliste sau revanșarde, distrugătoare de identități, de națiuni, de
țări și de frontiere. În trei decenii, acest război malefic și tenace a reușit să ne
distrugă mai mult decât ne-au distrus toate războaiele și toate imperiile la un
loc din întreaga existență milenară a spațiului românesc.

Încrederea

Încrederea?! Încrederea în ce? În trecut?! Trecutul a trecut! În prezent?!
Prezentul n-are nici măcar prezent. Pentru că adevărurile de azi sunt de-a dreptul
coșmaruri. În viitor?! Viitorul deja a îmbrăcat haina trecutului. S-a întors adică
la trecut... Oamenii din țara aceasta, accelerată pe-o fâsnă în socialism și pusă cu
botul pe labe în retro-capitalism, s-au speriat cumplit de unșii de la București,
ca de ciumați, și au luat drumurile străinătății. Cu traista în băț și cu bățul în
traistă. Cei cu înaltă calificare – medici, mai ales medici, asistente medicale,
ingineri, tehnicieni, muncitori cu înaltă calificare, strungari, frezori, mecanici
etc. etc. – au fost primiți cu brațele deschise și plătiți cu salarii de două-trei ori
mai mari decât în această țară a noastră, căreia unii dintre noi îi zic Românica,
transformată urgent într-un morman de fiare – nu vechi, cum zicea, pe pământul
americanilor, primul prim-ministru revoluționar și post-revoluționar al națiunii
sau al cui o fi fost –, ci într-o ladă de gunoaie a Vestului, a Estului, a Nordului și a
Sudului. Și a tuturor punctelor cardinale la un loc.
Încrederea s-a sus mult și demult pe apa sâmbetei. Epoca supraviețuirii
migratoare a terminat sedentarismul românesc, răbdarea, cumpătarea, vorba
așezată, tâlcuită, iar din sarea pământului și din peștimea pusă la patru ace, a
făcut o saramură de doi bani. Desigur, nu este chiar prima oară când se întâmplă
așa ceva. Deși România avea și, poate, încă mai are atâtea zăcăminte de sare,
încât ar putea acoperi întreaga suprafață a pământului cu un strat de câțiva
centimetri, cum se spunea odinioară, în vremea laudei de sine, a fost un timp
când, cum zice Tudor Gheorghe într-un cântec, acest ingredient, necesar totuși
organismului, nu era la îndemâna țăranului, care, fiind truditor cu sapa pe moșia
boierului, putea să mănânce și nesărat, în timp ce sarea era încărcată în cotigi
(căruța aia suplă, pe două roți), iar șirurile de cotigi luau drumul Stambulului.
Așa cum, în epoca ceaușistă, în țara petrolului, benzina țâșnită din marile
rafinării românești ultraperformante nu ajungea la șoferii români decât așa,
simbolic, precum cele două grame de tărie în ochii iepurașului îndrăgostit de
ursoaică, pentru a-i da un strop de curaj... Pentru că benzina asta românească,
uleiurile și toate cele mergeau la export. Datoria externă trebuia achitată cu
orice preț... Dar împrumutantul nu dorea achitarea la termen a datoriei noastre,
ci doar permanentizarea îndatorării și a plătirii ei. La infinit...
Și, iată, infinitul a sosit...
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Speranța
Chiar dacă se spune că speranța moare ultima, tot moare. Și, desigur, la noi
și în noi, a și murit. De tot, sau aproape de tot. Chiar dacă pare a fi, în ochii lumii,
nemuritoare sau ultima care moare, tot moare. Occidentul n-a fost niciodată
vreo speranță pentru cineva, neoccidental. Desigur, foarte mulți oameni care
iau drumul bejeniei spre Soare-Apune, spre Pomul Lăudat, speră că, acolo,
în Occident, se vor realiza, vor deveni bogați, respectați, onorați. Vor deveni,
desigur, dacă au creier, înaltă calificare și, mai ales, noroc, foarte mult noroc.
Țările din Occident, la ele acasă, sunt chiar modele de democrație, de eficiență,
de îndestulare. Au avut și încă au la dispoziție cvasitotalitatea resurselor planetei
Pământ, pentru care nu trebuie să facă niciun efort, în afara aceluia de a le lua.
E vorba nu doar de cărbune, argint, aur și petrol, ci și de creiere, de forță de
muncă ieftină, cogniție și de tot ce mai doresc. Sistemul global de supraveghere,
exploatare și control pe care l-au impus întregii lumi de-a lungul unui mileniu
– Mileniul Occidentului Războinic și Competitiv – funcționează încă perfect, în
pofida resurecției Chinei și înarmării până în dinți a Rusiei. Statele Unite, prin
complexul lor militaro-industrial, adevăratul stăpân al Americii, sunt înarmate
deja, de multă vreme, până în creștet și dincolo de el, adică până în Cosmos...
UE-ul are însă altă strategie...
Am crezut cu toții că migrația musulmană în țările din Vest a fost o răzbunare
a coloniilor de odinioară, că amărâții de acolo au luat drumul pomului lăudat. În
fine, Bruxelles-ul ne spune, cu jumătate de gură (cu cealaltă jumătate ne râde în
nas), că, la drept vorbind, nu e chiar așa, că, de fapt, El, Vestul Îmbătrânit, avea
nevoie de sânge proaspăt și, pe fondul amenințării teroriste, creată, probabil,
tot de el, a deschis porțile Raiului pentru seva de care acea nevoie. Noi, ăștilalți,
credeam, vai!, că s-a pornit războiul musulman împotriva îngerului creștin. Cei
de acolo, de pe tronurile lor de despoți democratici și totdeauna prosperi, au
spus, în cele din urmă, că aveau nevoie de infuzie de sânge proaspăt. Și sângele
ăla a răspuns prompt și a venit... Și, gata, toată lumea a tăcut... De aici, încolo, să
creadă fiecare ce-o vrea...
...Deși nu s-a sfârșit bine ce s-a sfârșit, că a și apărut, tot așa, din cer senin,
un alt mare rege super-încoronat și ultra-încornorat, Coronavirusul Covid 19. Și
iarăși cei 7,9 miliarde de bipezi, cu creiere pe moațe pătrate și moațe pe creiere
ex-neuronate, s-au repus cu boturile în măști, cu măștile pe botnițe și cu restul
pe labe.
Doamne, ce spectacol!
Și iarăși clovnii și-au intrat în rol și rolurile au pus stăpânire pe bipezii cu
creiere pătrate și pe creierele cu bipezi alungați din sinapse.
Muriți, lua-v-ar dracu, pământul ăsta are și el nevoie de hoituri proaspete
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(49)/2022

25

EDITORIAL
și de stafii care să reseteze noua mitologie, de data asta ciberntică, gen Fantoma
de la Opera... Făuritorii de speranțe trebuie să treacă neapărat clasa făcătorilor
de coșmaruri inutile sau, dimpotrivă, s-o resusciteze pe cea a făcătorilor de
iluzii extrem de utile. Altfel, adică fără o amenințare de proporții planetare,
cosmice, supercosmice, hipercosmice, galactice și intergalactice etc. etc., cum să
mai funcționeze uriașele complexe militaro-industriale, cel mai cel dintre ele,
împământenit la temelia Puterii Americane, iar celelalte la temeliile adversarilor
pe măsură (reali sau imaginari, dar totdeauna necesari!) ai superputerii
americane??!!
Dar, după cum se știe (sau nu), etapa ben Laden a trecut. Mitologia ei încă
mai animă creierele pline de speranțe ale Marelui Inamic, dar nu mai arde cu
flacără intensă. Acum arde Covid-ul, SARS-ul, precum și noua filosofie din noile
tulpini ale acestora, iar pădurea reală sau imaginară a noii ciume, mai roșie
decât cea roșie, mai galbenă decât cea galbenă și mult mai portocalie decât
cea portocalie, crește și tot crește până ce va atinge, pe față și pe dos, mărimea
arborilor din pădurile de Sequoia, care-și mai fac mileniul prin frumoasa și
cocheta Californie.
Au fost dărâmate, troristic, Turnurile Gemene din New York – simbolul
Americii Financiare Arogante și Prospere –, dar au fost construite altele și
mai și, a încetat prezența războinică pedepsitoare declanșată de America și
coaliția condusă de ea în Afganistan, dar au fost efectuate la timp cheltuielile
externalizate, în valoare de câteva miliarde de dolari care au îmbogățit profitorii
și fauna războiului împotriva terorismului... Iar Afganistanul a intrat iarăși în
haosul lui ancestral. Se pare că nici rușii, nici Occidentalii noștri din Lumea Veche,
care sunt cu ochii pe resursele planetei, nici chinezii pragmatici și prosperi nu
prea ar mai avea chef să redeschidă aventura, fie și din cauza super-numelui pus
pe fruntea acestei țări ciudate, acela de cimitir al imperiilor. Se pare, desigur.
Oricum, niciun imperiu care se respectă nu vrea să fie înmormântat în
Afganistan, oricât de prețios ar fi petrolul din Kazahstan.
Speranțele nu sunt însă făcute pentru mai-marii lumii (aceștia au doar
certitudini), ci, în exclusivitate, pentru restul lumii. Iar pentru noi, bipezii
din Carpați, acest cuvânt a fost demult scos din dicționare și înlocuit cu unul
mai ieftin și mai... realist: iluzii. Cuvânt care nu se scrie, nu se citește, nu se
catadicsește, ci doar se privește. Cu ochii goi. Nu toată ziua, ci numai și numai
în milisecundele când apare pe ecranele unora dintre televizoare, pe post de
fasole cu cârnați de porc zburător spaniol, nemțesc sau unguresc. În niciun caz,
românesc. Porcul românesc este bolnav de gripă aviară, mă rog, porcină, dar nu
prea contează, gripă să fie!, și, prin urmare, trebuie scos de pe listele porcine
zburătoare. Zapis dictatorial de la UE.
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Orizontul
Orizontul nu e ăla pe care-l vezi când nu-l vezi. E doar un alt fel de departe,
care există pentru că nu există, și nu există pentru că ochii bipezilor românești
ușuiți din cuibarele lor autohtone, făcute cândva din lemn de fag, n-au aripi să-l
vadă. Sunt orbiți de lumina stelelor de pe drapelul UE. De aceea, ochii lor, ai
acestor bipezi carpatini, nu mai sunt făcuți să vadă, ci doar să orbească și să
plângă. Asta a fost condiția lor de dinainte de a fi ochi la ei acasă, iar întoarcerea
intempestivă la ea, la această condiție de sclavi atât la ei acasă, cât și pe
drumurile mamei noastre vitrege denumită UE, cu un austriac vestit ce taie la
ras pădurile românești, și cu o mie de baroni locali care fac exact același lucru,
cu un sas sacralizat în fruntea țării și cu un serial de guverne care guvernează
împotriva oricărei guvernări, nu este și nu poate fi compatibilă cu fostele
combinate ultramoderne românești de prelucrarea ultramodernă a lemnului și
de transformare a acestuia în produse lemnoase de lux, tocmai bune pentru
exportul în toată lumea. De ce să câștige românii bani și faimă din asta, adică
din lemnul prelucrat al pădurilor lor, când domnia sa, Austriacul, și domniile
lor, baronii și primarii locali, autohtoni sadea, redeveniți tăietori, vânzători
și trădători de păduri românești reintrate sau doar intrate intempestiv în
proprietatea lor și apte să fie tăiate la ras?! De ce ochii românilor trebuie să vadă,
când ei, de fapt, în concepția vechilor stăpâni resetați în noi stăpâni, redenumiți
patroni sau/și manageri, sunt făcuți să sufere și să plângă? Fără lacrimi sau cu
lacrimi de import. Că alea autohtone n-au permis de ieșire, nici declarație pe
propria răspundere. Și trebuie să fiarbă și să moară acolo, în sucul lor propriu.
Asta-i condiția atât a românescului românesc din România, cât și a celui
exilat, deportat sau alungat pe meridianele aceleiași Europe Arogante și Tragice
de odinioară, care a fost însă cândva, în August 1917, solidară și grijulie cu
România, la Mărășești, în singura bătălie câștigată de Antantă în acel an, dar,
într-un fel, hotărâtoare pentru tot restul războiului, inclusiv pentru Războiul
Nostru Sacru.
Orizonturile de astăzi sunt mișcătoare și încărcate de frustrări și de
prejudecăți. Realitățile intrinseci, cele care fac parte din structura de rezistență
a fiecărei țări, dar care nu se regăsesc și nu se pot încă regăsi în structura de
rezistență a Europei, pentru că o astfel de structură de rezistență (care n-a
existat, cu adevărat, niciodată) a fost, sau ar fi fost făcută varză de falia strategică
intra-europeană, cea dintre Vestul Atotputernic, Conflictual și Arogant și Estul
(a se citi Restul) Europei, umil și tragic (cu cât ești mai spre Est cu atât ești mai
prost, mai necivilizat și mai obscur și cu cât ești mai spre Vest, cu atât ești mai
select, mai luminos, mai elegant și mai cu moț...), iar repararea stricăciunilor
și ieșirea din haos vor dura, probabil, încă o mie de ani. De fapt, treaba asta a
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mai spus-o și George Friedmann, scurt, euro-americănește, în stilul lui direct,
cvasi-pamfletarist, în unul dintre discursurile sale pe tema faliei geopolitice și
geostrategice Marea Neagră – Marea Baltică, cum îi zic eu, zonei sanitare, cum
i-a zis el, mai unduitor, mai pe cobrește, în viziunea lui de vechi fost european
catapultat cândva în Lumea Nouă.
Aceasta este doar una dintre fațetele extrem de întunecate ale unui
Orizont Complicat, el însuși fiind, în realitate, un fel de Fata Morgana în rochie de
mireasă, dar fără mire, furată, în noaptea nunții, de un hoț mărunt de buzunare
sărăcăcioase. Evident, în folosul unui boss...

Demografia

Demografia românească este și ea la fel de crunt lovită de soartă și de
pacostea asta de conducători de țară, ca tot ce mai există românesc pe pământul
României. În 1989, România avea vreo 23 de milioane de locuitori care locuiau
și trudeau în România și pentru România, cu mici excepții, toți școliți și angajați
permanenți și siguri, cu simbrie, ai economiei Statului Român, ai IAS-urilor, ai
CAP-urilor sau ai unor cooperative meșteșugărești. Cu alte cuvinte, românii,
școliți pe gratis în România, la cel mai înalt nivel posibil pentru acele vremuri,
trudeau pe ogorul țărănesc, muncitoresc și intelectualicesc, ca să-i spun așa,
al statului român, al României, adică la ei acasă. Pentru ei, pentru viața lor și
a copiilor lor, pentru țara lor, pentru moșia lor. Asta era esențial. Restul erau
detalii, unele comunistoide sau socialistoide, altele capitalistoforme, care țin de
micimea oamenilor și a sistemelor, de calitatea lor sau, în partea cealaltă, a răului
endemic, de naivitatea unora și de jigodismul altora. Adică de gura târgului.
Nu exista, în acele vremuri, un surplus de populație. Oricum, era și încă
mai este destul loc și pentru români, în România. Cu resursele pe care le are,
țara era și încă mai poate fi capabilă, dacă ar fi bine guvernată, să hrănească o
populație de peste 80 de milioane de oameni. Populația României este, azi, de
21.230.362 locuitori, în scădere față de cea din 1989 (23,16 milioane locuitori).
Diferența de aproape două milioane de locuitori spune mult în legătură cu
dramatismul demografic al României. Sportul negativ de populație nu este un
indicator de bunăstare, ci unul de îngrijorare și de prăbușire pe toate planurile.
Justificările de orice fel, vorbele grele, înjurarea regimului politic socialist
instalat după 1944, în prezența tancurilor sovietice, țin de o propagandă ieftină,
grobiană și urâtă. După 1964, România a rupt aproape orice legătură cu marele
prieten din Est, în afară de cele comerciale, și, îndoctrinată totuși de iluzia
socialistă, a revenit la ea acasă, ajungând, dintr-o țară agrară ca vai de ea, una
ieșită de sub tutela imperiilor, educată și puternic industrializată, pe cale de
a-și integra economia în marile economii ale lumii, care avea propriul ei drum
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în această lume. Ei, bine, marea făcătură din decembrie 1989 și din anii care
au urmat a curmat brutal și dramatic drumul aproape suveran al României, în
favoarea unuia strict condiționat și dus, pas cu pas, cum spunea, în mod nefericit,
actualul președinte al țării, dar nu spre unde zicea el, adică spre niciunde, ci
doar spre nicăieri, pentru că niciunde este un vectorial fără vector, iar nicăieri,
un loc care nu există. Sau spre negurile în care a mai fost cândva. Și din care au
mai rămas doar amărăciunile și întunecimile lor... Re-scoase, azi, la lumină...
Acum, în cea mai neagră etapă a existenței ei pe Terra, țara pâinii importă
pâine congelată din Germania sau de pe unde o fi, numai din România nu. În jur
de cinci milioane de români, adică mai mult de jumătate din întreaga populație
supercalificată și calificată a țării, școlită în România de-a lungul multor ani,
lucrează pe ogorul științific, intelectual, industrial, casnic și agricol al Vestului,
în timp ce țara supranumită cândva Grădina Maicii Domnului, se scufundă tot
mai mult, zi de zi și pas cu pas, în mocirla acestor vremuri.

Frontierele

Frontiere, desigur, încă mai există. Nu mai au nimic din profunzimea și
importanța lor de altădată, nici din dramatismul vremurilor când le apăram
și le slujeam cu prețul sângelui. Nu mai sunt ce au fost, dar, totuși, încă mai
există. Au devenit, din linii de borne, din linii de cazemate sau de câmpuri de
mine, din foste garduri se sârmă ghimpată care separă și opun, linii imaginare
care identifică, certifică și unesc. Păstrează, adică, identitatea și suveranitatea
fiecărui stat, în limitele legităților frontierei profunde. Nu însă pentru dulăi.
Dulăii n-au nevoie de frontiere. Lor nu le pasă de limite și limitări, altele decât
cele pe care le impun ei. Ci doar pentru boi, cum spune o vorbă, cu privire la
bariere, limite, standarde și standardizare.
Țara mai are încă identitate, deși se pare că ea nu mai contează nici în
viziunea Bruxelles-ului, nici în cea a Bucureștiului. Ne zbatem de vreo trei
decenii să fim acceptați și noi în spațiul Shengen – noi și bulgarii –, dar se pare
că, pe drept sau pe nedrept, noi nu avem nas și față de așa ceva. Adică Uniunea
aia Europeană, democratică și ultra-prosperă, uniunea tuturor europenilor care
fac parte din ea, are țări mai cu moț, demne de a fi într-un spațiu al elitelor,
Shengen sau cum s-o mai numi el sau altul, pentru că există tot felul de spații
și de monitorizări ale cumințeniei țărilor încă suverane, de pildă, cel al zonei
euro, și țări mai fără moț, de mâna a doua, a treia sau a n-a, ca să le zicem așa,
care nu îndeplinesc condițiile puse de primele sau de birocrații de la Bruxelles.
Aceiași birocrați care ar fi pus la îndoială construirea autostrăzii pe valea
Oltului, pentru că respectiva autostradă ar fi fost proiectată, chipurile, să treacă
printr-o zonă unde trăiește o specie de insecte, care trebuie neapărat protejată...
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Insectele acelea negricioase, cu picioare lungi și coarne moi nu doar păreau,
ci chiar erau atât de importante, de vreme ce au oprit un proiect vital pentru
transporturile rutiere din România... Se pare că proiectul va fi, totuși, reluat. Dar
s-au mai pierdut două decenii... Și chiar dacă și tema Shengen devine caducă,
efectele ei umilitoare pentru România se adaugă dramatic amărăciunii celor trei
decenii de întoarcere economică la sapa de lemn a Evului Mediu...
Este, totuși, pentru prima oară în istoria României, când populația calificată
și necalificată a țării este alungată peste hotare, chiar de către conducerea oarbă
și antiromânească a României...
Și uite așa, cu această filosofie elitistă, pretextionistă și condiționistă,
ne târâm și noi, la coada șirului, pentru că nu avem acel ceva pe care alții, de
exemplu germanii, italienii, francezii etc. etc. îl au sau se crede că îl au, și noi,
rumânii, sau rumunii, nu. De aceea, noi, prăpădiții care am avut, mai acum,
unul dintre cele mai performante sisteme educaționale de masă din Europa și
o mulțime alte realizări, nu mai suntem așa, pentru că așa spun mecanismele
MCV (și ele anacronice) despre injustiția Justiției noastre, despre cazanele și
șiștarele de țuică, despre sacrificiul barbar al porcilor (între timp, problema
porcilor din România – ăia cu rât și belciug în nas, nu ceilalți – a fost rezolvată
de gripa porcină), problema cărnii de pasăre a fost soluționată de gripa aviară și
rezolvată prin import etc. etc. – nu avem loc la aceeași masă cu ceilalți, inițiații,
deosebiții, rasa superioară. N-am reușit să ne europenizăm suficient în ultimii
treizeci de ani. Nici în miile de ani de când facem umbră Carpaților... Suntem,
după unii, de vreo 42.000 de ani pe aceste pământuri – suntem de aici de când
ne știm, n-am venit de nicăieri –, dar aleșii bruxellezi și mai marii Europei,
aceiași de sute de ani – ne tratează ca pe niște scursuri. Iar țațele noastre ajunse
prin Parlamentul European și ceilalți trepăduși, cei mai mulți lipsiți complet de
demnitate, de coloanăvertebrală, de onoare și de respect față de țara care i-a
trimis acolo cu simbrie europeană de vreo 12.000 de euro pe lună, fac circ sau
țin rața de cioc, să nu măcăne.
În fine, asta e!... Cumințenia sau necumințenia Justiției românești,
analfabetismul politic real al clasei politice românești, gâlcevăriile dintre Palatul
Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului (care s-a instalat în Casa
Poporului, poporul fiind alungat peste hotare) și palatele partidelor politice etc.
etc. sunt, totuși, realități ale barbariei și primitivismului politic de la noi, față
de care Bruxelles-ul ar fi ultra-îndreptățit să se cam îngrijoreze. Și, totuși, MCVurile astea care nu se mai termină, punerea la colț, non-accesul la fondurile
europene, atât de necesare unor proiecte pe care Bucureștiul nu este în stare
să le facă etc. etc. au generat un fel de cerc vicios din care numai Dumnezeu
mai știe cum vom mai putea și dacă vom mai putea ieși vreodată. Experiența
noastră europeană este un eșec lamentabil. Niciodată România nu a fost atât de
disprețuită și atât de umilită pe acest continent.
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Dincolo de acestea, dar nu străine de ele, sunt însă și tot felul de alte
făcături, cele mai multe cu geometrii fixiste, variabile și/sau flexibiliste, de
idei cvasi-idei, destul de bătute doar în anumite tipuri de cuie, care distrug
sau anihilează, pentru noi, rumânii, aproape totul. Sau le carantinează – ca să
folosim un cuvânt atât de folosit în ultimul timp, dar care nu prea există în și
prin dicționare – până dincolo de dincolo...
Frontierele astea sunt destul de fixe, de fixiste, dar și de schimbătoare, de
mobile și de preferențiale, după cum vor cei care, ca întotdeauna, pot să poată
și să vrea ce vor, când vor și cum vor. Dar, ciudat, în epoca negării, contestării
și chiar a desființării lor, ele încă tronează în miezul cel mai fierbinte al Uniunii
Europene. În toate formele și formulele preferențiate și discriminatorii...

Cetatea

Cetatea este un fel de ceva închis, cu ziduri și creneluri, o alternativă
sau un zid la un bau-bau din afară, care adăpostește, protejează și apără niște
oameni. De la cetate vine și cuvântul cetățean, iar cetățeanul european, pentru
că se spune că există și o cetățenie europeană, de la cetatea europeană, este, sau
ar trebui să fie, un locuitor al cetății europene, adică al Uniunii Europene, cu
aceleași drepturi și îndatoriri pentru toți și cu toate cele.
Așa cum, spre alt exemplu, unul mai carpatin, mai de-al nostru, așanumitul sau denumitul cetățean român, sau rumân, cum ar zice strămoșii, dacă
ar mai avea grai, ar trebui să fie locuitor de drept și de fapt al României – cum
și este și prin Constituție și prin cartea sa de identitate și, probabil, încă și prin
modul cum îi funcționează bibilica sau cum îi bate inima sa de încă-pământean.
UE-ul l-a cam bulversat un pic, adică l-a cam scos din propria lui cetate și l-a
trimis prin cetățile vestice ale soarelui, nu de tipul ălora de care vorbea Tomaso
Campanela, că alea fac parte din ciuma roșie.
Dar astea două entități sau identități – una a națiunii, care ar trebui să fie
nu numai casa națiunii, ci și libertatea națiunii, dar care este și, în același timp,
nu este așa-ceva –, și alta a națiunilor europene, pe care unii le vor sfârtecate
în regiuni europene, că regiunile astea ar fi o alternativă la groaznicele statecetăți care au produs numai războaie și nenorociri și nu liniște, securitate,
prosperitate, democrație, bogăție și îmbogățire fără limite a celor, vai, săracii,
care au purtat pe umerii lor și pe cheltuiala lor toate războaiele mondiale sau/
și nemondiale ale lumii.
Uniunea Europeană înseamnă resurecția Europei, renașterea Europei,
securitatea Europei, unitatea Europei, prosperitatea Europei, însorirea cetății
Europei, dar, din păcate pentru noi, ceilalți, și, din fericire pentru ei, prosperi
sunt tot ei, Vesticii, turnul cetății e tot la ei, creierele cetății unice se strâng,
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atrase de magnetul lor, de pomul lor lăudat, de banii lor, tot în capitalele lor, în
timp ce funcțiile principale ale Estului se centrează și se concentrează, tot ca
totdeauna, pe alimentarea lor cu resurse de tot felul.
Așa a fost mereu. Asta se află în gena Vesticilor și, după cum se știe, zestrea
genetică nu este prea flexibilă și nu se schimbă prea ușor. Și, deși, aparent, se
mai schimbă și aici câte ceva, se pare că, în situații-limită, vesticii se comportă
cam tot așa cum le este gena. Gena lor de populații războinice care au supus
planeta, pentru a-i folosi, la discreție, resursele. Simplu. Așa a fost mereu, așa
este și acum.

Politica

Politica noastră românească din aceste vremuri seamănă mult cu aia
din perioada interbelică, în urma căreia, din cauza căreia sau pe ogorul căreia
s-au săvârșit, cum bine se știe sau încă nu se știe, rapturile teritoriale din 1940,
ultimatum-ul sovietic, retragerea rușinoasă, fără luptă, a armatei române
(evident, la ordinul politicienilor, că doar nu era s-o facă de capul ei, Doamne
ferește!), de pe pământul românesc etc. etc. Iar ce a urmat a fost și mai rău. De
aceea, eu, autorul acestor rânduri, simt o mare greață (poate pe drept, poate pe
nedrept), când aud cvasi-fonemul politică (deși nu-i fonem, ci doar o alcătuire
nefericită de sunete, căreia mi-e rușine să-i spun cuvânt). Mai ales când i se
alătură și o diferență adjectivală specifică: românească, simt o mare greață și
o și mai mare dezamăgire. Dar asta n-ar avea vreo importanță, dacă ar fi doar
ceea ce simte un nimeni ca mine. Este însă o realitate nu a prostiei unui popor, a
nămolului unui popor, ci a tragismului unui popor, tragism care se repetă mereu,
ca un blestem, de două ori pe veac.
De aceea, se pare că politica românească nu e politică, adică expresie
concentrată și esențializată a intereselor cetății, adică ale țării, ci hazna, adică
loc în care gunoaiele intră în putrefacție și put. De aceea, nu pot să-i zic politică,
nici politeia, de la grecescul polis, ci doar politichie, care nu înseamnă nimic.
Pentru că, dacă ar însemna ceva, ar și rezulta totuși ceva cât de cât folositor
nimenilor și nimicurilor din libertatea închisorii Carpaților... Măcar în numele
iluziei omuleților de aici care-și varsă sângele în toate războaiele națiunii pentru
prosperitatea lichelelor ei.
De aceea, istoria politichiei românești din toate timpurile este istoria
gloriilor inverse ale unor prospături intrate în putrefacție, este istoria unor
cuvinte non-semantice sau cu semnificații protejate, a unor verbe mucegăite,
a unor căutări negăsite niciodată sau a unor regăsiri pierdute și a lătratului la
lună, în nopțile fără lună, a unor cățeluși de lapte aruncați la gunoi de mămicile
lor îndrăgostite de Vest... Pentru că, dacă ar exista, ar lătra la ea doar câinii,
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paznici de curți, nu și oamenii politichiei românești, paznici de deșertăciuni...
De fiecare dată când, cu imense sacrificii și mari pierderi de vieți românești
pe câmpurile de luptă pentru apărarea neamului românesc și a spațiului său
de existență milenară vitală, s-a semnat și consemnat prin sânge și sabie
dreptul nostru sacru la pământul nostru strămoșesc, politicienii care au preluat
frâiele conducerii națiunii s-au erijat în stăpânii națiunii, au trasat garduri
politichianiste, s-au luat la ceartă între ei, au vulnerabilizat țara și au adus-o,
din nou și din nou, mereu la fel, în sapă de lemn și pe marginea prăpastiei. Și
a fost iarăși nevoie de sânge și de pierderi de vieți – în niciun caz din rândul
politichienilor –, care să consemneze iarăși dreptul nostru drept, desigur, în
funcție de bunăvoința puterii de dincolo de voința noastră, de Puterea Vestului,
validată cumva, într-o formă sau alta, și de Puterea Estului. Pentru că așa e când
te afli mereu și mereu între Vest și Est, când cu unul, când cu altul, când cu
amândoi deodată, dar niciodată cu tine însuți, cu neamul tău, cu interesul tău
vital. Pentru simplul motiv că tu, politichianist al nației, habar n-ai de interesul
național, de interesul vital, ci doar de interesul tău, sau al grupusculului tău,
mărunt și orb. Sau al celor de dincolo de granițele țării, pe care-i slujești și îi adori.
Cu ochii mei de octogenar, văd asta în fiecare zi, în direcția turnului Palatului de
la Cotroceni, în sălile luxoase ale Palatului Parlamentului, construcție ridicată
cu sudoarea nației și denumită cândva, desigur, tot eufemistic, Casa Poporului,
și, mai ales, în palatul din Piața Victoriei, asediat complex, dinamic și sofisticat
de veșnicii noștri învingători, mereu aceiași, care are scris, pe frontispiciul său,
cu litere de sânge: VAE VICTIS!

Finanțele

Finanțele – cuvânt cu schepsis, articulat sau nu, pluralizat sau nu – nu
este, totuși, un cuvânt românesc. Nu este, și gata. N-ai cum să-l pronunți, să-l
îmblânzești, să-l domesticești, să-l folosești, dacă nu este de-al tău. Poți doar să-l
închiriezi și să-l folosești sub licență. Finanțele românești – alea care se zice că
erau cândva – au fost jucate de-a alba-neagra, atunci, în primii ani de după 1989,
cu o furie demnă de o cauză mai bună. În primii cinci ani de la Marea Revoluție
Capitalistoidă din Decembrie 1989, moment crucial în făcătura politichiorească
românească, primele care au fost rase de pe suprafața românească a planetei
Pământ și din patrimoniul românesc au fost băncile românești, oriunde, de
oriunde și oricum ar fi fost ele. Iar restul a devenit, seară de ajun, adică floare la
ureche. După ce inamicul nostru endogen, adică ăla din propria noastră genă, în
cârdășie (sau nu) cu cel exogen, a ras de pe fața pământului băncile românești și
a făcut harcea-parcea finanțele țării, inclusiv și la pachet cu conceptul de finanțe
și de finanțare, n-a mai rămas aproape nimic de făcut pentru nimicirea efectivă
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românescului din România... Aici e aici. Inamicul nostru nr. 1, adică salvatorul
nostru numărul unu, în, prin și din războiul nostru de eliberare de sub propria
noastră dominare, prin noi înșine, adică prin furia noastră, în curtea noastră, pe
spinarea noastră și pe cheltuiala noastră, prin deșteptarea noastră controlată,
adică drogată, din somnul trezirii unei rațiuni – și ea ajunsă în metastază –,
care ne cuprinsese de o jumătate de secol de comunism zis monstruos, grobian,
hidos, unsuros, slinos și extrem de ticălos – atunci, ca și acum –, nu trebuie,
totuși, căutat în altă parte.
Pentru că el, inamicul nostru nr. 1, suntem chiar noi. Noi înșine, ni se
spune. Iar noi, super-autocritici cum suntem, obișnuiți să ne furăm mereu
căciula, chiar credem asta. Așa cum rezultă și din cele ce urmează.

Economia, între ce am avut și ce am distrus

Am avut mult. Și multe. Nu totul, dar destul. Un pământ să-l pui pe pâine,
un spațiu cald, luminos și sănătos, cu Dunăre, munți blânzi, câmpii cuminți,
resurse naturale și un colț de mare, cu oameni buni de pus la treabă, capabili să
rabde și să suporte aproape orice, dar care au vrut mereu să fie, să ne fie și să
le fie ca afară. Ca afară, adică precum îi este Vestului în Vest, în lumea Vesticilor,
fără să înțelegem că, în lumea aceea din Vest, se pompează, de o mie de ani,
cvasitotalitatea resurselor lumii. Adică tot sau aproape tot ce există și ce mișcă
sau nu mișcă pe planeta Pământ a plătit și plătește încă tribut Vestului. Iar Vestul
a făcut, având la dispoziție cvasitotalitatea resurselor lumii, ceea ce noi, numim,
azi, pomul lor de toate zilele, pomul lor atât de lăudat. Pe care, la urma urmei,
toată lumea îl laudă, neștiind, sau făcându-se cănu știe - cum a apărut și cum a
crescut acest pom în curtea lui din Vest și nu într-a noastră din Est. De fapt, în
lumea uitucă a oamenilor, nici nu contează asta. Contează doar pomul și curtea
în care se află. Pentru că nu există pom lăudat la marginea drumului. Cineva,
scoate sabia și pune neapărat laba pe el. Și, din acel moment, devine al lui. De
aceea, la pomul lăudat vest-european, nu trebuie să te duci cu sacul gol, ci cu el
plin. Cadou pentru el și pentru stăpânul lui. Dacă nu ai suficienți bani, resurse
și ce le-ar mai trebui stăpânilor lumii, te oferi chiar pe tine. Argat cu creierul, cu
sapa, cu mapa sau cu laptop-ul în curtea lor.
Politichienii românești – și cu atât mai puțin nimenii românești, fie ei
cizmari, doctori cu stetoscop cibernetic și faimă mondială, profesori universitari,
savanți, IT-iști cu mintea în rețea, muncitori și muncitoare cu sapa, cu laptopul
sau cu altceva – nu sunt și n-au fost niciodată capabili să gândească sau să
înțeleagă ceva, ci doar să se înregimenteze într-o tabără sau alta, ca soldați
complet neinstruiți, dar cu pretenții nu așteptătoare, ci nerăbdătoare și chiar
extrem de violente, de virulente, de contondente și de categorice la bastonul
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politic de mareșal. Mareșal pe viață și pe moarte în slujba Vestului antiromânesc,
totdeauna democratic și prosper în sine și pentru sine.

Unul dintre oamenii cu scaun la cap și sânge în instalație, economist cu
ștaif, sătul probabil de prostia, nimicnicia, trădarea sau orbul în care trăim de
vreo trei decenii, are curajul să pună sare pe câteva dintre rănile mai mult sau
mai puțin infectate care ne dor sau ne anesteziază de 31 de ani.
Acest om important într-o țară care încă se mai târăște în lumea oamenilor,
lovită cumplit și aproape paralizată de niște făcături interesate, prin orbul unor
creiere românești fără creier, ne spune că, în cumplitul an al eliberării noastre
de sub jugul nostru, 1989, infrastructura industrială de atunci situa România în
primele zece țări din Europa. Ne mai reamintește bravul om că mulți au uitat
asta, alții, poate, n-au știut-o niciodată... Sau n-au crezut-o. Sau nu i-a interesat.
România de atunci, România sănătoasă și responsabilă, se integra pas
cu pas, din punct de vedere economic, în Europa Economică, alături de țările
economice dezvoltate și împreună cu ele. Nu târâș-grăpiș, ci trudind, gândind,
făcând tot ce era posibil pentru asta. La ea acasă.
Ca urmare, în 1989, rezultatele acestui efort de integrare economică a
României în marea comunitate economică, tehnologică și științifică a Europei
dezvoltate și performante, concret, arăta, în câteva repere doar, cam așa2:
„- platforma Pipera, creată de francezi, unde se construiau calculatoare,
funcționa și era competitivă;
- autocamioanele și autobuzele fabricate la Brașov și București erau patente
germane și aveau calitatea necesară pentru a echipa o economie dinamică,
vizibilă și cu ochiul liber pe drumurile țării și ale Europei;
- se fabricau avioane Rombac, cu patent de la englezi;
- se fabricau avioane de luptă IAR-93 pentru atac la sol (care echipau deja
două regimente de aviație românești), și tancuri TR-85, după licențe autohtone,
România fiind, în acea vreme, în topul țărilor cu export de armament și tehnică
militară;
- la uzinele Electroputere din Craiova, se fabricau, sub patent elvețian,
locomotive diesel-electrice și electrice, care împânziseră liniile ferate din România,
iar unele mergeau și la export;
- elicoptere militare și civile IAR-316 și IAR-330, după licențe franceze;
- la Reșița, se fabricau motoare de vapoare după licența Renk din Germania;
- centrala nucleară de la Cernavodă a fost realizată (primele două unități)
sub licență canadiană.”3
România, necunoscută înainte de război pe piața lumii, decât, poate, prin
Am trăit, ca într-un vis, un sfert de secol de speranțe neîmplinite… | Ziarul Naţiunea (ziarulnatiunea.ro) ;
https://bentodica.blogspot.com/2021/09/tomoaica-emil-cel-mai-naiv-si.html
3
Ibidem
2
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produse agricole și câteva realizări remarcabile în domeniul petrolului, începuse
să se integreze acceptabil cu economiile mari ale lumii, ceea ce era, pentru o
fostă țară a plugarilor, o mare performanță. România era a treia țară din lume,
după SUA și Japonia, care fabrica anvelope gigant, pentru autobasculante de
peste 110 tone. Doar două țări din lume făceau șuruburi cu bile, care se foloseau
în industria nucleară: România și Japonia. La acestea se adăugau numeroase
întreprinderi industriale, combinate siderurgice, de industrializare a lemnului,
de celuloză și hârtie, întreprinderi de unelte agricole, șantiere navale etc. etc...4
În 1991, la invitația USIA, eu, gl. bg. (rtr.) Gheorghe Văduva, pe atunci,
colonelul Gheorghe Văduva, autorul acestui eseu, am făcut o călătorie de
cunoaștere și documentare în Statele Unite ale Americii, de la Atlantic la Pacific
și înapoi la Atlantic. Am fost la numeroase publicații – cotidiene de mare tiraj,
reviste, centre de presă, dar și la o mulțime de instituții militare și civile, inclusiv
la Pentagon și la Congresul American. Peste tot, atunci când am fost întrebat, am
vorbit și despre ce aveam noi, la acea vreme, pe acasă. Și știam destul de bine ce
aveam, pentru că, timp de două decenii, bătusem țara în lung și în lat și, practic,
văzusem cam toate marile obiective industriale ale țării, toate șantierele navale,
toate șantierele hidro-energetice, sistemele hidrotehnice și de navigație „Porțile
de Fier I” și „Porțile de Fier II”, sistemele de irigații etc. Și îmi actualizam mereu
baza de date, pentru că aveam mare nevoie de ea.
Atunci, în timpul călătoriei mele în Statele Unite – un prilej pe care nici
americanii nu-l aveau și nici nu și-l permiteau, dacă nu aveau neapărată nevoie
să facă o astfel de călătorie –, am fost impresionat de realizările lor de excepție,
cum ar fi, de exemplu, rețeaua bibliotecilor complet digitalizate, calitatea
drumurilor, dar mai ales de entuziasmul lor pentru țara lor, pentru viața lor
și pentru tot felul de lucruri importante sau mărunte. Dar nu numai atât. Era
impresionant să vezi și să constați, pe viu, în întreaga Americă, oriunde ai fi
ajuns, preocuparea lor pentru istoria lor, pentru identitatea lor, pentru eroismul
lor. Nu erau orbiți de faptul că America era – și este! – o superputere economică,
socială, democratică și, mai ales, militară. E drept, se mândreau cu asta, dar nu
se opreau aici. Trăiau, frumos și dens, într-un fel de interioritate simplă și, în
același timp, prin simplitate, plină de măreție. De aceea, titlul pe care l-am dat
cărții pe care am scris-o în urma acestei experiențe a fost: „America – simplitate
în măreție”.
Am văzut această realitate peste tot: în cărțile lor, în bibliotecile lor, în
universitățile lor, în proiectele lor, pe străzile lor și în viața lor de fiecare zi. Am
aflat că, în acea perioadă, cei din unitățile militare și din centrele editoriale se
preocupau pentru a reproduce, la scară unu pe unu, marile bătălii și editarea
unor volume substanțiale cu acest conținut. Am asistat la parada militară de
la începutul lunii iunie 1991, în urma victoriei din războiul din Golf. Înainte
4

Ibidem
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cu câteva zile de momentul paradei militare, au scos, pe platoul verde din
jurul Obeliscului din Washington DC, câteva avioane F-16, câteva tancuri M1
Abrams, câteva elicoptere, câteva mașinii de luptă ale infanteriei etc. Nu numai
pentru ca lumea să le vadă, ci și pentru a le pipăi, pentru a se urca la bordul lor
și a se convinge de calitățile și suporturile grozăviei forței și măreției armatei
americane.
Știam că Statele Unite ale Americii, deși fac parte din civilizația occidentală
(se trag adică, în principal, din Europa de Vest) nu sunt o simplă prelungire a
vesticilor pe continentul american. Vesticii Europeni – și nu numai ei – au
venit aici nu doar pentru aur, după bogății, ca toți vesticii, ci au venit pentru a
rămâne aici, pentru a forma, de la zero, o nouă civilizație, expresie a unei altfel
de democrații decât cea din vremea lui Pericle, a unei democrații pentru toți,
cel puțin în teorie (acești „toți” fiind, de fapt tot ei, vesticii sedentarizați aici),
punând pe primul plan, deopotrivă, truda și proprietatea, egalitatea și diferența,
adică identitatea și personalitatea etc. etc.
Desigur, mă entuziasmam și eu, ca orice european care ajungea la pomul
lăudat. Mi-am dat seama, încă din ziua în care am avut prima întâlnire cu cei care
au organizat călătoria mea de cunoaștere și documentare în spațiul american,
de deschiderile uriașe spre toate orizonturile și, mai ales, de calitățile nonconformiste și strict personalizate ale oamenilor de aici. Cei doi organizatori ai
călătoriei mele mi-au prezentat și mi-au propus programul vizitei unui ins ca
mine pe acest pământ al făgăduinței. În final, unul dintre cei doi m-a întrebat
care ar fi obiectivul particular al vizitei mele în SUA. Nu m-am gândit prea mult
la asta, dar am răspuns că ar fi acela de a înțelege cât de cât modul de viață
american. Au râs amândoi un pic, apoi unul dintre ei mi-a spus că el se află aici
de trei generații și tot n-a reușit să înțeleagă acest mod de viață. Acum, când
scriu aceste rânduri, și cunosc atâtea lucruri despre Statele Unite, subscriu.
Într-o altă zi, undeva, în San Antonio sau în San Francisco, după ce am
explicat eu, pe îndelete și foarte atent, răspunzând la o întrebare, cam cu ce se
ocupă economia românească dintr-o anumită zonă a țării, interlocutorul meu,
un cercetător științific al spațiului est-european, îndeosebi a celui sovietic sau
sub influență sovietică, mi-a spus așa, în treacăt, că prim-ministrul României de
atunci, afirmase cu totul altceva...
Dar, pentru că, probabil știa și el, la fel de bine ca mine, cam ce e pe la
noi (era doar cercetător științific!), o reparase într-un fel. Îmi spusese, așa, în
particular, cu voce scăzută și cu un zâmbet complice în colțul gurii, că primministrul nostru este foarte tânăr și foarte nou în funcție și, probabil, n-a avut
suficient timp să se documenteze mai bine cu realitățile economice de pe la noi,
din cochetul teritoriu al României. El, în schimb, mi-a spus oarecum confidențial,
că are o impresie foarte bună despre țara noastră... Nu știu dacă l-am crezut sau
nu, dar important este că știa – și încă foarte bine – despre ce e vorba...
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Mi-am amintit de acest episod, când, în glăsuirea cuvântului economistului
român, am citit cele ce urmează:
„În 1990, liberalul Petre Roman a afirmat că industria românească era un
morman de fiare vechi.
Ce am avut și ce am pierdut în ultimii 31 de ani, domnule ministru?
A fost cea mai nefericită declarație de politician de după 1989, care ne
urmărește până azi.
Referindu-se la industrie, că e de dat la fier vechi, fostul prim ministru Petre
Roman dorea să spună lumii că întreaga economie a României comuniste nu
merita doi bani.
Ca să combatem această viziune, cităm date statistice la întâmplare, din
diferite domenii:
- România producea 14 milioane de tone de oțel în 1985; azi, doar 3 milioane;
- producea 400.000 tone de aluminiu, azi produce pe jumătate;
- în 1980 ieșeau pe poarta fabricilor 1.600 de excavatoare, niciunul azi;
- ieșeau 71.000 de tractoare, niciunul azi (am construit fabrici de tractoare
în Egipt și Iran, care funcționează și acum, în timp ce în România au murit);
- în 1984, fabricam 600 de vagoane de pasageri pe an, azi, niciunul.
Cât despre vagoanele de marfă, construiam 14.000 de bucăți pe an; azi,
abia 800 (cel puțin 100.000 vagoane de marfă au fost tăiate și vândute la fier
vechi în ultimii ani).
În fine, produceam 144 de nave de tonaje diferite; azi, după cum se știe, nu
mai producem niciuna.
Industria sticlăriei e prăbușită. Industria cosmetică (săpun, deodorante,
creme) a dispărut.
Potrivit statisticii oficiale, după anul 2000, au fost exportate 50 de milioane
de tone de „fier vechi”, „deșeuri” de cupru, aluminiu și alte neferoase, în valoare de
peste 10 miliarde de euro!
Am exportat lemn brut, în valoare de peste 8 miliarde de euro, și alte produse
brute (cereale, fructe, animale vii etc.), în valoare de alte 5 miliarde de euro! Ca
cea mai ordinară țara COLONIALĂ!
Prelucrarea acestora în România ar fi însemnat crearea a milioane de
locuri de muncă!
Practic, întreaga economie națională a fost oferită pe tavă, fără nicio logică!
Amețitoare cifre...
Cum stau lucrurile în domeniul petrolului?
România producea 13 milioane de tone de petrol în 1970, și numai...
6 milioane azi. Diferența până la 34 milioane tone prelucrate de rafinăriile
românești din fiecare an, provenea din importul de petrol (din LIBIA, IRAK, IRAN,
URSS etc.)
Suspect?! Cineva nu raportează corect.
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Nu am nicio încredere în această cifră, atât timp cât nu știu dacă toate
sondele au contoare.
Au contor, domnilor? Trebuie să plătească redevențe la tona de țiței brut,
dar dacă scoți 8-10 milioane de tone și raportezi numai 6? Cu cât păgubești statul?
Petrol se scoate mult și se rafinează în alte țări.
De aici, deduceți consecințele.
Înainte de 1989, produceam 8,5 milioane de tone de motorină și acum mai
producem doar 2 milioane, produceam 10 milioane de tone de păcură și nu mai
producem nimic; produceam 500.000 de tone de uleiuri minerale, azi, nimic.
Pe de altă parte, ați observat că nici distribuția gazelor nu mai este a
noastră.
Cine măsoară producția?
Cine măsoară distribuția?
După 1990, s-a schimbat peisajul industrial.
S-a creat o falie între marea și mica industrie.
De ce s-a întâmplat acest fenomen?
Au venit „sfaturi” de la competitorii noștri europeni: faceți IMM-uri
(întreprinderi mici și mijlocii), dați afară muncitorii din marile uzine, închideți
mamuții industriali, produceți kit-uri, componente, nu produse integrale, faceți
cabluri, radiatoare, sisteme de frânare și anvelope, nu locomotive și tractoare.
Parcă intenționat, nu a existat o viziune politică de dezvoltare, ci doar una
pentru distrugere;
Guvernanții și-au îndeplinit misiunea cu exces de zel.
Nu mă poate convinge nimeni pe mine că nu a fost totul pe bază de program,
o teorie a conspirației.
UE a fost creată pe baza Comunității Economice a Cărbunelui și Oțelului.
Deci, România nu putea să intre în grila europeană cu industria ei
siderurgică, de 14 milioane tone de oțel.
A trebuit lichidată, ca un „bonus” pentru admiterea în UE.
Care au fost primele mari greșeli istorice ale politicienilor, în urma cărora
s-a dat startul la jaful național?
Prima mare eroare a fost restituirea „părților sociale”, o privatizare pe
bani adevărați, începută surprinzător de Ceaușescu. FSN-ul a restituit acești bani,
pentru a cumpăra bunăvoința oamenilor, chiar cu banii lor! Această măsură antieconomică, din cauza căreia fabricile și uzinele au rămas fără capital lichid, a
condus, de fapt, la excluderea cetățenilor de la un drept de proprietate plătit cu
munca lor; a fost o renaționalizare a unei părți a capitalului social, destinată
ulterior și cedării controlului economiei către interese de grup, mai ales străine
(măsură ce are ca autor același liberal ROMAN, provocând, din februarie 1990,
hiperinflație, erau peste 8 milioane de salariați cu o medie a părților sociale de 2
salarii medii fiecare, care au fost plătite într-o lună, întreprinderile fiind obligate
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să facă credite bancare, adevărata justificare a găurilor negre).
A doua mare eroare a fost privatizarea „de masă”, fără proceduri și fără
reguli de protecție a acționarilor minoritari; viitoarele certificate de acționar au
fost cumpărate pe nimic, de cei care știau ce va urma.
Atunci s-a spus că se privatizează numai 30% din capitalul societăților
comerciale.
S-a anunțat, totodată, că sectoarele strategice nu se vor privatiza.
Dar au venit pe urmă FMI, Banca Mondială și societățile externe de
consultanță, care au dictat, și guvernele au promovat controlul total al altora,
fără luptă şi fără niciun câștig, asupra întregii economii.
Practic, economia națională a fost oferită pe tavă, fără nicio logică și fără
a se spune, cel puțin, că este cadou sau pradă de război, celor care, chipurile, au
făcut lobby pentru integrarea României în Uniunea Europeană.
Fiecare program de guvernare anunțat a fost, de fapt, un program de
„neguvernare”, program de HOȚIE.
A dispărut întreg sectorul industriei de textile, confecții, tricotaje (filaturi,
țesătorii, fabrici de stofă și postavuri, întreprinderi de pielărie și încălțăminte,
toate concepute într-un sistem integrat).
A fost închis sectorul agroalimentar (36 de fabrici de zahăr, fabricile de ulei,
de preparate din carne, de lapte și produse lactate, zeci de fabrici de nutrețuri
combinate etc.).
Nu mai există majoritatea fabricilor din industria lemnului și mobilei, din
industria cimentului, a lacurilor și vopselelor, a medicamentelor, din sectorul
construcțiilor de mașini, al exploatărilor miniere de feroase și neferoase, de
cărbune etc.
S-au desființat întreprinderile agricole de stat și cele de mecanizare a
agriculturii, stațiunile de cercetări agricole și, în general, marea majoritate a
institutelor de cercetare-proiectare.
Au dispărut industria electronică, electrotehnică, de mecanică fină, optică,
automatizări etc.
Baza națională de soiuri de plante și rase de animale a fost pulverizată.
România nu mai are astăzi un pachet național de semințe, soiuri, hibrizi, de
culturi cerealiere, plante tehnice, legume etc.
A fost distrus, aproape în totalitate, sistemul de irigații (construit prin
îndatorarea dureroasă de la Banca Mondială - 4.000.000 ha.!), pentru a cărui
plată românii au contribuit zeci de ani; au fost abandonate programele de
combatere a eroziunii solului, de îndiguiri și desecări, dar și cele de irigații în curs
(canalul Siret-Dunăre sau București-Dunăre).
Întreaga economie națională a fost, pur și simplu, pulverizată și lăsată fără
nicio logică structurală.
Care sunt consecințele asupra populației, derivate din acest peisaj
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apocaliptic, desprins parcă dintr-un film S.F.?
Treptat, România s-a transformat într-un paradis al multinaționalelor
care controlează industria, agricultura, transporturile, construcțiile, comerțul,
sectorul financiar-bancar etc. și care își promovează reglementări legale în
interes propriu.
Românilor le-au rămas întreprinderile mici și mijlocii – de fapt,
microîntreprinderile; dintre cele aproximativ 500.000 înregistrate, peste 200.000
nu au niciun angajat!
Românii au astăzi libertatea să se ocupe de economia și afacerile de
subzistență (avem și industrie de subzistență, nu doar agricultură!) și construcții
și transporturi și alte servicii de subzistență, pretinzând că acționăm pentru
dezvoltare inteligentă, inovativă și durabilă.
Nimic nu este mai durabil decât subzistența, aceasta este strategia noastră
națională, după ce am făcut praf marile companii.
Brandul României este subzistența, atât în interiorul țării, cât și pe celelalte
piețe ale muncii, unde lucrează cetățenii români.
Nici după 31 de ani, clasa politică – veritabil detașament al legiunii străine,
terminatorul României moderne –, nu a realizat importanța unei reglementări
prin care salariații să-și investească o parte din salariu în compania proprie.
Întreaga economie putea fi salvată prin participarea financiară a
salariaților, printr-o reglementare prin care salariile reinvestite să fie scutite de
impozite și contribuții.
A existat, în toți acești ani, un fir roșu care să lege zecile de guverne ce s-au
perindat pe la Palatul Victoria, de un proiect minimal, coerent, de dezvoltare?
Firește că nu a existat!
Zi de zi, guvernele și clasa politică s-au ocupat numai de FURTURI și
protejarea așa-zișilor investitori strategici, prin scutirea de impozit pentru profitul
reinvestit, și nu de promovarea facilităților destinate salariilor reinvestite.
Investitorii nu ar fi trebuit să primească niciun sprijin în România, pentru
a-i plăti pe angajații români cu salariul minim sau pentru a-i angaja la negru, din
rațiuni de competitivitate.
„Veniți în România, că vă garantăm sclavia pe bani puțini și vă mențineți
competitivitatea!”.
Acesta a fost, în esență, programul de guvernare al ultimilor 31 de ani.
La conducerea țării au fost „aleși” cu puternică susținere externă, doar acei
conducători vulnerabili ca cinste și corectitudine (vezi BĂSESCU, IOHANNIS, CÂȚU
etc.)”5
Acest text atât de sintetic este suficient de clar. Autorul lui pune degetul
pe rană. Dar rana aceasta, azi, se pare că nu mai doare pe nimeni.
Pentru că durerea a fost, de secole, atât de mare, așa cum este și acum,
5

Ibidem
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încât a produs o anestezie generală și cvasitotală a creierelor, a amintirilor, a
simțirilor și a tuturor rațiunilor. Și, toate, dar absolut toate, au căpătat o altă
aură și, prin urmare, o altă dimensiune, trecând automat într-un alt sistem de
referință, în sistemul lui „Și ce dacă?!...”
Și cum sistemul „Și ce dacă?!...” a introdus, de drept și de fapt, realitatea lui
„Și ce dacă...”, ridicând-o, pentru noi și blestemații noștri conducători, la rangul
de ultima ratio mundi, e clar că „Și ce dacă?!...” a rămas blazonul românesc cel de
toate zilele și idealul nostru sanctificat. Sacrificat. Sau crucificat...

Dreptul

Dreptul – care, în mod normal, ar trebui să fie o realitate naturală sau
o lege naturală a omenirii și a identității noastre naționale, tradusă într-un
sistem de legi pentru noi, pentru oameni – s-a conformat imediat noii realități a
intereselor Vestului și celor care țin hățurile, corporațiilor et. co. Și toate legile
românești au făcut, mai exact, au fost făcute să facă slalom printre drepturi
ancestrale, cutume, valori și ce mai era pe acolo pe ulița dreptului „îndreptățit”
și să se conformeze da capo al fine intereselor corporatiste și de care or mai
fi fost, numai românești nu, care reprezentau esența super-esențializată a noii
realități esențiale. Crezând că s-a eliberat de sine, printr-o revoluție, România s-a
trezit, în următoarele trei decenii, cu întreaga economie distrusă, cu populația
calificată alungată peste hotare și cu o involuție rapidă spre epoca de dinaintea
Războiului Nostru Sfânt.
A urmat ce s-a spus în rândurile de mai sus. Și ce încă nu s-a spus. Acest
drept a permis retrocedări arbitrare, în dauna poporului român. A permis
nesocotirea unor drepturi, îndeosebi în Ardeal, apărate cu sabia și cu prețul
sângelui românilor din primul Război Mondial, care au făcut posibilă Unirea.
Dreptul de azi nu traduce realitatea și unitatea poporului român construite atât
de greu și apărate cu un uriaş preț de vieți în două războaie mondiale, în norme
de drept, în lege, ci distruge pur și simplu aceste realități ale poporului român,
făcut din nou șvaițer.

Securitatea și apărarea

Aici e aici. NATO și UE au devenit, dintr-odată, în viziunea chiorilor, orbilor
și orbeților de la București, paznicii, apărătorii și securiștii necondiționați ai
românescului desecurizat, deromânizat, europenizat și radical dezmembrat,
atât prin atracția mereu respingătoare a comunității europene integrante, dar
nu pentru căței, cât și prin deportarea sau autodeportarea activă, cumulativă și
recompensativă, a românilor calificați și înalt-calificați pe meridianele pomului
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lăudat. Adică nu la Polul Nord sau în Siberia, ci la mai bine. Atunci, în primii ani de
după 1990. Și, de atunci, mereu. Pentru că, acolo, în Occidentul superdezvoltat,
este de un milion de ori mai bine decât într-o Românie complet debusolată
(deși se află pe coordonatele integrative ale UE) și adusă, în primul rând de
prostia celor care o conduc, în sapă de lemn deja putrezit. Tot voiau ei, pizmașii
românești strigători de „vrem o țară ca afară”, să evadeze spre într-acolo. Și au
evadat. Mai exact, au fost alungați. Nu cu țârâita, ci cu milioanele. Iar cu apărarea
colectivă NATO și cu securitatea comună UE, puse în operă dâmbovițeană,
politichianiștenii românești și-au luat o mare grijă (pe care, oricum, n-au avut-o
niciodată), cea a securității și apărării naționale, au redus armata țării la o
mulțime civilo-cvasimilitară, de ordinul celei care încape pe Arena Națională,
când se joacă acolo vreun meci amical de fotbal între Vălenii din Deal și Delenii
din Vale, dotată cu echipamente contra-cost second hand resuscitate, adunate
de prin gunoaiele mai mult sau mai puțin reciclate ale Vestului (pentru că
doar pentru așa ceva mai avem bani – și aceia nu din împrumuturi externe
înrobitoare care, în mare parte, merg la corporațiile străine, ci din alte surse,
desigur, tot bugetare). De ce n-avem bani? S-a spus mai sus: pentru că ni i-au
luat și pentru că ni i-am furat. Ca să-i facem cadou la alții. La noii bogați și la
noii stăpânitori. Și cam atât. Iar industria noastră de apărare, care începuse să
producă tehnică militară românească autohtonă sau după licențe, dar și după
programe și proiecte proprii, așa cum s-a spus și mai sus și cum o știm cu toții,
cei care o mai știm, a fost complet anihilată, din lipsă de finanțare și pentru
îngerizarea oportună a spiritului de învins și de vinovat. Cum, Doamne, să fabrici,
tu, cumințenia pământului, adică proasta satului, arme ucigașe în această lume
pământească a îngerilor nucleari?! Cum să încapi tu, industrie românească de
apărare, în lumea îngerașilor marilor complexe militaro-industriale, fabricanți
de arme ale armoniei și prosperității războaielor păcii?!
Cei care aveau datoria să înțeleagă, odată pentru totdeauna, că, pentru o
țară suverană, apărarea națională și securitatea națională – aceste două noțiuni
nu trebuie confundate –, sunt prioritare pentru statul român, în orice situație
s-ar afla, n-au înțeles nimic. Faptul că facem parte din NATO și că suntem
stat membru al Uniunii Europene este excepțional. Dar apărarea națională,
ca și securitatea națională, este și trebuie să fie totdeauna prioritară pentru
statul român. Nu ne apără NATO, nici UE, ci apărarea națională se execută
într-un concept-cadru de alianță euro-atlantică și de unitate europeană.
Apărarea colectivă – concept NATO – operaționalizează apărarea națională a
statelor membre, o face adică posibilă și îi oferă un uriaș suport de alianță și
de solidaritate. Pentru că, în situația de azi, niciun stat de pe lume, nici chiar
Statele Unite ale Americii, nu se poate apăra, de unul singur, împotriva tuturor,
sau împotriva unui atac major. . Este nevoie de un concept de alianță și de
coaliție, care să funcționeze. Dar acest concept nu preia – și nu poate prelua,
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atâta vreme cât există state suverane pe planeta Pământ – atributul principal
al suveranității unui stat: apărarea economică, politică, informațională și
militară a teritoriului strămoșilor. Politichianistul român decident trebuie să
înțeleagă și să bage bine la cap acest adevăr confirmat până acum de toate
războaiele care au avut loc în această lume: pentru apărarea țării, va lupta și
va sângera pe câmpul de luptă soldatul român, sprijinit sau nu de aliați,
parteneri și membri ai unei coaliții. Așa a fost mereu. Și tot așa va fi și de
acum înainte. Vorbele nechibzuite, de acum câțiva ani, ale unui prim-ministru
care, respingând, amânând sau punând la îndoială programele de înzestrare ale
Armatei României de după 1989, afirma, arogant și superior, că nu bagă el bani
în fiare pentru militari, care să ruginească, sunt emblematice pentru cei care
au condus și conduc țara în ultimii 31 de ani. Nu există pace și liniște în lume,
domnule ex-prim-ministru. Un război distrugător poate izbucni oricând. Rușii
au concentrat forțe la granița cu Ucraina, considerând că extinderea NATO și
comportamentul Ucrainei reprezintă nu doar un pericol, ci chiar o amenințare
pentru Rusia. În line dreaptă, între Kiev și Moscova sunt vreo șapte sute de
kilometri. Desigur, concentrarea de forțe rusești la granița cu Ucraina a fost,
într-un fel, și un răspuns (sau un pretext) la concentrarea de forțe ucrainene la
granița cu cele două autoproclamate republici, Lugansk și Donețk, ca un fel de
avertisment pentru Kiev. S-ar putea ca Rusia să vină imediat în sprijinul celor
două republici, chiar într-o formulă preemptivă. Oricum, era de aștaptat ca
războiul hibrid, care nu a încetat încă în Ucraina, să creeze probleme, pretexte
și multe surprize. Și aurprizele au venit. Rusia a recunoscut într-o noapte cele
două autoproclamate repubulci și, pe 24 fabruarie, a atacat concentric, pe trei
direcții Ucraina: din Belarus, spre sus, pe direcția Crnobîl, Kiev; din zon Donbas.
spre centrul țării și spre Mariopol, Odessa, vizând, inițial, încercuirea forțelo
ucraineene din Estl țării, între Nipru și Donbas.
NATO și, mai ales, țările de pe falia Marea Neagră, Marea Baltică privesc
cu îngrijorare această situație. E greu de presupus că va izbucni un conflict între
NATO și Rusia pentru Ucraina, dar nu se știe foarte exact ce se va întâmpla în
viitor. Așa cum am afirmat mai sus, e clar că rușii consideră teritoriul Ucrainei ca
spațiu de siguranță strategică intrinsecă sau, mă rog, acum, doar de proximitate,
pentru ei. Iar extinderea NATO în spațiul Ucrainei și al unor țări din Caucaz
și Asia Centrală ar reprezenta, în viziunea Moscovei, o amenințare uriașă,
inacceptabilă pentru Rusia.
Desigur, în viziunea NATO și a țărilor care fac parte din Alianță, extinderea
NATO dincolo de falia geopolitică și geostrategică Marea Neagră, Marea Baltică,
ar constitui un mijloc de contracarare a amenințării rusești (pentru că Rusia
este, în viziunea Occidentului, îndeosebi a americanilor, o mare putere strategică
nucleară, care ar reprezenta efectiv o amenințare, cea mai mare amenințare
la adresa Occidentului). Desigur, dacă NATO s-ar extinde spre Est dincolo de
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falia strategică Marea Neagră, Marea Baltică, s-ar extinde și gata. S-ar crea un
fapt împlinit. Dar s-ar putea declanșa un răboi nucear, fiindcă rușii, așa cum au
spus-o și ăn doctrina lor, ar riposta.
Rusia, probabil, nu va declanșa războiul nuclear pentru asta, dar va
continua să se înarmeze și ea, tot așa, precum americanii, până în creștet și
în spațiul cosmic. Tensiunile ar fi uriașe. Deja sunt. Să nu uităm că, în ecuație
ar putea intra și China. Iar o astfel de situație ar fi mult mai gravă decât cea
din vremea Războiului Rece. Pentru că marile puteri intrate, nolens volens,
în ecuația confruntării geopolitice și geostrategice sunt deja înarmate până la
saturație. Iar epoca în care ne aflăm este una a trecerii la hiperpersonim...
Inițial, credeam că respectiva concentrare rusească de forțe la granița cu
Ucraina nu vizează, probabil, neapărat un război cu Ucraina. Aici, în această zonă,
se derula un joc al avertismentelor, prevențiilor și disuasiunilor. Să nu uităm
războiul din Estul Ucrainei. În urma acestui război sângeros, s-au autoformat
așa-zisele republici populare Donețk și Luhansk, pe care Ucraina le consideră
rebele și nelegitime. Ele sunt însă recunoscute de ruși. Și, cum bine se știe, sunt
locuite de o populație rusofonă. Dar zona rusofonă se întinde până aproape
de Nipru. Credeam că Rusia ar putea redeclanșa ostilitățile în Ucraina, dacă, în
intervalul de timp care a trecut din 2014 până acum, a pregătit temeinic forțele
din interiorul zonei rusofone, capabile să dezvolte efectul Donețk-Lugansk.
O posibilă ocupare rapidă a întregii Ucraina de către armata rusă sau doar a
teritoriului estic până la Nipru, deși părea o aventură, ar crea un fapt împlinit,
la care, probabil, Occidentul nu ar reacționa militar, ci doar politic, diplomatic,
economic etc.
Așa cum subliniam mai sus, motivul preempțiunii este deja creat:
concentrarea de forțe ucrainene la granița cu cele două republici rebele. Era de
așteptat. Ucraina, care a primit o frontieră vestică pe care n-o avea înainte de
război, vrea chiar mai mult. Să nu uităm procesul pe care l-a avut cu România
privind zona economică exclusivă în Marea Neagră... Și din care n-a ieșit cu
mâna goală, chiar dacă se spune că a pierdut acest proces... N-a pierdut nimic,
ci, dimpotrivă, a mai câștigat ceva din ce nu avea și n-a avut niciodată. Nici de
fapt, nici de drept.
Scenariul pare unul de disperare sau de risc extrem, dar Rusia a acționat
totdeauna în forță, la limită, în condiții de risc extrem. Ca în ruleta rusească. Rusia,
probabil, nu dorește un război cu NATO. Ar fi o nebunie. Fie și pentru simplul
motiv că țările NATO dețin nu numai supremația tehnologică, informațională și,
desigur, militară, ci, în afară de un buget militar de 1000 de miliarde de dolari
(Rusia are aocate pentru cheltuieli militare, doar 70 de miliarde), și jumătatea
din PIB-ul lumii. Oricum, această tensiune, pentru complexul militar industrial
american, este mană cerească. Nici America, probabil, nu vrea să ducă un război
în condiții de risc extrem. De la cel de al Doilea Război Mondial până azi, nu
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s-a angajat niciodată în așa ceva. De altfel, toate războaiele pe care le-au dus
americanii după cea de a doua conflagrație mondială, au fost, în general, războaie
de joasă intensitate și de mică amploare pe care le-au putut controla. Desigur,
cu excepția războiului din Coreea și a celui din Vietnam. Practic, americanii n-au
declarat niciun război, ci doar au intervenit pentru a soluționa situația strategică
în favoarea democrației, economiei de piaţă și a drepturilor omului...
Aceste războaie i-au costat însă foarte mult pe americani, iar banii s-au
dus în complexul militaro-industrial american și în plata externalităților (a se
vedea costurile războiului din Afganistan). America este deja poziționată pe
falia strategică Marea Neagră, Marea Baltică, având forțe dislocate sau care pot
fi dislocate rapid în România, în țările Baltice și în Polonia. Așa cum bine știm, au
și fost. Iar NATO și-a consolidat foarte rapid flancul estic și cel sud-estic, având
în vedere că, în Sud-Est, se află Turcia, care dispune de o armată bine dotată și
bine instruită – a doua armată din NATO și una dintre primele cincisprezece
ale lumii –, este însă puțin probabil să se ajungă la un astfel de nivel extrem de
încordare. Cel puțin, așa credeam până la data de 24 februarie 2022, când s-a
la declanșat efectiv acest război. Și, așa cum bine se știe, realitatea este deja
una etrem de îngrijorătoare. Desigur, extinderea NATO în Ucraina și în țările
caucaziene ar aduce Rusia într-o situație disperată, pentru că este vorba de
zona ei de siguranță strategică exterioară apropiată, în relația conflictuală cu
Vestul. Acest război declanșat de Rusia, în cheie geopolitică și geostrategică
Rusia-NATO, pare a fi - și chiar este - din perspectivă rusească, unul de natură
preemptivă.
Deși nu credeam, Rusia a atacat deja Ucraina pe 24 febroarie 2022. S-a
declanșat, deci, unul dintre cele mai sângeroase războaie ale acestui început
de secol și de mileniu. Rușii își urmăresc cu obstinență planul lor strategic,
strângând teritoriul estic al Ucrainei ca într-un clește de foc, cu pierderi uriașe,
cu o rezistență ucraineană eroică și o furie rusească vecină cu disperarea.
Războiul a atins deja o fază a nebuniei, dovedindu-se, încă odată, a fi cea mai
proastă, mai mizerabilă și mai criminală soluție. (În acest număr al revistei,
la rubrica „Eveniment strategic”, vom analiza mai pe larg coordonatele acestui
război geopolitic fratricid.)
Acum, când aproape de granițele noastre bubuie tunul, noi, românii,
școlari corigenți la disciplina numită interes vital național (dacă termenul
„național” deranjează, atunci să-i zicem „românesc”), ne-am uitat tăblițele
acasă. Iar condeie pentru astfel de tăblițe nu se mai fac...

Cibernetizarea
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societății cibernetice. Nu știu dacă Odobleja sau Wiener s-au gândit la ce gândesc
eu acum, când elaborau ei primele idei cibernetice, dar rețeaua, spațiul virtual,
probabilitățile condiționate, inteligența artificială, controlul și autocontrolul
deciziei, managementul riscului și al erorii, optimizarea interdependențelor și
tot ce mai presupune cibernetizarea sistemelor și proceselor și, legat de acestea,
a acțiunii umane, deschide o eră cu totul nouă în viața și în arealul hominienilor.
Această epocă este strâns legată de o cultură cibernetică, respectiv, de o
civilizație cibernetică. Cultura cibernetică presupune un nou sistem de valori
tezaurizate – predominante fiind cele de rețea, cele care țin de feed-back,
de control și autocontrol, de soluționarea automată a erorilor și rezolvarea
asistată a problemelor dificile, de tehnologia și softurile aferente, de excludere
a subiectivismului, voluntarismului și tendințelor dictatoriale etc. –, în favoarea
acțiunii eficiente, strict condiționate.
În condițiile în care orizontul de așteptare al acțiunii eficiente se compune
din optimizarea acțiunii în sine și pentru sine și nu din slujirea, perpetuarea și
amplificarea puterii absolute a băncilor și a matusalemicilor care, chipurile, sunt
îndreptățiți să conducă lumea încotro vor ei, dat fiind faptul că lumea merge spre
orizontul spre care trebuie să meargă și nu spre un orizont definit pe interesele
câtorva bancheri sau ale câtorva aleși, conspirativi sau nu, ai omenirii, se
dezvoltă o funcție optimă de proces și de sistem, care exclude subiectivismulși
voluntarismul. Desigur, rețeaua va scoate lumea din complicațiile ei ancestrale,
azi, inutile, din subiectivismele ei păguboase, iar managerii vor fi noduri de rețea
sau nuclee de stat major, ca să le spunem așa, în astfel de noduri. Managerii de
rețea nu vor face ce le trece lor prin cap, ci doar ce le permite fișa postului.
Dacă nu fac așa, rețeaua – care se autoreglează – îi va elimina pur și simplu, iar
sistemul imunitar al rețelei va remedia rapid situația, știut fiind faptul că o rețea
poate funcționa și atunci când o parte din nodurile ei sunt distruse sau devin
nefuncționale.
Aceasta ar putea fi, peste secole, epoca de aur a omenirii, epoca în care
omenirea se va conduce pe sine, așa cum un organism sănătos, pe toată durata
vieții, se autoreglează și își menține condiția dinamică și performanța optimă.
La ora actuală, lumea este, efectiv, un haos. Mai exact, este sau pare a fi un
sistem dezorganizat sau prost organizat, în vederea trecerii la un alt nivel de
competență și de organizare, adică la nivelul cibernetic. Deja, în unele locuri,
acest sistem optimizat există. Este vorba de acele sisteme cu autoreglare, în
care omul acționează potrivit unor standarde și unor instrucțiuni automatizate,
unde, efectiv, nu poate greși.
Într-un fel, era și timpul. Omenirea și-a dezvoltat și sofisticat atât de mult și
de rapid posibilitatea și realitatea unei confruntări militare, hibride, financiare,
geofizice și chiar cosmice, chibzuite sau nechibzuite etc., încât mijloacele ei de
distrugere și autodistrugere ar putea s-o transforme rapid în nimic. Aici nu este
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vorba numai despre armele de distrugere în masă, ci și despre direcția complet
greșită în care evoluează actuala societate omenească. Mai exact, o direcție care
încă nu poate fi controlată în mod eficient.
Este vorba despre dictatura sistemului financiar, despre îndatorarea
intempestivă, mascată și chiar perversă a întregii lumi la ea însăși, adică
la sistemele bancare pe care tot ea și le-a creat și care, la ora actuală, s-au
transformat, din instrumente utilitare, necesare activității oamenilor pe planeta
albastră, în cele mai puternice mijloace de înrobire și îndatorare a acestei lumi
la ea însăși (pentru că sistemul bancar face și el parte din structura ei și nu a
forțelor extraterestre), care concentrează în mâna câtorva oameni soarta celor
7,9 miliarde de locuitori ai planetei, soartă pe care n-are nici cum s-o amelioreze,
nici cum s-o controleze.
Desigur, orbul puterii este mult prea mare și prea profund pentru a putea
să vadă și altceva decât puterea în sine, pe care o dă banul, în toate formulele
sale, de la moneda de aur la moneda digitală. Dar dincolo de aceste mașinațiuni
care există, într-o formă sau alta, de când lumea, tronează războiul. Războiul
cel real, războiul hibrid, războiul continuu, cel care menține omenirea într-o
stare continuă de alertă, într-o stare continuă de teamă, de nesiguranță și chiar
de groază și, vrând-nevrând, într-o confruntare periculoasă... E vorba de o
confruntare și nu de o competiție... Chiar dacă și competiția este tot confruntare...
Este de așteptat ca epoca cibernetică să reducă efectiv și chiar să elimine
definitiv efectele negative și perverse ale competivității agresive, ale confruntării
și războiului și să mențină doar acțiunea bine coordonată, economicoasă,
eficientă și în deplină securitate.

Suveranitatea

O parte din cei care slujesc lumea dreptului, inclusiv pe cea a dreptului
românesc, se îndoiește de ubicuitatea și funcționalitatea acestui concept
de suveranitate. Într-o lume a interdependențelor, mai putem vorbi oare de
suveranitate? Punând, acum și aici, această întrebare, îmi amintesc de zâmbetul
șmecheresc, de atotștiutor uns cu toate alifiile, al unui președinte al României.
la auzul acestui cuvânt. Ce valoare mai poate avea un astfel de concept, de
vreme ce țara a ținut cu dinții să facă parte din Uniunea Europeană? Păi... asta
nu înseamnă cedare de suveranitate sau renunțare la suveranitate? Răspunsul
la această întrebare pare foarte simplu: ai intrat în horă, trebuie să joci, așa
că, zburdalnică Românie, ia-ți adio cam de la tot. De la independență (cum
să fii independent într-o lume interdependentă?!), de la suveranitate, de la
personalitate, de la libertate, de la tată, de la mamă, de la grădina cu flori și
cam de la tot ce ține de acest concept, chiar dacă sistemul actual al civilizației
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hominienilor pe planeta Pământ se bazează pe state suverane.
Puterea absolută, puterea suverană, către care tinde fiecare mare putere
de pe planeta noastră, nu există decât pentru cei care au forțele, mijloacele și
motivațiile necesare pentru a o obține și pentru a o păstra. Uniunea Europeană,
dominată și condusă, cvasi-democratic și relativ discreționar, de două mari puteri
europene, ele însele conflictuale, care pedalează între o dimensiune federală,
fără state, dar cu vreo 330 de euroregiuni, și cealaltă, de coagulare interstatală,
în care, totuși, statele, mai ales cele mari, să-și păstreze identitatea, libertatea,
prosperitatea, valoarea geopolitică și geostrategică – sau măcar primatul la
elaborarea, validarea și impunerea deciziilor pentru plebea europeană, exact
ca Imperiul Habsburgic de odinioară, sau ca Uniunea Sovietică, din etapa
socialistă a Estului european –, dar cu altă pălărie, ceva mai sofisticată și mult
mai birocratică.
Cuvintele acestea par, oarecum, exagerate, dacă ne raportăm la visul
de unitate europeană existent încă de pe vremea lui Napoleon, dar realitatea
intrinsecă a vremurilor de azi și a atitudinii Bruxelles-ului și tuturor mecanismelor
unionale, deși extrem de încifrată și de ne-la-vedere, arată că năravul din fire
n-are lecuire. Chiar dacă, în pofida conflictualităţii ei organice, endogene – sau,
poate, tocmai de aceea –, pestrița civilizație europeană a mers, totuşi, înainte,
când hodoronc-tronc, când totalmente radical, pe viață și pe moarte, așa cum
s-a întâmplat în cele două războaie mondiale fierbinți. Războaiele astea s-au
derulat, în principal, pe teritoriul Europei. Și inchiziția, și cruciadele, și Războiul
Rece s-au centrat tot pe spațiul geopolitic și geostrategic european sau euroasiatic. Bubuitul de tun al celei de a doua conflagrații mondiale, chiar dacă,
oficial, s-a stins, nu și-a retras totuși pe deplin ecoul în carapacea hodorogită
a păcii. America este înarmată până în creștet, Rusia până în dinți, China până
unde nu se prea știe, la care se adaugă India, Brazilia, Africa de Sud, Turcia, iar
țările NATO dețin, împreună, supremația geopolitică și geostrategică esențială,
chiar totală, asupra lumii politico-militare, plus 51 la sută din PIB-ul lumii, ceea
ce spune foarte mult, în legătură cu raportul de forțe în războiul continuu al
acestei lumi care merge, încă, înainte, omnidirecțional.
Deși este pusă serios la îndoială, totuși, vremea statelor încă n-a trecut.
Uniunea Europeană nu va funcționa ca un sistem integrat decât atunci și numai
atunci când toate statele suverane vor atinge același nivel de dezvoltare. Aceasta,
întrucât fiecare stat european nu este o simplă făcătură politică, rezultată în
urma ultimului război, ci, mai ales, o identitate civilizațională peste care nu se
poate trece ca în vremea Imperiului Habsburgic, dar cu un centru superb și o
periferie în sapă de lemn. Din păcate, Bruxelles-ul nu se preocupă de integrarea
economiilor naționale într-un concept economic european, ci menține un sistem
concurențial de acces la fonduri, în care unii vor câștiga mereu, iar alții, precum
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România și Bulgaria, vor pierde mereu...
Dicționarele celor 23 de limbi oficiale ale UE au suficiente cuvinte, iar
politicienii de la Bruxelles și din toate colțurile Europei dispun, probabil, de
suficientă abilitate pentru a demonstra și justifica orice.

Zădărnicia

Impotența politică, geopolitică, geoeconomică, juridică, științifică, logică și
de toate felurile a guvernelor așa-zise românești, din cei 31 de ani de degradare
a României, este atât de vizibilă, de sfidătoare, de arogantă și de împământenită,
încât oricare om, care mai are încă măcar un neuron în stare de funcționare,
își dă seama de dezastrul țării produs și girat de conducătorii ei, aleși și culeși
totdeauna printr-un vot îndoielnic sau cine mai știe prin ce mașinațiuni de care
omul de rând și chiar intelectualul de rând nu-și pot da seama. În trei decenii,
tot ce s-a realizat într-un secol, a fost pierdut sau distrus. Iar de aici încolo, va fi
extrem de greu de corectat sau de recuperat ce s-a pierdut.
Singurul lucru construit cu perseverență și migală în aceste trei decenii de
scufundare națională în sclavagismul noii ere a fost, cu prisosință, zădărnicia.
Noua societate – societatea deschisă spre toate orizonturile – nu este ceea
ce se crede că ar putea fi. Nu este o societate în care să fie înlăturate inegalitățile,
xenofobia, rasismul, discriminările de orice fel, o societate deschisă spre toate
orizonturile benefice ale devenirii. Este o societate deschisă corporațiilor,
detașamentelor înaintate ale distrugătorilor de frontiere și de identităţi. Este,
poate, momentul de vârf al societății de consum care s-a năpustit cu toate
buldozerele asupra lumii, mai ales asupra lumii din Estul Europei, făcând harceaparcea frontierele, culturile, identitățile statale și civilizaționale, cutumele,
rânduielile, în numele unor interese imperiale resuscitate într-un nou format
unional european, atât de tentant îndeosebi pentru țările foste socialiste, dar
mai ales în unul corporatist, fără restricții și fără frontiere.
România a intrat cu toate resursele, cu toate puterile ei și cu toate
capacitățile ei reduse la zero în aceste capcane.
A mai rămas doar cu ce-o da Domnul...

Concluzii amare

E clar, foarte clar, că am pierdut un război. Același război continuu dintre
Vest și Est, care, în principiu, cam din jumătate în jumătate de secol, găsește noi
modalități de ațâțare a spiritelor, de fierbere a cazanului cu smoală și reimpunere
a învoielilor dintre vechea putere și noua sclavie cibernetizată și robotizată.
Războiul pe care l-am pierdut noi, românii, e însă unul ceva mai complicat. Noii
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noștri învingători ne-au bătut, mai mult ștrengărește decât prietenește, pe umăr
și ne-au spus rânjind: Bravo, în răboiul voi contra voastrăați câștigat! Sunteți
liberi!
A se citi „liberi să vă alegeți noii stăpâni”. Pentru că, intrarea noastră, atât
de mult dorită, în Uniunea Europeană nu a însemnat libertate, prosperitate și
securitate, ci distrugere a economiei naționale, renunțare la tot ce ne aparținea
și, ca urmare, declanșarea unui proces de emigrare a populației calificate,
necalificate sau pur și simplu disperate peste hotare, în lumea occidentală, în
căutarea unui loc de muncă sau a unui loc mai bun sub soare, golirea țării de
forță de muncă înalt calificată și calificată, de creiere, de cultură, de educaţie,
de minți luminate și, prin urmare, de orice posibil proiect de țară. Iar noi ne-am
gudurat ca niște cățeluși, cărora li se pune o zgardă cu ciucuri și clopoței.
Consilierii trimiși de învingători – ieri, sovietici, azi, vestici – s-au pus
serios pe treabă și ne-au pregătit pentru a ne înghesui în noul lor puț, pe
frontonul căruia era scris, cu litere mari: Ieri, dinspre Est: Proletari, din toate
țările, uniți-vă!; azi, dinspre Vest: Libertate, democrație, economie de piață!
Sloganuri care, la urma urmei, nu spun nimic, atâta vreme cât mintea țării este
trimisă cu sorcova la pomul lăudat, iar cumințenia pământului, concretizată, în
mai toate guvernările din noua democrație, nesocialistă, în proasta satului, nu
îndrăznește nici măcar să se uite în oglindă.
Care sunt învinșii și care sunt învingătorii? Cu cine ne-am războit noi
în acești ani de prăbușire a României? Cu globaliștii? Cu revanșarzii? Cu
nostalgicii? Cu partidele politice istorice cramponate în memoria anilor 1950?
Cu corporațiile? Cu noi înșine? Cu noua generație? Cu morile de vânt? Cu uriașa
prostie a celor ajunși în fruntea țării? Și, la urma urmei, cum putem spune că
ne-am prăbușit de vreme ce suntem țară membră a Uniunii Europene și facem
parte din NATO?! Și dacă, totuși, a existat un război, noi în ce tabără am fost? În
tabăra Capitalismului care se zice că a învins socialismul? În tabăra națională,
care, de fapt, n-a existat? La drept vorbind, noi, românii, nu ne-am războit
niciodată cu nimeni. Noi n-am declanșat niciun conflict. Și niciun fel de război.
N-am declanșat nici măcar Războiul nostru Sfânt din 1916-1919, care a re-sfințit
cu sângele românilor, pământul Daciei în arealul ancestral al limbii române.
Noi suntem, poate, una dintre puținele rămășițe de pe Terra ale populațiilor
sedentare endogene, care au înnobilat pământul. Adică ale acelor populații
care trăiesc acolo unde au apărut, care n-au căutat, nici măcar accidental sau
aventurier, un loc mai bun sub soare. Un loc mai bun ca al nostru nu există și nici
n-a existat vreodată. De aceea, nu noi ne-am dus peste alții, alții au venit mereu,
în valuri, peste noi. Legea mișcării populațiilor spre Vest a funcționat mereu.
Iar populațiile migratoare – și îndeosebi, populațiile războinice migratoare –
s-au năpustit mereu spre Vest. Istoria lor este istoria cuceririlor, a invaziilor, a
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războaielor pentru a lua cele mai bune locuri sub soare și, dacă se poate, toate
izvoarele și toate resursele planetei. Aceasta este esența istoriei oamenilor de
pe planeta Pământ, pe care Eminescu îi împarte în mizeri și bogați. Desigur,
au fost și invazii spre Est, dar s-au împotmolit și n-au reușit să impună legine
civilizației occidentale.
Noi, românii, n-am fost nici unii, nici ceilalți. Adică nici mizeri, nici
bogați, ci doar pământeni. Dar, acum, peste noi, au venit din nou, desigur, la
chemarea unor dintre noi – trompeți ai noilor cuceritori – corporațiile. Nu din
foaierul perturbator, ci din Vestul strălucitor, încălcând, cumva, regula deplasării
spre Vest, urmând Soarele. Ele fac acum legea în România de-românizată. Ei,
corporatiștii, au ridicat, acum, pe pământurile noastre strămoșești, gardurile
lor. Toate gardurile corporatiste care s-au ridicat în România în ultimii 31 de
ani nu sunt destinate să-i protejeze pe români, ci doar pe cei care le-au ridicat.
Deci câinii dresați de ei nu latră la ei, ci la noi, ceilalți, chiar dacă suntem în
țara noastră, devenită acum a lor. A lor și a bogaților sau a îmbogățiților postdecembriști. N-am nimic împotriva oamenilor bogați. Oameni bogați înseamnă,
la urma urmei, țară bogată. Cel mai mare număr de oameni bogați se află în
Statele Unite, iar Statele Unite reprezintă, la ora actuală, cea mai bogată țară din
lume. Am ceva împotriva celor care se îmbogățesc cu prețul sărăcirii și distrugerii
țării din care fac parte. Oamenii bogați au obligația de a ține pe umerii lor țara,
de a o îmbogăți și a o cinsti, nu de a o jecmăni sau de a o preda altora, altfel se
duce de râpă toată ordinea lumii. Patria bogatului nu este doar bogăția, ci și țara
din care face parte. Cel puțin în această etapă a civilizației umane, aceasta este
ecuația de bază a puterii și stabilității unei țări.
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SITUAȚIILE ÎN CARE, PENTRU
VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI
INDEPENDENTE, NU SE DATOREAZĂ
CONTRIBUȚII SOCIALE
SITUATIONS WHERE NO SOCIAL
SECURITY CONTRIBUTIONS ARE
DUE ON INCOME FROM SELFEMPLOYMENT
Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIȚA
Dr. Pop Vasile RADU

Rezumat
Articolul este foarte important pentru toate persoanele care obțin venituri
din activități independente. Multe dintre acestea nu cunosc faptul că veniturile din
activități independente, mai mici decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, nu se
supun nici contribuției de asigurări sociale pentru pensie (CAS) și nici contribuția
de asigurări sociale pentru sănătate (CASS), ci numai impozitului. Articolul este cu
atât mai important de cunoscut cu cât, pentru veniturile obținute în anul 2021, există
obligația depunerii Declarației Unice până la 25 mai 2022, dată până la care trebuie
calculat și plătit n u m a i impozitul pe venit, n u ș i CAS și CASS. În acest material se
prezintă calculul CAS numai pentru condiții normale de muncă.

Cuvinte și expresii cheie: salariu; impozitul pe venit; contribuția de
asigurări sociale pentru pensie (CAS); contribuția de asigurări sociale pentru
sănătate (CASS); salariul minim brut pe țară; cota de contribuție; baza de calcul;

Summary
This article is very important for all self-employed people. Many of them are
not aware that self-employed income, which is less than the sum of 12 gross national
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minimum wages, is not subject to social security contributions for pensions (CAS) or
social security contributions for health (CASS), but only to tax. This article is all the
more important to be aware of as, for income earned in 2021, the obligation to submit
the Single Tax Return by 25 May 2022, by which date only income tax, not CAS and
CASS, must be calculated and paid. This material presents the CAS calculation for
normal working conditions only.

Key words and phrases: salary; income tax; social insurance contribution
for pension (CAS); social insurance contribution for health (CASS); minimum
gross national wage; contribution rate; calculation basis;

Cuprins:

Precizări preliminare.
1. Veniturile din salarii.
Exemplul nr. 1.1: calculul obligațiilor bugetare pe veniturile din salarii.
Tabelul nr. 1.1: sinteza situației din exemplul nr. 1.1.
2. Veniturile din activități independente, mai MARI decât suma a 12 salarii minime
brute pe țară.
Exemplul nr. 2.1: calculul obligațiilor bugetare pe veniturile din activități independente
mai MARI decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, cu determinarea GREȘITĂ al CASS
ca fiind deductibil la calculul venitului impozabil și al impozitului pe venit.
Exemplul nr. 2.2: calculul obligațiilor bugetare pe veniturile din activități independen
te mai MARI decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, întocmit pe baza prevederilor
legale în vigoare în prezent, conform cărora CASS NU este deductibilă la calculul venitului
impozabil și a impozitului.
Concluziile nr. 1.
Tabelul nr. 2.2: situația comparativă dintre exemplele nr. 1.1, nr. 2.1, nr. 2.2 și
diferențele dintre exemplele nr. 2.2 și nr. 2.1.
3. Veniturile din activități independente, mai MICI decât suma a 12 salarii minime
brute pe țară.
Exemplul nr. 3.1: calculul obligațiilor bugetare pe veniturile din activități independente
mai MICI decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, situație în care NU se supun se
datorează nici CAS, nici CASS, ci numai impozitul pe venit.
Tabelul 3.1: situația comparativă dintre exemplele nr. 1.1, nr. 2.2, nr. 3.1 și diferențele
dintre exemplele nr. 2.2 și nr. 2.1.
Concluziile nr. 2.
4. Necesitatea reformulării prevederilor articolul 118, alin. (2), lit. b) din Codul fiscal
Anexa nr. 1. Definirea veniturilor din activităţi independente:
1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
5. Necesitatea uniformizării bazei de calcul a contribuțiilor sociale.
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Precizări preliminare

Î

n acest articol se prezintă, pe bază de temei legal și de exemple metodologia
practică de calcul a contribuțiilor sociale și a impozitului pentru:
1) veniturile din salarii,
2) veniturile din activități independente mai MARI decât suma a 12 salarii
minime brute pe țară;
3) veniturile din activități independente mai MICI decât suma a 12 salarii
minime brute pe țară.
Trebuie făcută o d i s t i n c ț i e între:
1. Veniturile obținute din s a l a r i i , care S E supun CAS, CASS și impozitului.
2. Veniturile din activități independente mai M A R I decât suma a 12
salarii minime brute pe țară:
2.1) care se supun CAS și care se datorează;
2.2) care se supun CASS și care se datorează;
2.3) la care CASS nu este deductibilă la calculul venitului impozabil și a
impozitului pe venit;
2.4) care se supun impozitului pe venit.
3. Veniturile din activități independente mai M I C I decât suma a 12 salarii
minime brute pe țară, care N U se supun nici CAS și nici CASS, care S E supun
n u m a i impozitului pe venit, dar pentru care contribuabilul poate opta.
Deosebit de important este a se reține faptul că, în prezent, Codul fiscal
prevede că, baza de calcul a contribuțiilor sociale este următoarea:
1. Pentru veniturile din SALARII, baza de calcul a contribuțiilor sociale o
constituie „venitul b r u t ”, care, în exemplul nr. 1.1, este egal cu „venitul net”, de
140.000 de lei;
2. Pentru veniturile din ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE, baza de calcul a
contribuțiilor sociale o constituie:
2.1. Pentru CAS:
2.1.1) pe veniturile din activități independente mai MARI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, baza de calcul o constituie venitul ales, care nu poate fi
mai mic decât suma a 12 salarii minime;
2.1.2) pe veniturile din activități independente mai MICI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, NU se datorează, dar se poate opta pentru o bază de
calcul cel puțin la nivelul sumei a 12 salarii minime.
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2.2. Pentru CASS:
2.2.1) pe veniturile din activități independente mai MARI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, baza de calcul o constituie suma a 12 salarii minime;
2.2.2) pe veniturile din activități independente mai MICI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, NU se datorează, dar se poate opta pentru o bază de
calcul la nivelul sumei a 12 salarii minime.

1. Veniturile din S A L A R I I
Veniturile obținute din salarii se supun:
1) contribuției de asigurări sociale pentru pensie (CAS),
2) contribuției de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) și
3) impozitului pe venit.
Exemplul nr. 1.1:
Calculul obligațiilor bugetare pe veniturile din salarii.
1. Venitul total din salarii = venitul brut = 140.000 de lei.
2. Deduceri prevăzute la art. 78, alin (2) din Codul fiscal (vezi Anexa nr. 1) =
5.000 de lei.
3. Venitul net = venitul total – deducerile prevăzute la art. 78, alin (2) din
Codul fiscal = 140.000 – 5.000 = 135.000 de lei.
4. Calculul contribuției de asigurări sociale pentru pensie (CAS).
4.1. Cota de contribuție = 25%.
4.2. Baza de calcul = venitul net = 135.000 de lei.
4.3. CAS = baza de calcul x cota de contribuție = 135.000 x 25% = 33.750 de
lei.
5. Calculul contribuției de asigurări sociale pentru sănătate (CASS).
5.1. Cota de contribuție = 10%.
5.2. Baza de calcul = venitul net = 135.000 de lei.
5.3. CASS = baza de calcul x cota de contribuție= 135.000 x 10%= 13.500 de
lei.
6. Venitul impozabil = venitul brut – deducerile – CAS – CASS = 140.000 –
5.000 – 33.750 – 13.500 = 87.750 de lei.
7. Impozitul = venitul impozabil x cota de 10% =87.750 x 10% = 8.750 de
lei.
8. Venitul efectiv cuvenit = venitul brut – CAS – CASS – impozitul = 140.000
– 33.750 – 13.500 – 8.750 =84.000 de lei.
9. Total obligații bugetare = CAS + CASS + impozitul = 33.750 + 13.500 +
8.750 = 56.000 de lei.
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Tabelul nr. 1.1:
Sinteza situației din exemplul nr. 1.1.
Nr. rând.
1
2
3
4
5
6
7
8

DEALII
Venitul total:
Venitul net:
CAS
CASS
Venitul impozabil:
Impozitul
Venitul efectiv cuvenit
Total obligații bugetare: rd. 3+rd. 4+rd. 6

Exemplul nr. 1.1
140.000
135.000
33.750
13.500
87.750
8.750
84.000
56.000

Concluziile nr. 1:
Veniturile obținute din salarii se supun CAS, CASS și impozitului pe venit,
care se calculează din venitul n e t = venitul total – deducerile prevăzute la art. 78,
alin (2) din Codul fiscal.
Pentru a asigura comparabilitatea datelor, și la salarii calculul s-a făcut la nivel
de an ca și la veniturile din activități independente.

2. Veniturile din activități independente, mai M A R I decât suma a
12 salarii minime brute pe țară
Începând cu 23 martie 2018, după intrarea în vigoare a OUG nr. 18/2018,
contribuția de asigurări sociale pentru sănătate N U mai este deductibilă.
Veniturile din activități independente, mai M A R I decât suma a 12 salarii
minime brute pe țară sunt cele:
1) care se supun contribuției sociale pentru pensie (CAS) și care se datorează,
2) care se supun contribuției de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) și
care se datorează,
3) la care contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) nu este
deductibilă la calculul impozitului pe venit, dar care se datorează bugetului;
4) care se supun impozitului pe venit.
Începând de la 1 ianuarie 2021, salariul minim brut pe țară este de 2.300
lei pe lună și a fost stabilit prin „Hotărârea Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”, publicată în
Monitorul Oficial nr.40 din 13 ianuarie 2021.
Suma a 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.300 lei = 27.600 de lei.
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Exemplul nr. 2.1:
calculul obligațiilor bugetare pe veniturile din activități independente
mai MARI decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, cu determinarea
GREȘITĂ
a CASS ca fiind deductibil la calculul venitului impozabil și al impozitului
pe venit.
Numeroși contribuabili nici în prezent nu cunosc faptul că, începând cu 23
martie 2018, contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) N U mai este
deductibilă, fapt pentru care continuă să-și calculeze G R E Ș I T CASS, respectiv
ca fiind deductibil la calculul venitului impozabil și a impozitului, precum în acest
exemplu.
1. Veniturile totale obținute = total încasări = venitul brut = 140.000 de lei.
2. Cheltuieli totale deductibile (admise la scădere din venituri) = 80.000 de lei.
3. Venitul net = veniturile totale obținute – cheltuielile totale deductibile =
140.000 – 80.000 = 60.000 de lei.
4. Calculul contribuției de asigurări sociale pentru pensie (CAS).
4.1. Cota de contribuție = 25%.
4.2. Baza de calcul = venitul net/venitul ales = 60.000 de lei.
CAS se calculează la venitul a l e s , conform art. 148, alin (4) din Codul fiscal,
dar care nu poate fi mai mic decât suma a 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.300
lei = 27.600 de lei.
În acest exemplu, contribuabilul a optat ca venitul ales să fie venitul net, de
60.000 de lei (vezi și precizările de la Concluzii).
4.3. CAS = baza de calcul x cota de contribuție = 60.000 x 25%= 15.000 de
lei.
5. Contribuția de asigurări sociale pentru sănătate, calculată G R E Ș I T ca
fiind deductibilă la calculul venitului impozabil și, pe cale de consecință, și a
impozitului.
5.1. Cota de contribuție = 10%.
5.2. Baza de calcul = 12 salarii minime brute pe țară1 = 12 x 2.300 lei = 27.600
de lei.
5.3. CASS = baza de calcul x cota de contribuție= 27.600 x 10% = 2.760 de
lei.
La CASS, baza de calcul o reprezintă suma a 12 salarii minime brute pe țară =
12 x 2.330 lei = 27.600 de lei (vezi și precizările de la Concluzii).
6. Venitul impozabil = [venitul brut – cheltuieli totale deductibile – contribuţia
de asigurări sociale] x cota de impozit = (140.000 – 80.000 – 15.000 – 2.760) x 10%
= 42.240 de lei.
Începând de la 1 ianuarie 2021, salariul minim brut pe țară este de 2.300 lei pe lună și a fost stabilit prin „Hotărârea
Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”, publicată în Monitorul Oficial nr.40 din 13 ianuarie 2021. 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.300 lei = 27.600 de lei.
1

58

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(49)/2022

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
de lei.

7. Impozitul = venitul impozabil x cota de impozit = 42.240 x 10% = 4.224

8. Venitul efectiv încasat = venitul brut – cheltuieli totale deductibile – CAS
– CASS – impozitul = 140.000 – 80.000 – 15.000 – 2.760 – 4.224 = 38.016 de lei.
În sinteză, situația este prezentată în Tabelul nr. 2.2.
Exemplul nr. 2.2:
calculul obligațiilor bugetare pe veniturile din activități independente
mai MARI decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, întocmit pe baza
prevederilor legale în vigoare în prezent, conform cărora
CASS N U este deductibilă la calculul venitului impozabil și a impozitului.
Până în punctul 6, situația din acest exemplu nr. 2.2 este identică cu cea din
exemplul nr. 2.1
1. Veniturile totale obținute = 140.000 de lei.
2. Cheltuieli totale deductibile = 80.000 de lei.
3. Venitul net = 60.000 de lei.
4. Contribuția de asigurări sociale pentru pensie (CAS) = 15.000 de lei.
5. Contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) = 2.760 de lei.
Începând cu punctul 6, situația se schimbă față de cea din exemplul nr. 2.1 prin
faptul că, în acest exemplu, contribuția de asigurări sociale pentru sănătate N U
este deductibilă la calculul venitului impozabil și a impozitului.
6. Venitul impozabil = (venitul brut – cheltuieli totale deductibile – contribuţia
de asigurări pentru pensie) x cota de impozit = (140.000 – 80.000 – 15.000) x 10%
= 45.000 de lei.
7. Impozitul = venitul impozabil x cota de impozit = 45.000 x 10% = 4.500
de lei.
8. Venitul efectiv încasat = venitul brut – cheltuieli totale deductibile –
contribuţia de asigurări sociale – contribuția de asigurări sociale pentru sănătate –
impozitul = 140.000 – 80.000 – 15.000 – 2.760 – 4.500 = 37.740 de lei.
În sinteză, situația este prezentată în Tabelul nr. 2.2, din care rezultă următoarele
concluzii foarte interesante:
Tabelul nr. 2.2:
situația comparativă dintre exemplele nr. 1.1, nr. 2.1, nr. 2.2 și
diferențele dintre exemplele nr. 2.2 și nr. 2.1
Nr.
crt.
1 Veniturile totale:
2 Venitul net:

Ex nr. 1.1

Ex nr. 2.1

Ex nr. 2.2

140.000
140.000

140.000
60.000

140.000
60.000

Diferențe:
ex. 2.2 – ex. 2.1
–
–
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3
4

CAS:
CASS:

35.000
14.000

5
6
7

Venitul impozabil:
Impozitul:
Venitul efectiv
încasat:
Total obligații
bugetare: rd.
3+rd. 4+rd. 6

8

140.000
9.100
81.900

15.000
2.760
deductibil
42.240
4.224
38.016

15.000
2.760
NEdeductibil
45.000
4.500
37.740

–
–
+ 2.760
+ 276
– 276

58.100

21.984

22.260

+ 276

Concluziile nr. 2:
Prin scoaterea contribuției de asigurări sociale pentru sănătate de la a NU
mai fi deductibilă la calculul venitului impozabil și a impozitului are loc, la acest
contribuabil:
1) o creștere a venitului impozabil, cu 2.760 de lei, de la 42.240 la 45.000 de
lei;
2) o creștere a impozitului, cu 276 de lei, de la 4.224 la 4.500 de lei;
3) o reducere a venitului efectiv încasat cu 276 de lei, de la 38.016 la 37.740
de lei;
4) o creștere a obligațiilor bugetare cu 276 de lei, de la 21.984 la 22.260 de lei.

3. Veniturile din activități independente, mai M I C I decât suma a
12 salarii minime brute pe țară
Așa după cum am mai arătat, începând de la 1 ianuarie 2021, salariul minim
brut pe țară este de 2.300 lei pe lună și a fost stabilit prin „Hotărârea Guvernului
nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”,
publicată în Monitorul Oficial nr.40 din 13 ianuarie 2021. Suma a 12 salarii minime
brute pe țară = 12 x 2.300 lei = 27.600 de lei.
Veniturile din activități independente, mai m i c i decât suma a 12 salarii
minime brute pe țară, N U se supun nici contribuției sociale pentru pensie (CAS) și
nici contribuției de asigurări sociale pentru sănătate (CASS), ci n u m a i impozitului.
Și pentru asemenea situații sunt numeroși contribuabili care nici în prezent
nu cunosc faptul că, începând cu 23 martie 2018, nu mai datorează nici contribuției
sociale pentru pensie (CAS) și nici contribuției de asigurări sociale pentru sănătate
(CASS), ci n u m a i impozitul.
În cazul în care venitul n e t este mai m i c decât suma a 12 salarii minime brute
pe țară, respectiv decât 27.600 de lei, NU se datorează CASS în mod obligatoriu, dar
contribuabilul poate opta pentru plata CASS la suma a 12 salarii minime brute pe

60

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(49)/2022

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
țară, nici mai mult nici mai puțin; altfel spus, la opțiune există o singură sumă la care
poate plăti CASS, respectiv la suma a 12 salarii minime brute pe țară, de 27.600 de
lei.

Exemplul de calcul nr. 3.1:

venit.

lei.

calculul obligațiilor bugetare pe veniturile din activități independente
mai MICI decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, situație în care
N U se supun se datorează nici CAS, nici CASS, ci n u m a i impozitul pe
1. Veniturile totale obținute = total încasări = venitul brut = 140.000 de lei.
2. Cheltuieli totale deductibile (admise la scădere din venituri) = 113.000 de

3. Venitul n e t = veniturile totale obținute – cheltuielile totale deductibile =
140.000 – 113.000 = 27.000 de lei, mai mic decât suma a 12 salarii minime brute
pe țară, de 27.600 de lei.
4. Contribuția de asigurări sociale pentru pensie (CAS) = 0 lei.
5. Contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) = 0 lei.
6. Venitul impozabil = [venitul brut – cheltuieli totale deductibile – CAS –
CASS] x cota de impozit = (140.000 – 113.000 – 0 – 0) x 10% = 27.000 de lei.
7. Impozitul = venitul impozabil x cota de impozit = 27.000 x 10% = 2.700
de lei.
8. Venitul efectiv încasat = venitul brut – cheltuieli totale deductibile – CAS
– CASS – impozitul = 140.000 – 113.000 – 0 – 0 – 2.700 = 24.300 de lei.
Tabelul 3.1: Situația comparativă dintre exemplele nr. 1.1, nr. 2.2, nr. 3.1
și diferențele dintre exemplele nr. 2.2 și nr. 2.1.
Nr.
rând

Ex nr. 1.1

Ex nr. 2.2

Ex nr. 3.1

Diferențe:
ex. 2.2 – ex. 3.1

1

Veniturile totale:

140.000

140.000

140.000

–

2

Venitul net:

140.000

60.000

27.000

33.000

3

CAS:

35.000

15.000

nu se
datorează

15.000

4

CASS:

14.000

2.760
NEdeductibil

nu se
datorează

2.760

5

Venitul
impozabil:

140.000

45.000

27.000

18.000
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6

Impozitul:

9.100

4.500

2.700

1.800

7

Venitul efectiv
încasat:

81.900

37.740

24.300

13.440

8

Total obligații
bugetare = rd. 3 +
rd. 4 +rd. 6

58.100

22.260

2.700

19.560

Concluziile nr. 3:
Pentru veniturile din activități independente obținute în anul 2021:
1. CAS se calculează la venitul a l e s , [vezi art. 148, alin (4) din Codul fiscal]
dar care nu poate fi mai mic decât suma a 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.300
lei = 27.600 de lei.
2. CASS se calculează la suma a 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.330
lei = 27.600 de lei.
3. Impozitul se calculează pornind de la venitul n e t .
4. În cazul în care venitul n e t este mai m i c decât suma a 12 salarii minime
brute pe țară, respectiv decât 27.600 de lei, NU se datorează CASS în mod obligatoriu,
dar contribuabilul poate opta pentru plata CASS la suma a 12 salarii minime brute
pe țară, nici mai mult nici mai puțin; altfel spus, la opțiune există o singură sumă la
care poate plăti CASS, respectiv la suma a 12 salarii minime brute pe țară, de 27.600
de lei.
5. În cazul în care venitul net este mai m a r e decât suma a 12 salarii minime
brute pe țară, respectiv decât 27.600 de lei, se datorează CASS, o b l i g a t o r i u , la
această sumă, de 27.600 de lei.
6. Obligațiile de plată fiind calculate pentru anul fiscal 2021, se impun și
următoarele precizări:
6.1. Până la 31 decembrie 2017 erau în vigoare: cota de CAS, pentru condiții
normale de muncă = 26,3% pe total, din care pentru angajator = 15,8%, iar pentru
angajat = 10,5%; cota de CASS = 10,7% pe total, din care pentru angajator = 5,2%,
iar pentru angajat = 5,5%; impozitul = 16%.
6.2. Începând cu 1 ianuarie 2018 se aplică: cota de CAS = 25%; cota de
CASS = 10%; cota de impozit = 10%; calcul contribuțiilor și al impozitului se face
de angajator, sumele se rețin de acesta de la angajat și se virează de angajator în
termenul legal.
7. „Declarație Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice”, Formularul 212, este prevăzută și reglementată prin
„Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.127 din 30
decembrie 2021pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și
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de gestionare a formularului 212 Declarație unică privind impozitul pe venit
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»”, publicat în Monitorul
Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2022
8. Pentru veniturile obținute în anul 2022:
8.1. Nu există obligația plăților anticipate în timpul anului a datoriilor către
stat menționate mai sus; numai cine dorește poate să facă plata acestora în timpul
anului.
8.2. După încheierea anului fiscal 2022, există obligația depunerii Declarației
Unice până la 25 mai 2023, dată până la care aceste obligații bugetare trebuie
calculate și plătite. Aceasta în condițiile în care prevederile legale în vigoare în
prezent nu se vor modifica (prezentul articol fiind elaborat pe baza prevederile legale
în vigoare la data de 10 martie 2022).
8.3. Pentru anul 2022, prin art. 1 din „Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021
din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021, s-a stabilit:
„Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani,
fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program
normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.”

4. Necesitatea reformulării prevederilor articolul 118, alin. (2), lit.
b) din Codul fiscal
1. Începând cu 23 martie 2018 a intrat în vigoare „Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, publicată în Monitorul
Oficial nr. 260 din 23 martie 2018, în vigoare începând cu 23 martie 2018.
2. În OUG nr. 18/2018, prin pct. 36. se prevede că, la articolul 118, alin. (2),
lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor
veniturilor nete anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia
de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale
obligatorii.”
3. Deci, prin această prevedere se dispune precis și la modul imperativ că
n u m a i „contribuţia de asigurări sociale” se deduce, n u ș i „contribuţia de
asigurări sociale de sănătate”.
4. În „Nota de fundamentare” la OUG nr. 18/2018 nu se face nici o referire
(a) la introducerea acestei prevederi și (b) la care este rațiunea introducerii acesteia,
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dacă există.
5. Prin scoaterea contribuției de asigurări sociale pentru sănătate de la a NU
mai fi deductibilă la calculul venitului impozabil și a impozitului pe venit are loc, la
contribuabil:
5.1) o creștere a venitului impozabil;
5.2) o creștere a impozitului;
5.3) o reducere a venitului efectiv încasat;
5.4) o creștere a obligațiilor bugetare.
6. Părerea unanimă a specialiștilor este că:
6.1) din nici un punct de vedere nu se justifică scoaterea de la deducere a
„contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”;
6.2) a avut loc o e r o a r e în formularea prevederilor articolul 118, alin.
(2), lit. b) din Codul fiscal, formularea c o r e c t ă fiind următoarea:
„b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor
veniturilor nete anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduc contribuţiile
de asigurări sociale datorate potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale
obligatorii.”

5. Necesitatea uniformizării bazei de calcul a contribuțiilor sociale
În prezent, în Codul fiscal, se prevede că, baza de calcul a contribuțiilor
sociale, este foarte diferită la veniturile din salarii, față de veniturile din activități
independente, respectiv:
1. Pentru veniturile din SALARII, baza de calcul a contribuțiilor sociale o
constituie „venitul b r u t ”, care, în exemplul nr. 1.1, este egal cu „venitul net”, de
140.000 de lei;
2. Pentru veniturile din ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE, baza de calcul a
contribuțiilor sociale o constituie:
2.1. Pentru CAS:
2.1.1) pe veniturile din activități independente mai MARI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, baza de calcul o constituie venitul ales, care nu poate fi
mai mic decât suma a 12 salarii minime;
2.1.2) pe veniturile din activități independente mai MICI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, NU se datorează, dar se poate opta pentru o bază de
calcul cel puțin la nivelul sumei a 12 salarii minime.
2.2. Pentru CASS:
2.2.1) pe veniturile din activități independente mai MARI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, baza de calcul o constituie suma a 12 salarii minime;
2.2.2) pe veniturile din activități independente mai MICI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, NU se datorează, dar se poate opta pentru o bază de
calcul la nivelul sumei a 12 salarii minime.
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Aceste reglementări ale bazei de calcul a contribuțiilor sociale trebuie
armonizate fie și numai din cauză că:
1. Sunt discriminatorii între diferite categorii de contribuabili, care nu se
justifică din nici un punct de vedere.
2. Pentru același venit brut se ajunge la obligații bugetare de plată foarte
diferite, care sunt amplu prezentate în articolul nostru intitulat „Situațiile în care
pentru veniturile din activități independente nu se datorează contribuții sociale”.
3. S-a creat un adevărat „haos legislativ” care este aproape imposibil de
cunoscut, de interpretat și de aplicat corect, nu numai de (aproape) toți contribuabilii,
dar chiar și de marea majoritate a organelor fiscale, dezamăgite și ele de numărul
foarte mare de asemenea prevederi din întreaga legislație fiscală.

Anexa nr. 1
Definirea veniturilor din activităţi independente
1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, în vigoare
începând cu 1 ianuarie 2016
„Art. 7. Definiţii ale termenilor comuni
În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlurilor VII şi VIII, termenii şi
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
3. activitate independentă - orice activitate desfăşurată de către o persoană
fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele
criterii:
3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de
desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai
mulţi clienţi;
3.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce
desfăşoară activitatea;
3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care
o desfăşoară;
3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii
intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de
reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor
normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu
personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii;”
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„Art. 67. Definirea veniturilor din activităţi independente
(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de
producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în
mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de
servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează
organizarea şi exercitarea profesiei respective.
Art. 671. Definirea veniturilor din România din activităţi independente
Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit
legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din
România sau din străinătate.”
Art. 76. Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură
obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în
baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare
sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de
denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri din
salarii şi asimilate salariilor.[…]
Art. 78. Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate
salariilor
(1) Beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează un
impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de
venituri, cu excepţia persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii
şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care
nu sunt rezidenţi fiscali români, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.
(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei
de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea
din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit
legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care
România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat
datorată potrivit legii, şi următoarele:
(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă, potrivit legii;
(iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative,
calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate
stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească
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echivalentul în lei al sumei de 400 euro;
(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale
furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului
să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare,
respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului şi/sau oricărei
persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (3);
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10%
asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile
sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în
conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte,
precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit
legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.
(21) În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare
a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de
detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între
părţi, după caz, obligaţia de calcul, reţinere, plată şi declarare a impozitului revine,
după cum urmează:
a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură
sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul
angajatorului;
b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/
sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei
persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor
ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi
fiscali români, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.
Art. 118. Stabilirea venitului net anual impozabil
(4) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi
independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor
şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinată în sistem real, se
reportează şi se compensează de către contribuabil cu venituri obţinute din aceeaşi
sursă de venit din următorii 7 ani fiscali consecutivi.
Art. 148. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorată de
persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b)
şi b1)
(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul
persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1),
o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a
12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei
prevăzute la art. 120.
Art. 170. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155
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alin. (1) lit. b)-h)
(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în
cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1)
lit. b)-h) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la
termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.
Art. 180. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către
persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei
(1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei:
a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate
din cele prevăzute la art. 155 lit. b)-h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art.
170 alin. (2);
b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art.
155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1).
c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.
155, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,,publicată
în Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016, în vigoare începând cu 13 ianuarie
2016

CAPITOLUL II. Venituri din activităţi independente
SECŢIUNEA 1. Definirea veniturilor din activităţi independente
„6. (1) În aplicarea prevederilor art. 67 din Codul fiscal, se supun impozitului pe
veniturile din activităţi independente persoanele fizice care realizează aceste venituri
în mod individual şi/sau într-o formă de asociere constituită potrivit dispoziţiilor
legale şi care nu dă naştere unei persoane juridice, în vederea desfăşurării de activităţi
în scopul obţinerii de venituri.
(2) Exercitarea unei activităţi independente, reglementată prin art. 67 din
Codul fiscal, presupune desfăşurarea acesteia cu regularitate, în mod continuu, pe
cont propriu şi urmărind obţinerea de venituri.
(3) O activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de
venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din
Codul fiscal este o activitate independentă.
(4) Activităţile care generează venituri din activităţi independente cuprinse
în cadrul art. 67 alin. (1) din Codul fiscal sunt, cu titlu de exemplu:
a) activităţi de producţie;
b) activităţi de comerţ, respectiv cumpărare de bunuri în scopul revânzării
acestora;
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c) organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea;
d) activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii printr-un
intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agenţie,
de agent de asigurare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu
prevederile Codului civil, precum şi a altor acte normative, indiferent de perioada
pentru care a fost încheiat contractul;
e) vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării
sau produse pentru a fi comercializate;
f) activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită,
şi altele asemenea;
g) transport de bunuri şi de persoane;
h) activităţi de prestări de servicii.
(5) Veniturile reglementate la art. 67 din Codul fiscal obţinute din valorificarea
în regim de consignaţie sau prin vânzare directă către agenţi economici şi alte instituţii
a bunurilor rezultate în urma unei prelucrări sau procurate în scopul revânzării sunt
considerate venituri din activităţi independente. În această situaţie consignatarul/
cumpărătorul va solicita documente care atestă provenienţa bunurilor respective,
precum şi cele care atestă desfăşurarea unei activităţi independente. Nu se încadrează
în aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.
(6) Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitării în România pentru
veniturile obţinute din desfăşurarea în România, potrivit legii, a unei activităţi
independente în conformitate cu reglementările art. 67 din Codul fiscal, printr-un
sediu permanent.
(7) În aplicarea art. 67 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice asociate
impunerea se face la nivelul fiecărei persoane asociate din cadrul asocierii fără
personalitate juridică, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societăţii civile
profesionale, asupra venitului net distribuit.
(8) În sensul art. 67 alin. (2) din Codul fiscal, în categoria venituri din
profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu, veniturile obţinute de către:
medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili,
contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători,
sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate în condiţiile legii şi
a îndeplinirii a cel puţin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal.”
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NECESITATEA ÎMBUNĂTĂȚIRII
UNOR PREVEDERI DIN CODUL
FISCAL
THE NEED TO IMPROVE SOME
PROVISIONS IN THE FISCAL CODE
Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIȚA
Dr. Pop Vasile RADU
Rezumat
Codul fiscal trebuie să fie un document clar și bine așezat în sistemul
legislației, astfel încât să contribuie într-un mod clar, indubitabil, realist și eficient
la funcționarea efectivă a sistemului financiar și nu să oscileze între formalism,
birocratism, interese și oportunități. De aceea, actualul Cod trebuie să suporte, în
opinia noastră, unele îmbunătățiri. Sugerăm, în acest text, unele dintre ele.

Cuvinte-cheie: cod fiscal; calcul a contribuțiilor sociale; realități;
completări; îmbunătățiri;
Summary
The tax code must be a clear and well-established document in the legal
system, so that it contributes in a clear, unambiguous, realistic and efficient way to
the effective functioning of the financial system and not oscillates between formalism,
bureaucracy, interests and opportunities. Therefore, in our opinion, the current Code
needs to undergo some improvements. We suggest some of them in this text.

Keywords: tax code; calculation of social contributions; realities;
additions; improvements;
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1. Necesitatea armonizării bazei de calcul a contribuțiilor sociale

Î

n prezent, în Codul fiscal, se prevede că, baza de calcul a contribuțiilor
sociale, este foarte diferită la veniturile din salarii, față de veniturile din
activități independente, respectiv:
1. Pentru veniturile din SALARII, baza de calcul a contribuțiilor sociale
o constituie venitul net = venitul total – deducerile prevăzute la art. 78, alin (2) din
Codul fiscal.
2. Pentru veniturile din ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE, baza de calcul a
contribuțiilor sociale o constituie:
2.1. Pentru CAS:
2.1.1) pe veniturile din activități independente mai MARI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, baza de calcul o constituie venitul ales, care nu poate fi
mai mic decât suma a 12 salarii minime;
2.1.2) pe veniturile din activități independente mai MICI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, NU se datorează, dar se poate opta pentru o bază de
calcul cel puțin la nivelul sumei a 12 salarii minime.
2.2. Pentru CASS:
2.2.1) pe veniturile din activități independente mai MARI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, baza de calcul o constituie suma a 12 salarii minime;
2.2.2) pe veniturile din activități independente mai MICI decât suma a 12
salarii minime brute pe țară, NU se datorează, dar se poate opta pentru o bază de
calcul la nivelul sumei a 12 salarii minime.
Aceste reglementări ale bazei de calcul a contribuțiilor sociale trebuie
armonizate fie și numai din cauză că:
1. Sunt discriminatorii între diferite categorii de contribuabili, care nu se
justifică din nici un punct de vedere.
2. Pentru același venit brut se ajunge la obligații bugetare de plată foarte
diferite, care sunt amplu prezentate în articolul nostru intitulat „Situațiile în care
pentru veniturile din activități independente nu se datorează contribuții sociale”.
3. S-a creat un adevărat „haos legislativ” care este aproape imposibil de
cunoscut, de interpretat și de aplicat corect, nu numai de (aproape) toți contribuabilii,
dar chiar și de marea majoritate a organelor fiscale, dezamăgite și ele de numărul
foarte mare de asemenea prevederi din întreaga legislație fiscală.
2. Necesitatea reformulării prevederilor articolul 118, alin. (2), lit. b) din
Codul fiscal
Prin „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
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normative”, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018, în vigoare
începând cu 23 martie 2018, s-a introdus reglementarea prin care se prevede
că, la determinarea venitului impozabil, „pentru veniturile din activităţi
independente”1 se admite ca, din venitul brut, să se scadă (să se deducă) n u m a i
contribuţia de asigurări sociale pentru p e n s i e (CAS), NU și contribuţia de
asigurări sociale de s ă n ă t a t e (CASS).
Mai precis, î n c e p â n d c u 23 martie 2018, n u m a i pentru veniturile din
activităţi independente, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) NU
mai este deductibilă la determinarea venitului impozabil, dar SE DATOREAZĂ
bugetului de stat.
Pentru a se înțelege corect și pe deplin problema în discuție, în Anexa nr. 1 se
prezintă, comparativ (puse în paralel):
1) prevederile din Codul fiscal în vigoare p â n ă l a 22 martie 2018, respectiv
p â n ă la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 18/2018, și
2) prevederile din Codul fiscal în vigoare î n c e p â n d c u 23 martie 2018,
respectiv d u p ă intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 18/2018:
Din analiza prevederilor legale în vigoare se desprind următoarele c o n c l u z i i :
1. Începând cu 23 martie 2018 a intrat în vigoare „Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, publicată în Monitorul
Oficial nr. 260 din 23 martie 2018, în vigoare începând cu 23 martie 2018.
2. În OUG nr. 18/2018, prin pct. 36. se prevede că, la articolul 118, alin. (2),
lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor
veniturilor nete anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia
de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale
obligatorii.”
3. Deci, prin această prevedere se dispune precis și la modul imperativ că
n u m a i „contribuţia de asigurări sociale” se deduce, n u ș i „contribuţia de
asigurări sociale de sănătate”.
4. În „Nota de fundamentare” la OUG nr. 18/2018 nu se face nici o referire
(a) la introducerea acestei prevederi și (b) la care este rațiunea introducerii acesteia,
dacă există.
5. Părerea unanimă a specialiștilor este că:
5.1) din nici un punct de vedere nu se justifică scoaterea de la deducere a
„contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”;
5.2) formularea corectă a articolul 118, alin. (2), lit. b) este următoarea:
„b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor
veniturilor nete anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduc contribuţiile
de asigurări sociale datorate potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale
1

Veniturile din activităţi independente sunt prezentate în Anexa nr. 1.
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obligatorii.”
6. Prin scoaterea contribuției de asigurări sociale pentru sănătate de la a NU
mai fi deductibilă la calculul venitului impozabil și a impozitului pe venit are loc, la
contribuabil:
6.1) o creștere a venitului impozabil;
6.2) o creștere a impozitului;
6.3) o reducere a venitului efectiv încasat;
6.4) o creștere a obligațiilor bugetare.
Pentru a se înțelege corect și pe deplin problema în discuție, se prezintă și
următoarele două exemple.
Exemplul nr. 1:
Calculul obligațiilor bugetare pe veniturile din activități independente
mai MARI decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, în condițiile în care
CASS-ul ar fi DEDUCTIBIL la calculul venitului impozabil și al impozitului pe
venit.
Numeroși contribuabili nici în prezent nu cunosc faptul că, începând cu 23
martie 2018, contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) N U mai este
deductibilă, fapt pentru care continuă să-și calculeze G R E Ș I T CASS, respectiv
ca fiind deductibil la calculul venitului impozabil și a impozitului, precum în acest
exemplu.
1. Veniturile totale obținute = total încasări = venitul brut = 140.000 de lei.
2. Cheltuieli totale deductibile (admise la scădere din venituri) = 80.000 de lei.
3. Venitul net = veniturile totale obținute – cheltuielile totale deductibile =
140.000 – 80.000 = 60.000 de lei.
4. Calculul contribuției de asigurări sociale pentru pensie (CAS).
4.1. Cota de contribuție = 25%.
4.2. Baza de calcul = venitul net/venitul ales = 60.000 de lei.
CAS se calculează la venitul a l e s , conform art. 148, alin (4) din Codul fiscal,
dar care nu poate fi mai mic decât suma a 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.300
lei = 27.600 de lei.
În acest exemplu, contribuabilul a optat ca venitul ales să fie venitul net, de
60.000 de lei (vezi și precizările de la Concluzii).
4.3. CAS = baza de calcul x cota de contribuție = 60.000 x 25%= 15.000 de lei.
5. Contribuția de asigurări sociale pentru sănătate, calculată G R E Ș I T ca
fiind deductibilă la calculul venitului impozabil și, pe cale de consecință, și a
impozitului.
5.1. Cota de contribuție = 10%.
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5.2. Baza de calcul = 12 salarii minime brute pe țară2 = 12 x 2.300 lei = 27.600 de lei.
5.3. CASS = baza de calcul x cota de contribuție= 27.600 x 10% = 2.760 de lei.
La CASS, baza de calcul o reprezintă suma a 12 salarii minime brute pe țară =
12 x 2.330 lei = 27.600 de lei (vezi și precizările de la Concluzii).
6. Venitul impozabil = [venitul brut – cheltuieli totale deductibile – contribuţia
de asigurări sociale] x cota de impozit = (140.000 – 80.000 – 15.000 – 2.760) x 10%
= 42.240 de lei.
7. Impozitul = venitul impozabil x cota de impozit = 42.240 x 10% = 4.224 de lei.
8. Venitul efectiv încasat = venitul brut – cheltuieli totale deductibile – CAS
– CASS – impozitul = 140.000 – 80.000 – 15.000 – 2.760 – 4.224 = 38.016 de lei.
În sinteză, situația este prezentată în Tabelul nr. 1.
Exemplul nr. 2:
Clculul obligațiilor bugetare pe veniturile din activități independente
mai MARI decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, întocmit pe baza
prevederilor legale în vigoare în prezent, conform cărora
CASS N U este deductibilă la calculul venitului impozabil și a impozitului.
Până în punctul 6, situația din acest exemplu nr. 2 este identică cu cea din
exemplul nr. 1
1. Veniturile totale obținute = 140.000 de lei.
2. Cheltuieli totale deductibile = 80.000 de lei.
3. Venitul net = 60.000 de lei.
4. Contribuția de asigurări sociale pentru pensie (CAS) = 15.000 de lei.
5. Contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) = 2.760 de lei.
Începând cu punctul 6, situația se schimbă față de cea din exemplul nr. 2.1 prin
faptul că, în acest exemplu, contribuția de asigurări sociale pentru sănătate N U
este deductibilă la calculul venitului impozabil și a impozitului.
6. Venitul impozabil = (venitul brut – cheltuieli totale deductibile – contribuţia
de asigurări pentru pensie) x cota de impozit = (140.000 – 80.000 – 15.000) x 10%
= 45.000 de lei.
7. Impozitul = venitul impozabil x cota de impozit = 45.000 x 10% = 4.500 de lei.
8. Venitul efectiv încasat = venitul brut – cheltuieli totale deductibile –
contribuţia de asigurări sociale – contribuția de asigurări sociale pentru sănătate –
impozitul = 140.000 – 80.000 – 15.000 – 2.760 – 4.500 = 37.740 de lei.
În sinteză, situația este prezentată în Tabelul nr. 2, din care rezultă următoarele
concluzii foarte interesante:
Începând de la 1 ianuarie 2021, salariul minim brut pe țară este de 2.300 lei pe lună și a fost
stabilit prin „Hotărârea Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată”, publicată în Monitorul Oficial nr.40 din 13 ianuarie 2021. 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.300 lei = 27.600 de lei.
2
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Prin scoaterea contribuției de asigurări sociale pentru sănătate de la a NU
mai fi deductibilă la calculul venitului impozabil și a impozitului are loc, la acest
contribuabil:
1) o creștere a venitului impozabil, cu 2.760 de lei, de la 42.240 la 45.000 de
lei;
2) o creștere a impozitului, cu 276 de lei, de la 4.224 la 4.500 de lei;
3) o reducere a venitului efectiv încasat cu 276 de lei, de la 38.016 la 37.740
de lei;
4) o creștere a obligațiilor bugetare cu 276 de lei, de la 21.984 la 22.260 de lei.
Concluzia care se desprinde cu claritate și din aceste exemple este că:
1) din nici un punct de vedere nu se justifică scoaterea de la deducere a
„contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”;
2) formularea corectă a articolul 118, alin. (2), lit. b) este următoarea:
„b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor
veniturilor nete anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduc contribuţiile
de asigurări sociale datorate potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale
obligatorii.”
Tabelul nr. 1:
situația comparativă dintre exemplele nr. 1.1, nr. 2.1, nr. 2.2 și diferențele
dintre exemplele nr. 2.2 și nr. 2.1
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Veniturile totale:
Venitul net:
CAS:
CASS:
Venitul impozabil:
Impozitul:
Venitul efectiv
încasat:
Total obligații
bugetare: rd. 3+rd.
4+rd. 6

Ex nr. 1

Ex nr. 2

140.000
60.000
15.000
2.760
deductibil
42.240
4.224
38.016

140.000
60.000
15.000
2.760
NEdeductibil
45.000
4.500
37.740

21.984

22.260

Diferențe:
ex. 2.2 – ex. 2.1
–
–
–
–
+ 2.760
+ 276
– 276
+ 276
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Prevederile din Codul fiscal în vigoare p â n ă
la 22 martie 2018, respectiv p â n ă la intrarea
în vigoare
a O.U.G. nr. 18/2018:
Art. 118. Stabilirea venitului net anual
impozabil
(1) Venitul net anual impozabil se stabileşte de
organul fiscal competent pe fiecare sursă din
categoriile de venituri menţionate la art. 61 lit.
a), c) şi f) prin deducerea din venitul net anual a
pierderilor fiscale reportate.
(2) Veniturile din categoriile prevăzute la art.
61 lit. a), c) şi f), ce se realizează într-o
fracţiune de an sau în perioade diferite ce
reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se
consideră venit anual.

3) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare

sursă din activităţi independente, cedarea folosinţei
bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură se reportează şi se compensează cu
venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din
următorii 7 ani fiscali consecutivi.

(4) Pierderile din categoriile de venituri
menţionate la art. 61 lit. a), c) şi f) provenind
din străinătate se reportează şi se compensează
cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate
în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în
următorii 7 ani fiscali consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt
următoarele:
a) reportul se efectuează cronologic, în
funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani
consecutivi;
b) dreptul la report este personal şi
netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după
expirarea perioadei prevăzute la lit. a),
reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) nu se aplică în
cazul veniturilor din activităţi agricole definite
la art. 103 alin. (1), pentru care sunt stabilite
norme de venit.

Prevederile din Codul fiscal în vigoare
î n c e p â n d c u 23 martie 2018, respectiv
d u p ă intrarea în vigoare a O.U.G. nr.
18/2018:

Art. 118. Stabilirea venitului net anual
impozabil
(1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. c) şi
f), contribuabilul stabileşte venitul net anual
impozabil pe fiecare sursă din categoriile de
venituri respective, prin deducerea din venitul net
anual, a pierderilor fiscale reportate.
(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi
a^1), la determinarea venitului net anual impozabil,
contribuabilul stabileşte:
a) venitul net anual recalculat/pierderea netă
recalculată pe fiecare sursă din categoriile de
venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net
anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale
reportate;
b) venitul net anual impozabil care se determină
prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale
recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduce
contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit
prevederilor titlului V - Contribuţii sociale
obligatorii.
(3) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 61
lit. a), a^1), c) şi f), ce se realizează într-o fracţiune
de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni
ale aceluiaşi an, se consideră venit anual.
(4) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare
sursă din activităţi independente, din drepturi de
proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei
bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură, determinată în sistem real, se
reportează şi se compensează de către contribuabil
cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din
următorii 7 ani fiscali consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt
următoarele:
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de
vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal şi
netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după
expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă
pierdere definitivă a contribuabilului.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) nu se aplică în cazul
veniturilor din activităţi agricole definite la art. 103
alin. (1), pentru care sunt stabilite norme de venit,
precum şi pentru tipurile de venituri prevăzute
expres pentru categoriile de venituri pentru care
impozitul este final.
(7) Pierderile din categoriile de venituri
prevăzute la art. 61 lit. a), a^1), c) şi f) provenind
din străinătate se reportează şi se compensează de
către contribuabil cu veniturile de aceeaşi natură şi
sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară,
înregistrate în următorii 7 ani fiscali consecutivi."
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IMPORTANȚA STRATEGICĂ
A FEDERAȚIEI RUSE ÎN ACTUALUL
CONTEXT INTERNAȚIONAL (I)
THE STRATEGIC IMPORTANCE
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN
THE CURRENT INTERNATIONAL
CONTEXT (I)
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Lect. univ. dr. Constantin GEORGESCU
Monica C. GEORGESCU

Rezumat
Evoluția recentă a conflictelor din zona Europei readuce în prim plan
importanța Federației Ruse, ca actor internațional. Încă din perioada imperialistă,
Rusia s-a impus datorită dimensiunilor și resurselor sale naturale, râvnind mereu la
titlul de super putere mondială. Relațiile diplomatice ale fostei Uniuni Sovietice cu
Uniunea Europeană sunt dirijate de dependența europenilor de inepuizabilele resurse
de gaz rusești și nu se bazează pe colaborare sau reciprocitate, fapt ce a condus în
timp la tensiuni mocnite între cele două.

Cuvinte cheie: Rusia; resurse naturale; context internațional; diplomație;
conflicte;
Abstract
The recent evolution of conflicts in Europe brings to the fore the importance
of the Russian Federation as an international player. Since the imperialist period,
Russia has established itself due to its size and natural resources, always coveting
the title of world superpower. The former Soviet Union’s diplomatic relations with
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the European Union are driven by Europeans’ dependence on Russia’s inexhaustible
gas resources and are not based on cooperation or reciprocity, which has led to tense
relations between the two over time.

Keywords: Russia; natural resources; international context; diplomacy;
conflicts;

Introducere

S

tudiul „Importanța Federației Ruse în actualul context internațional”
este o prelucrare a lucrării de disertație cu același titlu realizată de
masteranda Monica C. GEORGESCU, în anul 2015, sub conducerea științifică a
prof.univ.dr. Constanța Aurelia CHIȚIBA.
Lucrarea de disertație este rezultatul activității de cercetare științifică
universitară din perioada 2013-2015 în cadrul Programului de master „Managementul
afacerilor internaționale al Facultății de Relații Economice Internaționale (REI) a
Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” (UCDC).
În prezent asistăm la mutări surprinzătoare pe care Federația Rusă le face pe
„tabla de șah” a geopoliticii europene cu implicații la nivel global.
Studiul conține trei părți, care vor fi publicate ca articole în primele trei
numere ale revistei UNIVERS STRATEGIC din acest an și abordează, într-o logică
bazată pe cunoașterea fenomenelor politice, militare, economice și sociale care se
desfășoară în Federația Rusă, posibilele mutații, care vor produce reverberații la
nivel european și global.
În prezentul studiu, s-au anticipat acele mutări care acum fac obiectul unor
confruntări cu final imprevizibil.
În acest studiu, accentul a fost pus pe evoluția Federației Ruse din punct de
vedere economic și militar, în paralel cu extinderea granițelor UE în direcția Europei
de Est și a țărilor membre ale comunității statelor independente. Perioada de referință
a datelor statistice prezentate în acest studiu se referă la perioada 2010-2014.
Prima parte a studiului prezintă condițiile geografice ale Federației Ruse și
impactul acestora asupra influenței pe plan mondial.
În cazul acestui stat, așezarea geografică are un rol important, învecinându-se
atât cu Europa, cât și cu Asia, fiind la mică distanță de SUA. Istoricul multitudinii
etnice și culturale, care se regăsește în granițele Rusiei este de asemenea prezentat în
prima parte a acestui studiu.
A doua parte a studiului abordează tendința de guvernare imperialistă care
domină Federația Rusă de secole. Una dintre pârghiile ambiției de superputere este
de ordin militar, domeniu în care conducerea de la Kremlin a investit masiv din 1990
până în prezent, în detrimentul industriei sau a serviciilor, economia Federației Ruse
bazându-se pe exportul de materii prime în principal.
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În partea a treia a studiului, am prezentat aplicația „Uniunea Europeană, rivalul
continental al Federației Ruse”. În cadrul acestei părți am abordat pe scurt istoricul
relațiilor de cooperare, principalele acorduri existente între UE și Federația Rusă,
cât și intensificarea încheierii parteneriatelor cu țările vecine ale Federației Ruse.
Situația economică a celor două entități este prezentată ca subcapitol cu ajutorul
indicatorilor macroeconomici comparativi.
Importanța și rolul Federației Ruse pe actuala scenă geopolitică și influența
relațiilor diplomatice ale acesteia cu U.E. și Organizația Nord Atlantică (NATO) sunt
evidențiate la sfârșitul acestui studiu.
În acest context am evidențiat evoluția în domeniul militar pe care au
înregistrat-o rușii, cu scopul de a fi pregătiți să-și apere resursele naturale, principalul
lor atu în viitorul economiei la nivel mondial.
În ceea ce privește prezentarea celor trei părți ale studiului în revista UNIVERS
STRATEGIC am considerat ca la începutul fiecărei părți care se va publica să rămână
aceeași introducere, iar la sfârșitul fiecărei părți să păstrăm concluziile, anexele și
bibliografia pentru a avea o continuitate în prezentarea și înțelegerea fiecărei părți.

Formarea și consolidarea Federației Ruse
Federația Rusă este cea mai întinsă țară din lume, teritoriul acesteia fiind
aproape de două ori mai mare decât teritoriul celei de-a doua țării ca întindere, Canada.
Având o suprafaţă de 17.075.200 km², frontiera maritimă de 37.653 km iar cea
terestră de 20.096,5 km., Rusia își menține statutul de supra-putere, într-o perioadă
marcată de schimbări și incertitudini pe plan intern și internațional. Cu toate acestea,
Rusia este pe locul opt în topul țărilor din punct de vedere al numărului de locuitori.
După destrămarea URSS (8 decembrie 1991), Sovietul Suprem al Republicii
Sovietice Federative Socialiste Ruse a proclamat oficial, la 25 decembrie 1991,
independenţa Rusiei. Noua formaţiune statală, republica prezidenţială formată din
subiecţi federali, a primit denumirea de Federaţia Rusă.
Teritoriul Rusiei a fost locuit din timpul antichității de triburi de păstori
nomazi (sciţi, sarmaţi, pecenegi, avari, bulgari, uzi, huni), iar în partea de nord de
triburi finice şi baltice. Regiunea dintre Vistula şi Nipru a fost dominată, în mileniul
I î.Hr, de triburile indo-europene ale slavilor, aceştia şi-au lărgit în timp stăpânirea
în partea vestică şi sud-vestică în secolele V-VI d. Hr, iar între secolele VI-IX slavii
de răsărit erau stabiliţi în regiunile dintre Nipru, Oka şi Volga Superioară formând
statul rus cu centrul la Kiev, practic nucleul primei forme a ceea ce cunoaștem astăzi
ca fiind Federația Rusă.
Contrar izvoarelor istorice și datorită actualului context geopolitic, rușii
încearcă o alipire la apartenența europeană, lansând teoria conform căreia ei se trag
din nația arienilor proveniți din lanțul intra-carpatic, care a fost de multe ori numit
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leagănul civilizației europene. Tot în acest context se fac legături între originea lor
autoproclamată și România, bazându-se pe faptul că este singura țară din vecinătatea
lor, de religie ortodoxă și cultură latină.
Această teorie le-a fost negată de Europa și de europeni secole la rând, dar
cu toate acestea rușii o consideră una dintre pietrele de temelie ale viitoarei uniuni
economice pe care vor să o implementeze în rândul statelor vecine și a celor din
Europa de Est.

Aspecte monografice
Denumirea populară și uzuală a țării este Rusia, aceasta se întinde pe două
dintre cele mai vechi continente, Asia şi Europa. Ca și așezare geografică, țara se
află în partea de nord a Asiei, iar aria de la vest de munții Ural este parte a Europei.
În prezent, capitala Federatiei Ruse este Moscova, oraș cu 11,5 milioane locuitori,
aflat pe râul Moscova, cu o suprafață de 878,7 km². Capitala este orașul cu cea mai
numeroasă populație din Rusia, cunoscând în ultimii ani același fenomen de migrație
din zonele rurale, ca și Bucureștiul. Federația Rusă este formată din 83 de subiecte
federale cel mai populat subiect federal și centru industrial fiind tot Moscova.
Din punct de vedere politic, Rusia își exercită sfera de influență cu precădere
în Europa, Uniunea Europeană reprezentând pentru aceasta un partener comercial
strategic datorită poziționării acesteia între Federație și vechiul său rival S.U.A..
Relațiile acesteia cu U.E. sunt înlesnite de frontierele terestre cu: Norvegia,
Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Belarus, Ucraina, Georgia. În partea
asiatică, se învecinează cu țara petroliferă Azerbaidjan, Kazahstan, China, Mongolia
și Coreea de Nord.
Datorită dimensiunii colosale, se află foarte aproape de Canada, Armenia,
Iran, Turcia și Japonia. Insulele Diomede, sunt punctul geografic de maximă
proximitate dinte cele două rivale, despărțindu-le numai 3 km, acestea se află între
marea Chukchi și marea Bering, una fiind sub controlul Rusiei, cealaltă sub controlul
S.U.A..
Relieful Federaţiei Ruse este spectaculos, compus din țărmul cu multe golfuri,
peninsule şi insule, partea de vest ocupată de Marea Câmpie Rusă, numită şi Câmpia
Est-Europeană, cea de vest fiind limitată de Munţii Ural care formează un lanţ cu
lungimea de peste 2000 km, de la Marea Caspică în partea de sud până dincolo de
Cercul Polar în partea de nord.
Pe partea asiatică a Federaţiei Ruse se află Câmpia Siberiei de Vest străbătută
de fluviul Obi, Munţii Siberiei Orientale de origine vulcanică care ating o înălţime de
4.750 m în cel mai înalt vârf Kliucevski şi Podişul Siberiei Centrale care, în partea
meridională, este mărginit de munţii Altai şi Saian, iar în extremitatea sud-vestică
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Munţii Sihote-Alin.1
Între Marea Neagră şi Marea Caspică se întind Munţii Caucaz care ating în
vârful Gora Elbrus înălțimea de 5.633 m. Rusia dispune de asemenea de o bogată
reţea de fluvii care se varsă în Marea Caspică, Marea Peciora, Marea Laptev, Marea
Siberiei de Est şi Marea Ohotsk.
Rușii au și cel mai mare fluviu al Europei, Volga, având o lungime de 37.000
km., acesta izvorăşte din lanţul Munţilor Ural şi străbate teritoriul Rusiei prin oraşele
Peru, Kazan, Samara, Saratov şi apoi se varsă în Marea Caspică printr-o deltă în aval
de oraşul Astrakhan; fluviul Peciora se varsă în marea cu acelaşi nume.
Onega se varsă în Marea Albă prin Golful Onezhskaya lîngă oraşul Onega,
Obi străbate Siberia de Vest de la sud la nord până în Marea Kara, fluviul Enisei
vărsându-se tot în Marea Kara, fluviul Lena se varsă în Marea Laptev, Amur la
graniţa cu China se varsă în Marea Ohotsk. Rusia are şi numeroase lacuri de origine
diferită.
Baikal este considerat una dintre comorile Siberiei, ocupă o suprafaţă de
31.500 kmp şi este de origine tectonică. Totodată este cel mai mare rezervor de apă
dulce de pe întreaga noastră planetă. Lacul Baikal dispune de 22 de insule dintre care
doar una este locuită. Este alimentat de 33 de râuri fiind şi un mare complex balnear
şi turistic.
Toate aceste ape asigură pentru mult timp producția piscicolă a Federației
Ruse. Marile orașe ale Rusiei concentrează cea mai numeroasă parte a populației,
astfel creându-se un dezechilibru demografic din punct de vedere regional.

Situația demografică
În ciuda numărului mare de cetățeni, 143,5 milioane înregistrați în 2013,
Federația Rusă are o densitate a populației foarte scăzută, raportată în primul rând la
uriașele sale dimensiuni.
Densitatea populației este mai concentrată în zona europeană a țării, respectiv
în zona Munților Ural. Partea de sud-est a Siberiei, denumită Orientul Îndepărtat
Rus, este puțin populată datorită temperaturilor extrem de scăzute care fac popularea
zonei aproape imposibilă, numărul locuitorilor crescând ușor către sud.
O altă problemă rezultată din diferențele climatice ale țării este discrepanța
evoluției demografice pe regiuni. Rata natalității scăzută, cotele alcoolismului,
deficiențele sistemului sanitar și instabilitatea economică au condus Rusia la actuala
situație în care populația scade cu aproximativ 500.000 de locuitori în fiecare an.

<?>

Vasile Popa – „Geografia Statelor Asiei”, Editura Universitară, București, 2012, pg. 297
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Principalele orașe din punct de vedere al numărului de locuitori
Tabel 1. 1
Sursa: http://www.populationlabs.com/Russia_population.asp

„Evoluția populației Federației Ruse între 1992-2014”
locuitori
Grafic 1.1.

în milioane

Sursa:
http://www.businessinsider.com/russia_scientific-dominance-is-adone-deal-2014
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Structura etnică
Datorită formării sale din mai multe triburi și popoare, Federația Rusă este și
în prezent căminul a peste 180 de grupuri etnice diferite și popoare indigene, acest
fapt fiind menționat în preambulul Constituției Federației Rusiei.
Rusia este, de asemenea, locul de origine a unei categorii de popoare
minoritare, adică popoarele indigene mici din Nord Est și Est-ul îndepartat, care
mențin un stil de viață tradițional, de multe ori într-un mediu climatic aspru, în cursul
adaptării lor la lumea modernă. După căderea Uniunii Sovietice, Rusia a adoptat
legi pentru a proteja drepturile minorităților indigene din Nord, în vederea susținerii
adaptării acestora.
Președintele Vladimir Putin, afirma în martie 2013, într-un discurs susținut în
Duma de stat, că: „nu Rusia are nevoie de minorități, ci ele au nevoie de Rusia” și
că: „în Rusia trăiesc în primul rând ruși”.
Discursul cu tendință extremistă a făcut ca membrii dumei să aplaude în
picioare timp de cinci minute, ignorând cea mai presantă problemă din interior,
situația lor demografică. Intransigența demonstrată față de globalizare și factorii
externi, din dorința de a-și proteja granițele și bogăția, are și efecte negative asupra
dezvoltării Rusiei, unul dintre aceste efecte fiind lipsa migrației pe piața muncii,
factor ce ar fi putut echilibra balanța demografică.
Structura etnică a populației Federației Ruse
Diagramă 1.1.
Din punct de vedere al structurii etnice
populația Rusiei este formată din:
• ruși (77.71%, )
• tătari (3.72%) ,
• ucraineni(1.35%),
• bașkiri (1.11%),
• ciuvași (1.01%),
• ceceni (1.00%),
• armeni (0.83%),
• alții (9.33%),
• nedeclarată (3.94%)
numărând un total de 143,5 milioane.
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Sinorităţile ruse în fostele republici sovietice
Lituania - Populaţia Lituaniei este rusofonă în procent de sub 10 % din total,
potrivit statisticilor europene, şi trăieşte în marile oraşe ale ţării. Estonia - Peste
330.000 de ruşi, respectiv un sfert din populaţia totală, locuiesc în Estonia. Rezidenți
în principal în și în suburbiile oraşului Narva, în apropiere de frontiera cu Federația
Rusă, aceștia au fost obligaţi să treacă un test de limbă estonă pentru a obţine
naţionalitatea acestei ţări şi pentru a-și putea exercita dreptul la vot în alegeri, chiar
dacă au fost născuți în Estonia. Aderarea din 2004 la UE și intrarea în NATO din
același an, au făcut ca relațiile diplomatice ale Estoniei cu Rusia să fie tensionate,
aceasta fiind periodic ținta unor atacuri cibernetice, pe care le atribuie hackerilor
ruși.
Belarus - Una dintre limbile oficiale ale ţării este limba rusă, fiind vorbită de
aproape toată populaţia, însă 11 % din populație este considerată de etnie rusă.
Letonia - A refuzat în 2012, printr-un referendum să facă din limba rusă a doua
limbă oficială a ţării. Etnicii ruşi însumează 34 % din populaţia acestei ţări, care este
de asemenea membră a Uniunii Europene. Ca şi în Estonia, pentru a obţine cetăţenia
ţării, etnicii ruși trebuie să treacă un test de limbă letonă. În prezent, circa 300.000
de membri ai minorităţii ruse sunt înregistrați ca fiind apatrizi.
Kazahstan - Trei milioane de cetățeni considerați de etnie rusă trăiesc în
Kazahstan, respectiv 26 % din populaţie. Majoritatea locuiesc în regiunile din nordul
ţării şi reprezintă aproape jumătate din locuitorii acestei zone. Una dintre limbile
oficiale ale ţării este Rusa. Din punct de vedere politic, există anumite tensiuni
întreținute de ultranaţionaliştii ruşi, între care şeful partidului liberal-democrat
(LDPR) Vladimir Jirinovski, care a cerut în mod repetat anexarea de către Rusia.
Kîrgîzstan - Aproximativ 10 % din populaţie este considerată a fi de etnie rusă.
Începând cu 2001, rusa este una dintre limbile oficiale ale ţării.
Uzbekistan - Puţin peste 1,7 milioane de persoane reprezintă minoritatea rusă,
respectiv 6% din populaţia ţării. În celelalte ţări ale fostei URSS din Asia Centrală
(Tadjikistan, Turkmenistan), prezenţa unei minorităţi ruse din punct de vedere
numeric nu este semnificativă.
Georgia - Numărul persoanelor rusofone este destul de redus în Georgia, însă
limba rusă este una dintre limbile oficiale în Osetia de Sud şi Abhazia, două teritorii
separatiste care şi-au proclamat independenţa în 2008, în urma unui război scurt,
de numai cinci zile între Rusia şi Georgia, şi pe care doar Moscova şi alte câteva
capitale le-au recunoscut.
Republica Moldova - Aproximativ 7% din populaţia Moldovei este considerată
a fi de etnie rusă.
În teritoriul separatist Transnistria, jumătate dintre locuitori se consideră
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ruşi, ceilalţi ucraineni. Acest teritoriu este sub administrația economică şi politică a
Kremlinului2.

Deficiențele sistemului educațional și sanitar
Anul 2013 a însemnat pentru Federaţia Rusă, printre altele și închiderea a 733
de şcoli, iar în cei 15 ani precedenţi au fost închise în total aproximativ 20.000 de
şcoli. Principalul motiv invocat de autorităţi este cel de ordin administrativ și anume
optimizarea instituţiilor de învăţământ prin comasare. Cauza adevărată este însă alta.
Rusia se confruntă cu serioase probleme demografice, ca rezultat al unor sisteme
sanitar și educațional defectuoase.
Ghenadi Onişcenko fostul șef al serviciilor sanitare ruse, a fost tranșant în
explicarea situaţiei, declarând, în luna mai 2014, pentru Interfax, că şcolile se închid
din lipsa numărului necesar de copii. Situaţia natalității în Rusia este alarmantă şi
reflectă prognoze timpurii, potrivit unui raport al companiei americane de rating
Standard & Poor’s (publicat în februarie 2011) populaţia Rusiei ar putea scădea de
la peste 140 milioane în 2010, la numai 116 milioane în 2050. Raportul în cauză
subliniază o posibilă pierdere a 24 de milioane de oameni în doar patru decenii.
Ca o confirmare a acestor predicţii, în octombrie 2011, ziarul Financial Times
publică un articol intitulat „Rusia: declin şi decădere” („Russia: decline and fall”), în
care sunt dezvăluite o parte din problemele grave de ordin demografic ale Federaţiei
Ruse. Articolul conține referinţe la datele furnizate de către directorul Institutului
de Studii Demografice din Moscova, Igor Beloborodov. Aceste referințe arată că
principalele cauze ale declinului demografic sunt rata natalităţii foarte scăzută şi rata
mortalităţii foarte ridicată.
În prezent, rata mortalităţii e dublă comparativ cu anii 1960, iar în rândul
bărbaţilor cu vârste cuprinse între 22-45 de ani, rata mortalităţii este de trei - cinci
ori mai ridicată decât în ţările europene. Reiese evident faptul că Rusia are nevoie
urgentă de creştere demografică, pentru a-și asigura forţa de muncă în următoarele
decenii, pentru a-şi menţine integritatea și pentru a popula vastele sale regiuni rămase
aproape pustii.

Fenomenul migarției
Creșterea populației se poate realiza în condițiile actuale și sub presiunea
timpului, prin valuri de imigraţii masive. O formă a acestui fenomen migraţional se
desfăşoară deja pe cale legală şi ilegală, imigranții provenind cu precădere din Asia,
însă aici intervine o altă problemă, pentru menținerea echilibrului social al Federației
Ruse, identitatea etno-confesională a imigranţilor.
2

Sîrbu Maria – „Geografia fizică a U.R.S.S.”, Editura de stat și pedagogică, 2001, pg. 67
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Fluxul masiv al asiaticilor ajută la popularea spaţiilor demografice, dar în
schimb induce o schimbare majoră în structura etnică a ţării3. Potrivit referințelor
lui Beloborodov, raportat la numărul de imigranți din 2013, este posibil ca în anul
2080, aproximativ 70% din populaţia totală a Federaţiei Ruse să fie reprezentată de
imigranţi sau copiii acestora.
Cu privire la integrarea populației imigrante, Beloborodov a declarat în
ziarul Gazeta Rusească: „asimilarea e o idee frumoasă, care în realitate nu se prea
realizează”. Cunoscut fiind faptul că, potrivit unor legităţi demografice, atunci când
imigranţii ating 10-12% din totalul populaţiei unei regiuni, apar tensiuni interetnice,
iar băştinaşii resimt un disconfort psihologic, fiind necesară adoptarea unor legi care
ar reglementa limita numărului de imigranţi.
Situaţia imigranţilor din Rusia este agravată şi de faptul că numeroşi dintre
aceștia sunt implicaţi în acţiuni infracţionale. Există statistici oferite de organele
de forţă moscovite, care înregistrau în 2005 în Moscova şi suburbii, circa 60 de
grupări criminale organizate pe criterii etnice, cele mai influente şi active fiind
grupările etnice georgiene, cecene, tadjice, uzbece, inguşe, armene, azere, chineze,
vietnameze, afgane.
Este cunoscut și faptul că grupările etnice controlează aproape 100% din pieţe,
85% din serviciul auto, 60% din cazinouri. Etnogrupările criminale sunt încurajate
de obţinerea diferitelor facilităţi administrative şi judecătoreşti, datorită sistemelor
corupte. Rapoartele poliţiei pe anul 2011 arătau că imigranţii sunt vinovaţi de
comiterea a 48% din totalul infracţiunilor. Poliția rusă are la dispoziție chiar și un
tabel cu trăsăturile genereale, în funcție de apartenența etnică a infractorilor, acest
îndrumar fiind expresia importanței care se acordă factorului migraționist dar și a
discriminării4.
Federaţia Rusă face parte din topul ţărilor cu cea mai înaltă rată a omuciderilor,
alături de Republica Sud-Africană, Brazilia și Columbia.
Astfel, Rusia păşește într-o nouă etapă, atipică, cu consecinţe imprevizibile
și cu numeroase provocări în perspectiva evoluţiilor sale demografice. Fenomenul
migraționist poate fi o salvare pentru Federaţia Rusă, dar şi o problemă pentru
stabilitatea socială a acesteia.

Resursele naturale, sursa și motorul economiei Federației
Ruse
Pe primele locuri din clasamentul celor mai bogate state din lume, sunt țări al
căror PIB provine în mare parte din exploatarea resurselor naturale, dar și țări care
și-au dezvoltat economia prin prestarea diferitelor servici. Resursele naturale însă nu
Felix B. Chang , Sunnie T. Rucker-Chang – “Emigranții chinezi în Russia, Asia Centrală și Europa de Est”, Editura
Rames, 2011, Bucuresti, pg. 174
4
. Hilary Pilkington “Migration, Displacement and Identity in Post-Soviet Russia”, Editure Routledge, England, pg. 57
3
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constituie o regulă în acest sens, serviciile și buna organizare putând ridica nivelul
de trai al unei țări.
Întinderile mari ale Federației Ruse nu reprezintă un atu din toate punctele
de vedere. Bogăția resurselor naturale în special din zona Siberiei, este o nouă
provocare, datorită lipsei infrastructurilor necesare de exploatare, a specialiștilor și
a tehnologiilor necesare. Resursele subterane pot schimba cursul evoluției unei țări,
însă nu neapărat în sens pozitiv5.
Rezultatele de mai jos au fost emise pe baza cifrelor furnizate de Fondul
Monetar Internațional și sunt estimative, dat fiind că Federația Rusă își protejează
informațiile cu privire la valoarea exactă a resurselor sale naturale. Dolarul este
moneda utilizată în calcularea valorii acestora, cifrele reprezentând o medie a
perioadei 2012 -2014.
Valoarea totală a resurselor: 75,7 trilioane dolari
Rezervele de petrol (valoare): 60 de miliarde de barili (7,08 trilioane dolari)
Rezervele de gaze naturale (valoare): 1,680 trilioane Cu. ft. (19 trilioane
dolari)
Rezervele forestiere (valoare): 1,95 bilioane acri (28,4 trilioane dolari)
Rusia este cunoscută pentru resursele sale: petroliere, gazifere, minerale,
forestiere, agricole. Conform datelor statistice furnizate de Serviciul Statistic
Federal de Stat al Federației Ruse în 2013, rezervele de resurse naturale, exprimate
în procente faţă de resursele mondiale, reprezentau: material lemnos - 20%, ţiţei 40%, cărbune - 30%, gaze naturale - 45%, şisturi - 50%, crom - 30%, minereu de
fier - 44%, metale rare - 40%, mangan - 74%. Tot în Rusia este concentrată 28% din
extracţia mondială de diamante şi 30% din cea de pietre preţioase.
Federația Rusă a ocupat locul I mondial la producţia de petrol cu un volum
de 516,8 milioane tone (504,9 milioane tone) şi locul II mondial la producţia de
gaze, cu un volum de 653 miliarde m³ (669 miliarde m³ gaze) în anul 2012. Anul
următor, 2013, Rusia se afla pe locul III la producția petrolieră și locul I în topul
țărilor furnizoare de gaze naturale. Rezervele Rusiei reprezintă o pătrime din totalul
rezervelor la nivel mondial, mai exact 25,02%, statul fiind considerat cel mai mare
exportator de gaze naturale din lume, al tuturor timpurilor.
Transportul și livrarea gazului și a lemnului în scop economic (conducte și
căi ferate) necesită investiții masive, Rusia moștenind infrastructuri învechite și
defectuoase ale fostei U.R.S.S.. În afară de rezervele mari de gaz și lemn, Rusia
are ce-a de a doua rezervă de cărbune ca dimensiune din lume, al cărui transport se
face cu precădere pe căi ferate și se situează pe locul trei în topul resurselor de aur.
Zăcământul de minerale rare, este estimat a fi cel de-al doilea din lume ca dimensiune
și bogăție, cu toate acestea nu este exploatat în prezent.
. Cullen S. Hendrics, Marcus Nollan- The Economics and Geopolitics of Natural Resource Governance, Editure
Petreson IIE, New York, 2014, pg. 82
5
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La sfârşitul anului 2012, rezervele valutare ale Federaţiei Ruse au fost de
537,6 miliarde USD, față de 498,63 miliarde USD în 2011. În anul 2012, volumul
exportului de mărfuri a fost de 530,7 miliarde USD, în creștere față de 2011 (521,4
miliarde USD), cel al importului fiind de asemenea în creștere cu 12.1 miliarde USD,
de la 323,3 miliarde USD la 335,4 miliarde USD în 2012. PIB-ul a crescut în 2012
cu 3,6%, iar rata şomajului a scăzut la 6,2% de la 6,6% în 2011.
Potrivit informațiilor furnizate de CIA, în The World of Factbook, cererea
globală de gaze naturale va atinge cifra de 5,1 trilioane m3 în 2035, comparativ cu
3,3 trilioane m3 în prezent.

Harta 1.1. a suprafețelor cultivate și forestiere ale Federației Ruse
Sursa: http://es.rice.edu/projects/Poli378/Maps/Former_USSR/Industries/
Land_use.gif
Se estimează că o mare parte din această cerere va veni din partea unor țări care
nu fac parte din OECD (Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare), țări
care pot reprezenta aproximativ 80% din creșterea cererii între 2010 și 2035, conform
Agenției Internaționale pentru Energie. De asemenea în The World of Factbook se
fac trimiteri la necesitatea creșterii producției de gaze naturale, la un nivel de trei ori
mai mare decât nivelul actual din Rusia, pentru a acoperi cererea in 2035.
Federația Rusă a declasificat în 2012 informația care a zguduit piața
internațională a pietrelor prețioase și bijuteriilor: existența unui zăcământ de
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diamante de trilioane de carate, suficient pentru aprovizionarea industriei aferente la
nivel global, timp de 3000 de ani. Sovieticii au descoperit zăcământul în anii ‘70, în
Siberia de Est, sub un crater format în urma unui impact meteoritic, cu diametru de
100 de km, cunoscut sub numele de Popigai Astroblem.
Rușii au păstrat tăcerea pentru aproximativ 42 de ani și au hotărât să nu
exploateze zăcământul Popigai, deoarece operațiunile de extragere din minele
de diamant ale URSS-ului, de la Yakutia și Mirny aduceau profituri uriașe pentru
industrie, pe o piață pe care se situează în prezent pe locul doi după Republica
Democrată Congo. Produceau oricum și diamante artificiale, un domeniu in care
investiseră masiv în acea perioadă.
Oficialii de la Moscova au permis, în 2012, oamenilor de știință de la Institutul
de Geologie și Mineralogie Novosibirsk să vorbească în public, cu jurnaliștii rusi,
despre subiect.
Directorul institutului, Nikolai Pokhilenko, a declarant pentru ITAR-Tass că
ceea ce se află în zăcământul respectiv va schimba percepția asupra a tot ceea se știa
pe piața mondială a diamantelor, dat fiind faptul că acestea s-au format în urma unui
impact meteoric acum mai bine de 35.000.000. de ani.
Alături de zăcământul Manicougan, Popigai este al patrulea cel mai mare
crater de impact de pe Pământ. Impact cu un corp extraterestru de mari dimensiuni, a
creat craterul cu diametrul de 100 de kilometri. Se preconizează că a fost un asteroid
de piatra cu diametrul de 5 km sau un asteroid cu diametrul de 8 km. Presiunile create
au transformat instant în momentul impactului grafitul din pământ în diamante, pe o
raza de 13,6 km.
Agenția de presă ITAR-Tass a confirmat că diamantele de la Popigai sunt
de două ori mai dure față de cele obișnuite, această caracteristică făcându-le ideale
pentru utilizarea știintifică și industrială. Tipul de piatră de la zăcământul Popigai
este cunoscut ca diamant de impact. Geologii rușii spun despre acestea că sunt
asemănătoare diamantelor spațiale de origini extraterestre, descoperite în craterele
de meteoriți.
Se estimează că resursele diamantelor „de impact” din Popigai sunt de zece
ori mai mari decât toate rezervele cunoscute la nivel mondial, valoarea acestora fiind
de trilioane de carate, în comparație cu rezervele din Yakutia care în prezent sunt
estimate la un milliard de carate.
Cantitatea și calitatea diamantelor din zăcământul rusesc neexploatat, i-a
determinat pe sud-africanii de la compania De Beers6, cel mai mare furnizor de
diamante din lume să facă o întelegere cu Federația Rusă, înțelegere prin care cei din
urmă primesc o cotă importantă din profiturile De Beers, cu condiția să nu exporte
diamante, la capacitate maximă7.
De Beers este una dintre cele mai mari companii din domeniul mineritului și extracției de diamante, fondată în
1888 de Cecile Rhodes
7
Soili Nystén-Haarala -“The Changing Governance of Renewable Natural Resources in Northwest Russia”, Editure Ashgate, Finland, 2009, pg. 93
6
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Zona siberiană, un atu în viitorul Federației Ruse
Schimbările climatice din ultimii ani, au adus oscilații de temperatură la nivel
mondial. Astfel, în 2013, în regiunea siberiană rusă a fost depășită valoarea de 30 de
grade Celsius.
Norilsk, orașul situat deasupra Cercului Arctic este cunoscut ca unul dintre
cele mai reci orașe din lume, însă luna iulie a anului 2013 a adus temperaturi de 32
grade C, potrivit informațiilor oferite de siberiantimes.com.
Potrivit ziarului Siberian Times, cea mai ridicată temperatură din Norlisk până
în 2013 a fost de 31.9 grade C, înregistrată acum trei decenii. Temperatura obișnuită
a orașului pentru luna iulie este de 13 grade C iar sezonul de iarna durează 280 de
zile pe an.
Cea mai scăzută temperatură din zonă a fost de -61 de grade C. Norilsk este
cel mai nordic oraș al lumii și este construit pe Permafrost, solul fiind înghețat aici
tot timpul anului, la adâncimi între 20 m și 1.500 m.
Siberia, unul dintre cele mai friguroase şi nepopulate locuri din lume este
inevitabil afectată de schimbările cliamatice. Deşi înghețat şi pe suprafeţe foarte
mari nelocuit, „pămîntul adormit” este în continuă schimbare din cauza fluctuaţiilor
climatice, iar climatologii atrag atenția, de câțiva ani, cu privire la pericolul în care
se află comunităţile din zonă.
Efectele încălzirii globale asupra acestei vaste regiuni, pot avea impact benefic
din punct de vedere economic asupra Federației Ruse, însă pot produce calamități
naturale, cu efecte asupra întregii planete.
Siberia se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 54 de ori mai mare decît
a României. Din punct de vedere geografic, aceasta se împarte în trei regiuni:
Siberia apelor, a terenurilor mlăştinoase, a turbăriilor, şi a pădurii boreale taiga
(zona „Urman”); Siberia stâncoasă, cu masivi muntoşi şi Siberia întunecoasă, care
se ocupă cea mai mare suprafaţă şi adăposteşte una dintre cele mai bogate păduri de
pini, zadă și molizi de pe Pământ.
Zona populată a Siberiei este concentrată în partea de sud, de-a lungul
Transiberianului; în această zonă, temperatură medie anuală este de 0°C. Cele mai
scăzute valori ating, în luna ianuarie, - 20° C, iar cele mai ridicate în luna iulie
+20°C.
Întreaga regiune este ameninţată de schimbările climatice. La sfârșitul anului
2013 au apărut mai multe dovezi potrivit cărora baza arctică îngheţată a început să
crape şi să elibereze gaz metan, care are efect de seră mult mai agresiv, în comparație
cu dioxidul de carbon. Procesul dezgheţării continuă să afecteze stratul permanent
îngheţat (permafrostul, care este vechi de aproximativ 40.000 de ani) în a cărui
adâncime, la 200 de metri, se află cantităţi enorme de hidraţi de gaz, depozitate în
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straturi îngheţate de sedimente.
Conţinutul de carbon al amestecului de gheaţă şi gaz metan este estimat la
aproximativ 540 miliarde de tone în această regiune. Depozitul submarin de hidraţi
era considerat sigur până în urmă cu aproape trei ani, când permafrostul a căpătat o
structură poroasă, prin care emană gaz metan. În această situație suntem aproape de
o catastrofă ecologică, datorită efectului gazului metan eliberat în atmosferă, care
este de aproximativ douăzeci de ori mai agresiv decît dioxidul de carbon.
Dispariţia permafrostului ar avea ca rezultat creșterea nivelului de gaz metan
din atmosferă de aproximativ doisprezece ori. Subțierea stratului de gheață afectează
aerul din zonă şi apa care o înconjoară. În prezent, apa mării din regiunea respectivă
este suprasaturată cu metan dizolvat, iar aerul conţine cote de gaze cu efect de seră
de aproximativ cinci ori mai mari decât cele considerate normale.8
Există și beneficii pe termen scurt rezultate din topirea permafrostului. În
primul rând, viitorul economic al Rusiei nu stă în hidrocaruri ci în imensitatea
Siberiană, în bogățiile pe care permafrostul le conservă de milioane de ani.
Astfel, încălzirea globală, pe care cu toții o resimțim în ultimii ani, ajută
Federația Rusă să devină mult mai puternică, mai impunătoare în context mondial
decât au făcut-o vreodată armele nucleare sau Armata Roșie. Fenomenul încălzirii
globale va crea în timp un mediu propice agriculturii și industrializării, în această
parte a Rusiei neatinsă până acum, infinita Siberie.
Problema rușilor, pe care aceștia se concentrează să o rezolve, este lipsa
tehnologizării industriei, a specialiștilor și a forței de muncă. Câteva milioane de
kilometri pătrați în plus pentru agricultură și infrastructură, necesită investiții masive
și forță de muncă calificată, asta face din dezghețarea Siberiei o provocare chiar și
pentru puternica Federație. Rămâne de văzut dacă importul de tehnologie și knowhow va veni din țările membre U.E. sau de pe continentul asiatic.
Actualul context mondial al resurselor naturale face ca marii jucători: UE,
SUA și China să îsi manifeste interesul față de Federația Rusă, care este cea mai
bogată țară din lume, la modul absolut.
Cei trei mari jucători își desfășoară forțele într-un cadru natural insuficient
nevoilor de consum, care îi face din ce în ce mai avizi după resurse sau spațiu.
Întreaga Europă se confruntă cu resursele limitate de gaz și petrol, SUA se simte
amenințată ca superputere iar dintre toți, situația cea mai presantă o are China.
Cu o populație numeroasă, cu un sol extrem de sărac în resurse minerale,
(excepție făcând cărbunele) și metalele rare, China cea suprapopulată, nu poate cultiva
nimic pe o proporție de 50% din teritoriu, datorită altitudinilor sau deșertului. În
prezent Siberia nu poate suporta o populație permanentă numeroasă, dar în următorii
20 - 30 de ani, efectul de seră ar putea încălzi suficient zona, încât agricultura să fie
posibilă.
Astfel, viitorul Federației Ruse este în acest moment unul incert. Având
8

Stefan Hedlund– “Rusia since 1980”, Editura Paperback, Bucuresti, 2008, pg. 75
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la dispoziție un teritoriu imens, extrem de bogat, dar guvernat printr-o economie
instabilă, care se bazează încă pe exportul de resurse brute, neavând la dispoziție
tehnologia și infrastructura necesară.
Rușii au făcut un prim pas și au acceptat investiții din partea unor mari
companii vestice, în industria petrolului și gazelor, datorită decalajului tehnologic
raportat la țările dezvoltate.
Pentru a-și juca rolul de superputere, Rusia trebuie să schimbe cât mai rapid
centrul de greutate al economie sale, să treacă de la exportul de resurse brute, la cel
de produse finite, reușind astfel să înglobeze resursele naturale brute, să obțină un
profit de zece ori mai mare, locuri de muncă bine plătite și să reușească ca ramura
industrială a economiei, sa nu mai fie dominată de industria militară. Însă Rusia
duce lipsa de tehnologie necesară și de know-how, se luptă cu sistemul corupției și
incompetenței, având o economie oligarhizată.

Calea maritimă de Nord
Nevoia de remodelare a sectorului economic maritim este din ce în ce mai
acută în actualul context economic. Astfel, Federația Rusă are ocazia de a-și valorifica
Calea Maritimă de Nord, ca răspuns la cerinţele actuale şi ca urmare a nevoii de
eficientizare a vechilor căi maritime, retragerea păturii de gheaţă polară, sub efectul
încălzirii globale, fiind principalul atu al rușilor, în exploatarea zonei siberiene.
Calea de Nord ar putea scurta cu 11 000 km ruta Europa - Asia prin Canalul
Panama şi cu 19 000 km ruta de-a lungul Capului Horn pentru superpetrolierele
care nu pot traversa Canalul Panama. Pe Calea Maritimă de Nord timpul de livrare a
mărfurilor se reduce cu 20-30%. Un traseu maritim pentru zona de Nord –Vest a fost
căutat încă de acum 500 de ani. Primele încercări de a găsi o trecere nordică datează
de pe vremea lui Cristofor Columb și au generat cea mai amplă operațiune de căutare
din istoria omenirii9.
Dezvoltarea zonei ca rută strategică de transport a căpătat un avânt deosebit
după venirea la putere a comuniștilor ruşi care au manifestat interes cu scopul de a
asigura comunicarea între bazinele hidrografice ale acestei rute10.
Exporturile pe această rută s-au bazat pe materii prime siberiene, precum
lemn, combustibil, minereuri şi minerale, iar prin importuri s-au introdus bunuri de
capital, precum echipamente, utilaje şi hrană, necesare funcţionarii comunităţilor
angrenate în acest proces. Apogeul activităţilor de transport a fost atins în 1987.
Destrămararea U.R.S.S. a deteriorat în mod ritmic performanţa industriei până la
intrarea în noul mileniu.
În perioada sovietică, navele străine nu se puteau folosi de acest traseu. Calea
Maritimă de Nord a fost deschisă pentru navigaţia internaţională în 1993. Încălzirea
9
10

Stelian Cojocaru - “Tratat de navigație maritimă”, Editura Ars Academica, București, 2008, pg. 832
Steven Rosefield – “The Russian economy: from Lenin to Putin”, Editure Hardcover, North Carolina, 2007, pg. 32
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globală din ultimii ani a dus la reducerea calotei de gheaţă, ceea ce a schimbat
situaţia. De asemenea, în ultimul timp, rutele tradiţionale au devenit periculoase.
Navigaţia în aceste ape necesită tehnologie înaltă, infrastructură şi coordonare
pentru a contracara efectele mediului arctic asupra voiajelor intercontinentale.
Aceasta se traduce în utilizarea spărgătoarelor de gheaţă de ultimă generaţie, a
unei infrastructuri portuare care să menţină traficul în parametrii de siguranţă şi de
asemenea printr-o armonizare a intereselor principalelor puteri cu privire la dreptul
de a naviga fără restricţii într-un teritoriu ce face obiectul revendicărilor teritoriale
ale Federaţiei Ruse.

Concluzii
Federația Rusă a avut dintotdeauna o abordare conceptuală diferită a relațiilor
diplomatice cu partea occidentală iar actualul context geopolitic a intensificat
tensiunile deja existente dintre aceasta, Uniunea Europeană și S.U.A.. Lupta pentru
supremația mondială între cele două super puteri se desfășura încă de pe timpul
U.R.S.S., moștenitoarea fostei Uniuni Sovietice nereușind de la destrămarea acesteia
și până în prezent, cu un rol secundar pe harta lumii. Pe de o parte, S.U.A. și U.E.
mizează pe expansiunea prin democrație, având în centrul preocupării individul
și drepturile omului, pe de altă parte actuala Federație Rusă, tradiționalistă și
conservatoare, pune accent pe socialism.
Afirmarea ca principală putere, reprezintă de fapt asigurarea accesului la
exploatarea resurselor naturale, care sunt finite atât în cazul țărilor membre ale
Uniunii Europene cât și al Statelor Unite ale Americii, fapt ce transformă Federația
Rusă într-un rezervor infinit de resurse, în special energetice și petroliere. Datorită
schimbărilor climatice și încălzirii accentuate, permafrostul rusesc scoate la suprafață
bogățiile conservate ale Siberiei, într-un moment incipient critic pentru restul lumii,
dar așteptat de partea rusă, care și-a restabilizat puterea militară din 1990 până în
prezent.
Studiul „Importanța strategică a Federației Ruse, în actualul context
internațional” este structurat în trei părți care tratează trecutul, prezentul și eventuale
direcții ale fostei U.R.S.S.. Așezarea geografică, formarea și dezvoltarea Federației
Ruse sunt prezentate de asemenea, în primul capitol, cu scopul înțelegerii orientării
imperialiste a acesteia.
Din punct de vedere etnic, în Federația Rusă conviețuiesc un număr mare de
minorități, dar în cadrul unui stat de sine stătător, spre deosebire de U.E., care este o
uniune cu caracter preponderent economic. Un alt subpunct abordat, este fenomenul
migrației cu care se confruntă foștii sovietici, gradul crescut al criminalității este
un rezultat al ponderii mari de emigranți, care sunt totuși necesari datorită scăderii
populației și ratei scăzute a natalității, factori demografici ce au un puternic impact
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asupra economiei.
În prima parte a studiului am evidențiat importanța și ponderea resurselor
naturale deținute de ruși, în special a zăcămintelor de gaze, prin care aceștia țin sub
control Uniunea Europeană.
Regiunea siberiană se conturează ca fiind viitoarea zonă de interes mondial
din punct de vedere al exploatării resurselor naturale, astfel se explică înarmarea
Rusiei în vederea apărării propriilor interese.
Influența puterii militare și politica de expansiune în țările foste membre ale
U.R.S.S. este prezentată în cea de-a doua parte a studiului. Conflictele armate de la
granițele Federației Ruse sunt motivate de nevoia exercitării continue a influenței în
statele vecine și contracararea politicii de extindere a U.E., care se arată îngrijorată
de încălcările drepturilor omului, dar dorește de asemenea extinderea controlului în
sfera economică a vecinătății Rusiei.
Din punct de vedere economic, situația Federației Ruse este instabilă, aceasta
fiind bogată în resurse dar cu lipsuri tehnologice și de lichidități. Una dintre soluțiile
întrevăzute de conducerea de la Kremlin este formarea unei Uniuni Economice
Euroasiatice, la care au fost invitate să adere statele CSI, dar care în prezent nu este
văzută ca o reală amenințare, sau competitoare a Uniunii Europene.
În partea a treia a studiului, am prezentat „Entitatea economică U.E. rivalul
continental al Federației Ruse”, aplicația făcând o comparație între cele două din
punct de vedere al principalilor indicatori economici. Între cele două entități există
anumite acorduri încheiate, care sunt prezentate detaliat în partea a treia a studiului,
din punct de vedere al intereselor care stau la baza acestora.
Cu toate că între Federația Rusă și U.E. există o relație de cooperare, aceasta
este în contradicție cu obiectivele individuale, urmărite îndeaproape prin cursa
încheierii parteneriatelor sau acordurilor cu țările din Europa de Est sau, fostele state
membre U.R.S.S. Cel mai evident semnal de alarmă din partea Rusiei a fost tras
în 2014, o dată cu începerea conflictului din Ucraina. Reacția agresivă a implicării
militare, poate fi considerată de U.E. și NATO, o declarație a viitoarelor acțiuni ale
Federației Ruse, în cazul în care cele două nu își vor opri expansiunea.
Viitorul marilor puteri economice mondiale este incert, lupta pentru supremație
depășind în prezent, efectele cooperării diplomatice și colaborării economice.
Principalii factori care stau la baza tensiunilor acumulate sunt resursele naturale și
monopolul Federației Ruse pe piața furnizării de gaz în Europa.
Din punct de vedere economic și militar, rușii nu ar putea face față singuri unui
conflict armat contra S.U.A. și U.E., însă instabilitatea economică din interiorul zonei
euro, interesele retrasării hărții geopolitice a Europei, ale anumitor state membre, cât
și dependența de gazul rusesc, fac dificilă, acum, în 2014, afirmarea unei poziții clare
pro sau contra Federației Ruse, a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.
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ANEXE
ANEXA 1
Situația gazului natural la nivel European
Tabel 1
Sursa: CIA Factbook 2013
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ANEXA 2
Parteneri strategici ai Uniunii Europene, în importul de țiței
Tabel 2

Sursa: EUROSTAT 2014
Partenerii strategici ai Uniunii Europene, în importul de gaze
Tabel 3

Sursa: EUROSTAT 2014
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ANEXA 3
Districtele Federației Ruse și capitalele acestora

Sursa: 2012books.lardbucket.org
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ANEXA 4

Hartă – densitatea populației Federației Ruse pe regiuni
Sursa: http://www.populationlabs.com/Russia_population.asp
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NEPUTINȚA CONVENȚIEI
DEMOCRATE ROMÂNE (CDR) ÎN
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
ȘI SOCIALĂ A MOLDOVEI
IMPOSSIBILITY OF THE ROMANIAN
DEMOCRATIC CONVENTION (CDR)
IN IMPLEMENTING THE ECONOMIC
AND SOCIAL DEVELOPMENT
PROGRAM OF MOLDOVA
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat
Moldova s-a aflat vreme îndelungată într-o poziție dezavantajoasă în strategiile
de dezvoltare economică și socială a României. Aceasta a dus la o rămânerea în urmă
a județelor din această parte a țării. Programul de dezvoltare economică și socială a
Moldovei este expresia schimbării acestei atitudini. Relansarea economică a constituit
una dintre temele campaniei electorale din noiembrie 1996 în Moldova. Forma cea
mai elaborată privind realizarea și aplicarea unui Program de dezvoltare economică
și socială a Moldovei a aparținut Convenției Democrate Române. Proiectul prezentat
în campania electorală a fost bine primit de către opinia publică și a contribuit la
victoria în alegeri a forțelor democratice.

Cuvinte cheie: Moldova; program; dezvoltare economică; dezvoltare
social; angajament politic; implementare, eșec;
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Abstract
Moldova has long been at a disadvantage in Romania’s economic and social
development strategies. This has led to a decline in the counties in this part of the
country. Moldova’s economic development program is the expression of this changing
attitude. Economic recovery was one of the themes of the November 1996 election
campaign in Moldova. The most elaborate form regarding the realization and
application of a Program of economic and social development of Moldova belonged to
the Romanian Democratic Convention. The draft presented in the election campaign
was well received by the public and contributed to the victory of the democratic forces
in the elections.

Keywords: Moldova; program; economic development; social
development; political commitment; implementation; failure;

Introducere

Î

n calitate de consilier al președintelui României, Emil Constantinescu,
am fost implicat în susținerea elaborării Programului de dezvoltare
economică și socială a Moldovei (anexele 1 și 2). Programul s-a desfășurat sub
patronajul instituției prezidențiale și a fost la acea dată (1997) un angajament politic
pe care și l-a luat Convenția Democrată din România (CDR), plecând de la realitatea
dezvoltării regionale și locale durabile, ca prioritate a reformei românești.
Ca urmare, Programul de dezvoltare economică și socială a Moldovei s-a
elaborat ținând seama de conceptul de dezvoltare regională în contextul tendințelor
în politicile dezvoltare regională în UE. Evaluând indicatorii statistici ai dezvoltării
regionale, strategia pentru Moldova a fost concepută în contextul dezvoltării regionale
în România, cu intenția de a reduce disparitățile (diferențele de dezvoltare economică
și socială) față de alte regiuni. Evaluarea situației economice și sociale existente
în România a vizat următorii indicatori: dezvoltarea umană, educația, asistența
medicală, resursele umane; piața forței de muncă; resursele
și energia; industria;
agricultura; silvicultura; turismul și infrastructura; transporturile; alimentarea cu
apă; locuințele; telecomunicațiile; mediul ambiant.
În elaborarea Programului de dezvoltare economică și socială a Moldovei
s-au abordat și elementele care vizau transformările structurale: dezetatizarea,
restructurarea, noul sector privat - întreprinderi mici și mijlocii și piețe financiare. În
ceea ce privește perspectivele dezvoltării economice și sociale s-au avut în vedere
următoarele aspecte: perfecționarea procesului educațional; îmbunătățirea protecției
și asistenței sociale; restructurarea sectorului de resurse miniere și energetice proiecte prioritare; redimensionarea activității industriale; accelerarea procesului
de privatizare; dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii; modernizarea
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agriculturii; dezvoltarea zonei montane; consolidarea piețelor financiare: dezvoltarea
rețelei bancare - banca Moldovei; crearea unor noi forme de sprijin pentru
municipalități - emisiunea de obligațiuni municipale; sporirea protecției privind
riscurile naturale - catastrofe și calamități; stimularea investițiilor străine; crearea
de zone economice libere; cooperarea transfrontalieră; dezvoltarea cercetării și
inovării; dinamica circulației informațiilor - accesul la internet; atragerea finanțărilor
specifice dezvoltării regionale promovate de UE; modernizarea infrastructurii rutiere,
feroviare, navale și aeriene; conservarea patrimoniului natural, inclusiv a celui silvic;
conservarea patrimoniului cultural; societatea civilă - în aplicarea acestui program.
O atenție deosebită în elaborarea Programului de dezvoltare economică
și socială a Moldovei a fost acordată perspectivei dezvoltării infrastructurii și
serviciilor publice, a rețelei școlare și sanitare, a conservării patrimoniului și a
promovării turismului în viziunea administrației publice locale.
Utilizându-se o amplă documentație despre județele Bacău, Botoșani, Galați,
Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea s-a reușit o analiză pe fiecare județ a nevoilor
acestora în funcție de resursele lor existente și proiectarea unui program de dezvoltare
economică și socială specific fiecărui județ și în armonie unul cu celălalt, pentru
încheierea disparităților (diferențe de dezvoltare economică și socială) dintre ele.
Programul de dezvoltare economică și socială a Moldovei a fost lansat
oficial în decembrie 1997, cu mult fast la Palatul Cotroceni de prof.univ.dr. Emil
CONSTANTINESCU - președintele României, în prezența liderilor partidelor
politice, a reprezentanților instituțiilor centrale și locale, a sindicatelor, a asociațiilor
profesionale și a societății civile.
Din păcate, din cauza orgoliilor nemăsurate și nejustificate ale partidelor
politice de atunci, atât ale celor aflate la putere cât și ale celor aflate în opoziție,
au făcut ca acest proiect să rămână la nivelul dorinței, al declarațiilor politice de
campanie. Toate forțele politice și civice s-au dovedit iresponsabile și neputincioase,
drept pentru care Programul de dezvoltare economică și socială a Moldovei, care
trebuia să fie un proiect de țară, a rămas doar un angajament politic, un vis neîmplinit!
În continuare, voi prezenta o sinteză a acestui „Program eșuat”, așa cum a fost
el prezentat inițial, invocând în special argumentele care au determinat elaborarea
acestui program, unde un rol important l-a avut Președintele Partidului Alternativa
României, Varujan Vosganian.

Programul de dezvoltare economică și socială a Moldovei
- un angajament politic
Moldova s-a aflat vreme îndelungată într-o poziție dezavantajoasă în strategiile
de dezvoltare economică și socială a României. Aceasta a dus la o rămânerea în urmă
a județelor din această parte a țării.
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Programul de dezvoltare economică și socială a Moldovei este expresia
schimbării acestei atitudini.
Relansarea economică a constituit una dintre temele campaniei electorale
din noiembrie 1996 în Moldova. Forma cea mai elaborată privind realizarea și
aplicarea unui Program de dezvoltare economică și socială a Moldovei a aparținut
Convenției Democrate Române. Proiectul prezentat în campania electorală a fost
bine primit de către opinia publică și a contribuit la victoria în alegeri a forțelor
democratice.
A venit momentul transformării promisiunilor noastre în fapte.
Realizarea Programului de dezvoltare economică și socială a Moldovei
presupune o nouă viziune, modernă, cu privire la dezvoltarea regională, la consolidarea
mecanismelor de finanțare și la accelerarea transformărilor structurale. Eficiența sa
va depinde de modul în care autoritățile centrale vor colabora cu autoritățile locale, de
modul în care vor fi aplicate principiile descentralizării și întăririi autonomiei locale.
Consistența sa va fi condiționată de corectitudinea evaluării resurselor naturale și
umane și de eficiența utilizării lor raționale. Amploarea sa va fi condiționată de felul
în care dimensiunea economică va fi îmbinată cu cea socială, de capacitatea noastră
de a înțelege corect starea de spirit, mentalitățile moldovenilor.
Succesul Programului de dezvoltare economică și socială a Moldovei
implică forțe materiale și umane importante. El se va realiza având suportul voinței
noastre politice. În același timp trebuie să se țină seama de faptul că responsabilitatea
aplicării acestui Program nu aparține unui singur partid sau unei alianțe de partide,
oricât ar fi aceasta de importantă. Noi chemăm, în sprijinul realizării Programului
de dezvoltare economică și socială a Moldovei, toate forțele politice și civice
responsabile.
Apreciind importanța națională a Programului de dezvoltare economică și
socială a Moldovei, instituția prezidențială se declară garantă a realizării acestui
proiect.

Dezvoltarea regională - prioritate a reformei românești
1. Conceptul de dezvoltare regională

Pentru țările doritoare să acceadă în cadrul UE, dintre obiectivele referitoare
la dezvoltarea socio-economică, corectarea dezechilibrului economic dintre regiuni
are o mare prioritate.
Principiul general care trebuie să stea la baza dezvoltării unei politici regionale
pentru România este ca aceasta să fie elaborată în conformitate cu principiile politicii
de dezvoltare regională a UE, pregătind astfel eligibilitatea pentru ajutor financiar
din partea Fondurilor de Dezvoltare Regională a UE.
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Dezechilibre regionale în România
În România se pot identifica tipologii clare la nivel regional ale structurii
socio-demografice, ale forței de muncă și ale structurii și potențialului economic.
O hartă a disparităților regionale din România a permis localizarea spațială
a sărăciei și a sub-dezvoltării, în două arii principale ale țării: nord-estul care
cuprinde practic în totalitate regiunea istorică a Moldovei, și sudul, respectiv cea
mai extinsă zonă agricolă a țării - Câmpia Română.
Județele cu cel mai scăzut nivel de trai sunt localizate în cele două „pungi” ale
sărăciei: primul, cu o situație deosebit de critică este situat în estul Moldovei județele Vaslui și Botoșani, iar al doilea în zona de câmpie din sudul țării - Județele
Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița.
Despre Botoșani și Vaslui se poate spune că se caracterizează printr-o stare
generalizată de sărăcie, având resurse materiale foarte reduse și niveluri înalte ale
mortalității infantile, migrației și somajului.
Ratele cele mai ridicate ale somajului sunt vizibile cu precădere în regiunile
supusc procesului de industrializare forțată, precum Moldova, Oltenia, și nordul
Transilvaniei.
Un istoric al dinamicii disparităților regionale arată că după cel de-al doilea
război mondial conducerea comunistă a optat pentru o unică soluție a dezvoltării
economice, dezvoltarea sectorului industrial.
Urmarea acestui proces de industrializare a fost crearea unei baze de producție
industrială în fiecare județ, indiferent de viabilitatea economică a acestei dezvoltări.
Motivația și obiectivul acestei dezvoltări a fost de a exploata integral potențialul
resurselor de muncă și de a diminua disparitățile inter-județene. Acest mod de
redistribuire, în fond a resurselor naționale globale, a condus, în cele din urmă, la o
încetinire a ritmului de dezvoltare economică.
Trebuie observat însă că, în ciuda acestei politici de echilibrare a dezvoltării
teritoriale, județe în care ritmul de creștere industrială a fost cel mai ridicat (Botoșani,
Bistrița-Năsăud, Olt, Sălaj, Teleorman, Vaslui) au fost, în mod paradoxal afectate de
cele mai înalte rate ale migrației. Pe de altă parte, regiunile cu un ritm mai scăzut
al industrializării, în general fostele județe industrializate și ariile urbane, s-au
caracterizat prin rate înalte ale imigrației.
Odată cu prăbușirea regimului socialist și cu introducerea sistemului economiei
de piață, resursele tind să se orienteze către acele regiuni unde maximizarea utilizării
lor este posibilă. Ca urmare, regiunile cele mai sărace, care au cunoscut o dezvoltare
artificială, suportă în prezent un impact sever al procesului de tranziție și al ajustării
structurale în vederea trecerii la economia de piață.
După revoluția din decembrie 1989, disparitățile inter-regionale au rămas
relativ stabile, dar este de așteptat să aibă loc o creștere considerabilă în următorii
ani, ca urmare a tranziției economice.
În ceea ce privește evoluția globală a economiei, România a cunoscut, la fel ca
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și alte țări din EEC, un declin accentuat în perioada 1990-1994 din cauza procesului
de restructurare și a restrângerii piețelor destinate exportului.
Spre deosebire de alte țări aflate în tranziție, creșterea ponderii forței de muncă
în sectorul terțiar nu a fost atât de spectaculoasă.
Schimbările care au avut loc în dezvoltarea județelor în perioada 1990-1994
demonstrează o relativă stabilitate. Situația cea mai stabilă s-a manifestat la nivelul
celor mai puternice și al celor mai puțin dezvoltate județe ale țării.
Schimbările cele mai dinamice au fost evidențiate la indicatorii care ilustrează
categoriile infrastructură și socio-demografie. Indicatorii economiei s-au caracterizat
printr-un declin general.
Nivelul de urbanizare, exprimat ca procent al populației urbane din populația
totală a unui județ, a rămas relativ constant, indicând lipsa unor deplasări majore de
populație din mediul rural către mediul urban sau invers.
O concluzie generală a acestor analize este aceea că s-a manifestat o ușoară
tendință de creștere a disparităților interjudețene.
Studiul disparităților și al evoluției acestora în perioada 1990-1994, a fost
însoțit de analize privind schimbările petrecute în structura ocupațională a populației
și în sectorul antreprenorial. Pot fi menționate următoarele concluzii mai importante:
- principala corelație între fenomenele de natură economică și aspectele
vieții sociale, la nivel regional, a fost reprezentată de declinul numărului de locuri
de muncă din industrie; scăderea numărului de salariați din industrie a fost de peste
50% din totalul scăderilor înregistrate pe ansamblul economiei:
- peste 45% din totalul firmelor înregistrate în România se concentrează în
cele mai dezvoltate opt județe, cu un total de 80% din populația țării;
- valoarea cea mai ridicată a șomajului în 1994 s-a înregistrat în județele cu un
nivel mai scăzut de dezvoltare în 1990 și cu o rată ridicată a declinului numărului de
salariați din industrie (Bistrița Năsăud, Botoșani, Tulcea, Vaslui)
Cele mai multe din județele slab și foarte slab dezvoltate se află în Moldova și
Muntenia, în timp ce majoritatea celor cu nivel ridicat și foarte ridicat de dezvoltare
se află în Transilvania și Banat.
Producția industrială a suferit cel mai acut declin, dovedind că aceste structuri
au fost cel mai puțin capabile de a se adapta la schimbările specifice economiei de
piață.
Atâta timp cât restructurarea industriei și procesul de privatizare nu vor
demara într-un ritm susținut, diferențele regionale vor crește într-un mod dramatic.
Experiența țărilor din fostul bloc sovietic arată că tranziția adâncește în
general disparitățile deoarece factorii care au controlat economia sunt înlocuiți de
forțele pieței libere.
Viteza cu care se desfășoară reforma este cea care influențează în ultima
instanță creșterea, mai lentă sau mai rapidă, a disparităților regionale.
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2. Tendințe în politicile de dezvoltare regională în Uniunea
Europeană

Unul din primele instrumente de politică regională a fost acela al relocalizării
activităților economice în teritoriul național.
Importanța relocalizării activității economice în teritoriul național s-a
diminuat în ultimul deceniu, în concordanță cu reducerea ponderii proprietății de
stat. Privatizarea pe scară largă, îndeosebi a întreprinderilor din sectorul de prelucrare
deținute anterior de stat, a dus la scoaterea deciziilor privind investițiile acestora din
sfera de influență a guvernelor. În multe țări occidentale, în ultimii 10-15 ani au avut
loc mutații în ceea ce privește obiectivele dezvoltării regionale. Dacă inițial aceste
obiective se refereau la reducerea dezechilibrelor geografice în privința creșterii
economice, stării infrastructurilor și somajului, acum sunt încurajate schimbările
structurale și creșterea competitivității. Este foarte important și impactul mediului
economic internațional asupra întregii țări, importanța macroeconomică a regiunilor
fiind în creștere.
Experiența acumulată a condus la concluzia necesității coordonării mai
eficiente a instrumentelor de politici regionale, în același timp cu concentrarea
resurselor în regiunile care aveau cea mai mare nevoie de acestea și care erau puse în
fața unor serioase probleme referitoare la ajustarea structurală.
Folosirea fondurilor structurale urmare a cinci obiective specifice:
1. dezvoltarea regiunilor rămase în urmă din punct de vedere economic;
2. conversia regiunilor aflate în declin;
3. combaterea șomajului pe termen lung:
4. reducerea șomajului în rândul tinerilor;
5. modificarea structurilor din agricultură și dezvoltarea corespunzătoare a
zonelor rurale.
Ajutoarele financiare vizau domenii diverse precum: cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică în cadrul regiunilor, zonele miniere, siderurgice și șantierele
navale, cooperarea transfrontalieră, zonele rurale, zonele periferice, resursele
energetice și protecția mediului înconjurător.
Între timp, climatul economic și politic s-a schimbat în mod pregnant. Din
punct de vedere economic statele membre au fost confruntate cu condiții severe de
recesiune, iar șomajul pe termen lung a devenit o problemă politică și de acțiune
prioritară. Pentru o dezvoltare regională a UE contextul economic și politic modificat
s-a reflectat într-o distribuție mai complexă și în rapidă schimbare a dezechilibrelor
regionale.
Este evident că justificarea economică pentru politica regională a UE reprezintă
doar o perspectivă parțială. Încă de la început s-a putut remarca o dimensiune politică
importantă, în opoziție cu cea referitoare la măsuri și acțiuni concrete în cadrul
strategiilor de dezvoltare regională.
Asistența pe scară largă pentru dezvoltarea mediului general de afaceri în
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regiunile-problemă a dobândit în ultimii ani din ce în ce mai multă importanță: se
pune accent mai mare pe ajutoarele care nu sunt destinate direct firmelor, ci au drept
obiectiv îmbunătățirea condițiilor de mediu economic pentru toate întreprinderile din
regiune. Asemenea măsuri pot consta în construirea infrastructurii fizice necesare
atât la nivel local, cât și din perspectiva unor investiții strategice de anvergură,
împreună cu măsuri indirecte în același domeniu, cum ar fi acordarea de ajutoare
pentru dezvoltarea sistemelor informaționale, de consultanță, educaționale și de
instruire profesională, de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.
Pachetul obișnuit de stimulente regionale acordat firmelor în principal în
scopul încurajării investițiilor productive se compune din șase categorii: granturi;
subvenții acordate pentru investiții sau pentru dobânzile la creditele angajate în acest
scop; reduceri și scutiri de impozite; facilități pentru amortizarea capitalului fix;
subvenții pentru utilizarea și angajarea forței de muncă și facilități acordate pentru
transport. Ponderea principală în cadrul pachetelor actualmente oferite o dețin în
general granturile și în special, granturile financiare. Accentul mare pus astăzi în
practică pe granturile financiare reflectă tendința reducerii importanței măsurilor
fiscale și a creșterii asistenței financiare în cadrul pachetelor de stimulente regionale.
Instrumentele esențiale pentru implementarea politicii regionale sunt granturile
de investiții, împrumuturile și garanțiile de stat pentru împrumuturi, acordate ca
ajutoare pentru: investiții private, investiții pentru infrastructura publică, consultanță,
formare profesională și diseminare de cunoștințe, combaterea șomajului.
Alegerea tipului de stimulente regionale este determinată de criterii cum
ar fi: sectoral în care se va aplica proiectul; localizarea acestuia; tipul proiectului,
dimensiunea, viabilitatea sa și starea financiară a solicitantului; necesitatea acordării
de asistență; impactul proiectului atât asupra structurii economice cât și asupra
regiunii beneficiare; implicațiile proiectului asupra locurilor de muncă. Dintre
acestea cel mai important este criteriul localizării proiectului. O preocupare esențială
în domeniul proiectării politicilor de stimulente regionale o constituie desemnarea
acelor regiuni-problemă în care trebuie alocat ajutorul.
Experința UE a arătat că instrumentul cel mai important care poate ajuta la
realizarea programelor regionale este un Fond pentru Dezvoltare Regională, creat pe
baza principiului cofinanțării. Din acest punct de vedere principalele surse posibile
pentru formarea Fondului sunt:
- finanțare de la bugetul central;
- bugetele locale;
- sectorul privat;
- agențiile internaționale de finanțare.
Proporțiile în care acestea contribuie la crearea Fondului sunt foarte diferite,
fiind posibil ca, cel puțin în stadiile incipiente ale implementării sistemului,
principalul contribuabil să fie statul.
Dezvoltarea economică locală prin Fondul Regional nu se va face prin
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acordare de subvenții directe.
În cazul acestor fonduri este necesară elaborarea de criterii referitoare la
alocarea fondurilor.
Un accent din ce în ce mai mare se pune la nivel regional pe competitivitatea
regiunii în ansamblu. Politicile de dezvoltare regională trebuie să includă o dinamică
clară, care să satisfacă necesitățile continue și extinse referitoare la restructurarea
regională și locală, creșterea competitivității și productivității, inovarea continuă și
internaționalizarea activității economice. Astfel, politicile au fost mai puțin orientate
către redistribuirea veniturilor și a locurilor de muncă, accentul fiind acum pus pe
încurajarea schimbărilor structurale în zonele mai puțin dezvoltate. Aceasta pentru
a promova diversificarea, inovația tehnologică și a mări ponderea contribuției lor la
creșterea economiei naționale.
Drept răspuns la aceste modificări ale obiectivelor politicilor de dezvoltare
regională, măsurile au început să implice o gamă mult mai mare de „actori” care
acționează la nivel regional. Nu mai este implicat doar guvernul, ci și nivelurile
descentralizate, autorităților regionale și locale, care și-au mărit mult rolul; paralel,
acțiunile guvernamentale la nivel internațional s-au dezvoltat, de asemenea, foarte
mult prin intermediul Fondurilor Structurale ale UE. S-a înregistrat și o explozie a
inițiativelor locale „de la bază spre vârf”, inclusiv măsuri voluntare și comunitare.
Astfel, evoluția s-a caracterizat prin:
- descentralizarea responsabilităților către autoritățile sau agențiile regionale;
- coordonarea sau cooperarea mai bună între instituții, atât ierarhic, între
diferitele niveluri ale administrației cât și orizontal, între instituții diferite din cadrul
aceleiași regiuni;
- implicarea sectorului privat în implementarea măsurilor de dezvoltare
economică.
Agențiile de Dezvoltare Regională cu rolul de a acorda consultanță, finanțare
și de a crea infrastructurile necesare. Tipul de consultanță oferit firmelor a cuprins:
asistența managerială generală îndeosebi pentru micile întreprinderi; informații
privind oportunitățile de afaceri (de exemplu despre târguri și expoziții, identificarea
posibilităților de subcontractare; promovarea și publicitatea internațională a regiunii
(pentru atragerea investitorilor străini în zonă) și transferul de informație tehnologică.

3. Strategia pentru Moldova în contextul dezvoltării regionale a
României

După 1989 România nu și-a formulat în mod explicit o politică de dezvoltare
regională deși Guvernul a avut o influență importantă în acest sens, prin intermediul
politicilor macroeconomice și sectoriale.
Reducerea și prevenirea creșterii decalajelor regionale se dovedește a fi, astfel,
un obiectiv de bază al politicii regionale a țării.
Obiectivele dezvoltării regionale pentru România sunt:
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• Pregătirea României pentru integrare europeană și pentru a deveni eligibilă
în vederea acordării unor ajutoare din fondurile structurale ale UE
• Reducerea disparităților regionale între diferite regiuni ale României
• Integrarea activităților din sectorul public pentru a realiza un nivel superior
de dezvoltare a regiunilor.
Este evidentă concluzia conform căreia există disparități pregnante în
dezvoltarea regională a României. În acest context, Moldova deține o poziție
inferioară, concretizată atât prin analiza unor indicatori sintetici de mare relevanță
(l.D.U.), cât și prin analiza altor indici și indicatori referitori la somaj, privatizare,
alocații bugetare, politici sectoriale în profil teritorial, distribuția teritorială a
finanțărilor externe. Este suficient să spunem că la Conferințele din Creta 1994 și
recent la Helsinki, în politica privind coridoarele europene, principala și istorica
legatură Sud - Nord, pe traseul Europeanului 85, este amânată după anul 2003, iar
dezvoltarea coridorului 9, pe traseul Ungheni - Iași nu rezolvă decât parțial situația
Moldovei.
De fapt, Președintele Emil Constantinescu a sesizat această anomalie și, în
consecință, a promovat Proiectul Euroregiunii Prutul de Sus, precum și Tratatul
Trilateral ROMÂNIA - UCRAINA - POLONIA. Este de fapt o acțiune politică
ce vizează readucerea la adevărata valoare a potențialului celor trei state grupate pe
o axă de penetrație a coridoarelor rutiere și feroviare sus amintite. Aceste inițiative
pot duce la revitalizarea Moldovei numai cu o singură condiție: promovarea
Programului de dezvoltare economică și socială a Moldovei. Istoria Europei
ne arată că în perioadele de criză au fost promovate politici infra-naționale cu
profund caracter regional (Franța de după război a simțit nevoia unei regionalizări
a planificării pe etape de acțiune regională care au avut suportul legislativ al unui
Decret Lege din 1955).
Acțiunea de dezvoltare infra-națională trebuie să aibă, însă (după cum se vede
în expemplul Franței), un suport legislativ. La noi în țară, legislația în materie este
deficitară pentru că singurele legi care acționează sunt în profil sectorial. Mai exact,
Parlamenlul trebuie să voteze Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN)
pe secțiuni. Cele patru secțiuni ale PATN sunt elaborate la perioade diferite, astfel
încât, departe de a acuza subiectivismul unor realizatori, putem trage concluzia că
Parlamentul, în plen sau nu, nu poate face aprecieri obiective pe bază de analiză
complexă a tuturor determinărilor geografice și sectoriale. Punând în calcul și
influența unor decizii pe bază de partizanat politic, putem trage concluzia că PATN
nu reprezintă soluția rezolvării disparităților regionale.
Se impune, deci, cu tot mai multă acuitate, necesitatea unei planificări
regionale care să țină seama de câteva elemente fundamentale:
• Reprezentarea spațială (geografică) cu forme de relief, climă, sol;
• Reprezentarea demografică (populația totală, populația activă, populația
ocupată, șomaj, mișcarea naturală, mișcare spațială inter- și intra- națională și
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județeană);
• Reprezentarea economică - ramuri și subramuri ale economiei, număr de
agenți după tip de proprietate;
• Infrastructura (rutieră, feroviară, apă, termoficare, energie electrică, gaze);
• Structura antreprenorială și managerială - agenți economici privați,
privatizați, contacte externe, initiațive de finanțare, proiecte interne;
• Resursele financiare proprii și politica alocațiilor bugetare - analiza bugetelor
proprii și a criteriilor alocării sumelor defalcate, a subvențiilor și a transferurilor
pentru cheltuieli de capital;
• Modelul cultural autohton - analiza modelelor culturale în profil regional cu
influențe directe asupra mentalităților și, în special, a celor legate de schimbare.
Asistăm, deci, la o nouă abordare a planificării cu trecere de la cea sectorială
la cea regională sau, mai exact, o îmbinare a celor două principii: regional - sectorial.
O asemenea abordare necesită mecanisme legislative, instituționale și
regionale:
- Din punct de vedere legislativ, există un proiect de lege privind dezvoltarea
Regională. Până la votarea acesteia, România beneficiază de un suport legislativ
neexploatat: în anexa la Legea 50 există stipulată modalitalea de avizare și aprobare
a planurilor de amenajare zonală. Sursă încă nefolosită, și care corespunde unei
abordări regionale, dacă facem efortul de a percepe zona ca o reprezentare regională.
- Din punct de vedere instituțional, chiar Proiectul de Lege sus amintit suferă
de inconsecvențe majore. Toată activitatea va fi condusă de un Consiliu Național
pentru Dezvoltare Regională care este proiectat a fi un mini-guvern format din 14
Ministere. Interesele locale vor fi susținute de Agenții de Dezvoltare Regională care
nu sunt reprezentate, însă, în Consiliul Național. Chiar legislația actuală (ne referirn
din nou la Legea nr. 50) acordă importanță factorilor locali. Planurile de amenajare
zonală se aprobă de către organismele județene interesate și se avizează de către
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și organismele interesate.
- Din punct de vedere managerial nu există organisme guvernamentale sau
neguvernamentale care să lucreze pe principii regionale. O asemenea Instituție ar
putea ființa după modele europene (în 1963, în Franța s-a creat Delegația Amenajării
Teritoriului și Acțiunii Regionale - DATAR) și este foarte important ca aceasta să
întrunească reprezentanți autorizați:
• Camera de Comerț
• Agenții Locale de Dezvoltare
• Instituții Financiare (de preferință regionale)
• Reprezentanți ai Autorităților Locale interesate.
• SIF
În Moldova, spre exemplu, SIF nu face o politica regională. A existat o tentativă
de a crea un grup de reprezentare a Camerelor de Comerț (Slănic Moldova 1997),
după cum există un filon neexploatat reprezentat de Centrul Teritorial Interdisciplinar
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pentru Cercetare - Dezvoltare Moldova 1. - CTICD. O instituție fundamentală în
curs de formare este Banca Moldovei.
Administrația locală între autonomic și planificare
Demersul spre o planificare regională pune însă problema fundamentală:
care este locul și rolul administrațiilor locale care - paradoxal - se află într-o
acțiune puternică de autonomizare și descentralizare. De fapt, nu există nicio
incompatibilitate, ci nevoia de a înțelege noua planificare. Guvernul va elabora
prioritățile naționale, iar fiecare din cele 7 regiuni își va fixa propriile sale obiective.
În continuare va avea loc o negociere între Guvern și Consiliul Regional, consultare
ce se va concretiza în contractele de plan. Avantajele guvernamentale sunt imense
de îndată ce partenerii de contract se reduc de la 3000 la 7. Această aserțiune ne
permite să facem o radiografie a situației existente: supercentralizarea veniturilor
bugetare prelevate la nivel central face ca organismele guvernamentale să analizeze
anual proiectele tuturor localităților (teoretic aproape 3000). Este de la sine înțeles
că decizia nu poate fi obiectivă de vreme ce, în faza de proiectare mai intervin două
avize (al Prefectului și al Președintelui Consiliului Județean).
În faza de finanțare apare, de asemenea, subiectivismul plenului Consiliului
Județean care hotărăște asupra necesității și oportunității unor finanțări, chiar atunci
când acestea au obținut avizul Ministerului Finanțelor și al Comisiei Interministeriale.
Concluzia este evidentă: lipsa de performanță a unui sistem în care autorităților
locale li se cere cât mai mult, iar autoritățile centrale și județene dau cât pot, adică
mai puțin și fără aplicarea de criterii obiective.
Soluția este simplă și se regăsește în proiectul de lege a Bugetelor Locale,
acolo unde se prevede ca o pondere mai mare a impozitului pe salarii să se încaseze
pe plan local. De asemenea, Ordonanța Guvernului nr. 61 a dat mai multă libertate
stabilirii taxelor locale.
Rezultă, de aici, dorința Guvernului de creștere a gradului de autonomie
financiară locală. Procesul de descentralizare este încă inefficient, deoarece sectoare
importante ca învățământul, sănătatea, cultura se află sub imperiul unei duble finanțări
cu ordonatori de credit diferiți. Mai mult, bugetele locale sunt grevate de cheltuieli
cu energia termică și electrică la învățământ și cultură, care reprezintă peste 60% din
totalul cheltuielilor; prețul la Gkal și KW este perceput prin Hotărâre de Guvern la
nivelul agenților economici, când activitatea este exclusiv publică și nonprofit.
În plan legislativ, autoritățile locale au foarte multe responsabilități, iar
competențe, mai puține. De obicei, competențele aparțin instituțiilor descentralizate
ale Guvernului în teritoriu (agricultură, sănătate, învățământ, cultură și mediu), iar
Prefectul excede atribuțiile sale de numire a sefilor acestor instituții asupra unor
aspecte decizionale.
Reanintim că autoritățile locale se supun, din punct de vedere al controlului de
oportunitate și necesitate, numai Consiliului ales, din punct de vedere al eficienței,
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economicității, numai Curții de Conturi, iar din punct de vedere al legalității,
Prefectului.
Tocmai în competența fundamentală - controlul legalității - se dovedește
o anumită deficiență a activității prefectului. Analiza teritorială arată că acte
asemănătoare, din punct de vedere dispozitiv sunt avizate diferențiat de la o localitate
la alta sau de la un județ la altul.
De exemplu, pentru această modalitate este recenta competență a Consiliilor
Locale de a-și vota salariile. Poziția prefecturilor a fost diferita de la un județ la
altul, de la o localitate la alta. S-a creat o imensă confuzie cu efecte nedorite asupra
respectării legalității.
Dacă vrem să avem funcționari onești, competenți și performanți trebuie
să avem salarii stimulative. Propunem un sistem de salarizare care să excludă
subiectivismul între sectoare și între localități: nivelele maximale ale fondului de
salarii corelate cu mărimea și importanța localitații, iar înăuntrul lor, competența
Consiliilor Locale de a stabili numărul salariaților și nivelele și grilele de salarizare.
În acest fel, planificarea cheltuielilor salariale ar putea fi corect comensurată pe plan
local, pe plan național în procente PIB, iar completarea veniturilor proprii, prin
decizii centrale ar fi obiectivă.
Pentru că am vorbit de funcționari competenți, vrem să comentăm
managementul administrației publice locale care este insuficient dezvoltat din punct
de vedere al pregătirii de specialitate; în acest sector este obturată inițiativa privată
în avantajul unor centre de pregătire organizate pe vechile structuri.
Din punct de vedere instituțional, autoritățile locale nu au avut o interfață în
relația cu Guvernul. Departamentul Administrației Publice Locale, sub conducerea
veche, a fost arma de conducere unipolitică. DAPL trebuie să modernizeze și să
reprezinte legătura cu administrațiile locale, pentru a realiza o trăsătură importantă a
existenței lor: dreptul de inițiativă.
Din punct de vedere patrimonial, inexistența unei legi în domeniu face ca
autoritățile locale să se comporte ca simpli distribuitori de fonduri. Fără patrimoniu,
primăriile nu pot realiza restructurarea regiilor, nu pot angaja credite, nu pot emite
obligațiuni municipale, într-un cuvânt nu pot fi „active”.
Autonomia și descentralizarea se realizează pe principiile subsidiarității.
Modernitatea acestui concept este recunoscută peste tot în Europa, dar pentru a fi
operațional și la noi, ar trebui ca Legea Alegerilor Locale să fie mai restrictivă la
condițiile care asigură competența și responsabilitatea aleșilor: disponibilitate fizică
și intelectuală, nivel minim de pregătire profesională.
Evoluția administrației spre autonomie și descentralizare nu poate exclude
necesitatea informatizării.
O administrație care emite acte de autoritate în domenii foarte importante
(utilizarea terenurilor, regimul construcțiilor, autorizarea activităților comerciale,
gestionarea deșeurilor, evidența populației, cadastru imobiliar - edilitar) nu poate
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lucra în afara programului de informatizare.
Politica regională ar trebui să includă toate activitățile care influențează
semnificativ dezvoltarea unei regiuni. La aceste activități pot participa administrația
de stat, administrațiile locale, ONG-urile, întreprinderi private și persoane particulare.
Unitățile de bază pentru politica regională sunt regiunile de dezvoltare și
ariile prioritare.
La delimitarea acestor zone trebuie să participe specialiști în dezvoltare
regională, decidenți și populația la nivelul regiunilor.
La începerea procesului de elaborare și implementare consensul actorilor
dezvoltării regionale este foarte important.
Una dintre ariile prioritare desemnate este Botoșani-Iași-Vaslui caracterizată
prin venituri scăzute, eficiență redusă în agricultură, infrastructura deficitară, declin
industrial. Alte exemple de arii prioritare sunt: Vrancea-Buzău, arii cu soluri
degradate și Podișul Moldovei, arie de sărăcie.
Este necesar ca Agențiile de Dezvoltare Regională să țină seama de discrepanțele
intra-regionale și să le ia în considerație prin propunerea de arii prioritare în
programul de dezvoltare. Acest proces necesită analize științifice, multicriteriale
pentru identificarea ariilor-problemă și apoi a celor prioritare, care vor ține cont de
opțiunea politică și de fondurile avute la dispoziție.
Experiența țărilor CE din anii ‘70 a demonstrat inflexibilitatea și rigiditatea
planurilor extrem de detaliate, imposibilitatea lor de a face față dezvoltării și rapidelor
schimbări prin care a trecut economia de piață.
Se impune, deci, ca Programul Național de Dezvoltare Regională să definească
doar orientările majore.
În România relația dintre modelul teritorial al structurilor administrative și
distribuția spațială a activității economice a fost fracturată, pentru o jumătate de secol
după cel de-al doilea Război Mondial, printr-o perioadă în care decizia centralizată a
fost determinantă în localizarea celor mai importante activități economice.
Experiența dobândită de țările UE în ceea ce privește descentralizarea
a demonstrat că partenerii locali și regionali sunt cei mai în măsură de a aprecia
problemelc reale existente în propriile lor arii de acțiune. Mai mult, aceștia sunt
direct interesați și implicarea lor va fi totală, dacă li se oferă posibilitatea de a
influența deciziile care se iau. În cele din urmă, implicarea directă a partenerilor
locali le creează acestora sentimentul responsabilității propriilor acțiuni.
Este vitală încurajarea dezvoltării inter-regionale. Trebuie sprijinită, de
asemenea, și cooperarea intra-regională.

4. Indicatori statistici pentru evaluarea dezvoltării regionale

Informația folosită pentru gestionarea politicilor de dezvoltare regională
trebuie să fie de cea mai bună calilate; datele trebuie definite sau selectate pe baza
relevanței lor pentru politica luată în considerare. Factorii calitativi sunt, de asemenea,
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importanți, dar există necesitatea de a avea un nucleu central de indicatori, care să
permită comparații și evaluări cu grad sporit de credibilitate.
De importanță crucială pentru planificarea, monitorizarea și evaluarea
politicilor regionale este producerea unor date statistice relevante la nivel regional,
utile factorilor centrali și locali de decizie. Fără îmbunătățirea sistemului actual de
statistică regională, decizii ulterioare în acest domeniu vor fi dificil de luat.
În prezent, colectarea și prelucrarea datelor statistice se confruntă cu
următoarele probleme:
• structura folosită pentru prezentarea informațiilor regionale nu este aceeași
în fiecare an. Publicarea în fiecare an a noi structuri de informații statistice, fără a
asigura comparabilitatea lor, duce la complicații suplimentare pentru orice încercare
de elaborare a studiilor și analizelor privind dezvoltarea regională în România;
• informațiile oferite la nivel județean nu sunt echilibrate, cele referitoare la
activitățile industriale din județ sunt insuficiente;
• procesul de privatizare și situația micilor întreprinderi nu sunt reflectate cu
acuratețe în statistici.

Concluzii
Succesul Programului de dezvoltare economică și socială a Moldovei
depinde de modul în care vor fi înțelese mentalitățile locuitorilor și starea lor de
spirit.
Introducerea acestui factor subiectiv nu diminuează caracterul științific al
abordării. Cu atât mai mult cu cât mândria locală a moldovenilor este o energie
ce trebuie folosită. Populația trebuie să fie co-participantă în realizarea Programului.
Institutul de. Cercetare a Calității Vieții realizează anual studii privind
percepția calității vieții pe eșantioane reprezentative de populație. Se poate
observa din aceste studii faptul că, deși nivelul de trai în Moldova este mai
scăzut decât î n alte zone ale țării, populația percepe în mod similar calitatea vieții
și a nivelului de trai.Concluzia cea mai importantă care se desprinde este aceea că
populația din Moldova este mult mai optimistă decât populația din alte regiuni.
În aprecierea privind standardele de viată pe termen mediu (zece ani) s-a produs
o schimbare. În anul 1996, de pildă, populația Moldovei aprecia, într-o pondere
de 53,6%, că nivelul de trai se va îmbunătăți considerabil. Această pondere era
în creș tere față de 47,5% în 1995 și 44,8% în 1994. De altfel, această încredere
s-a reflectat și în comportamentul electoral al alegătorilor din cele opt județe ale
Moldovei.
Locuitorii Moldovei primesc acum un mesaj limpede cu privire la
implicarea autorităților publice în ameliorarea soartei lor. Ei trebuie să se elibereze
de sentimentul de frustrare șisă devină actori ai schimbării.
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Alegătorii din Moldova au contribuit decisiv, prin opțiunea lor către
schimbare, la victoria în alegeri a forțelor democratice. Participanți la izbândă, a
venit momentul să devină, ei înșiși, învingători.
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INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ
A ACTELOR TERORISTE ÎN UNELE
ȚĂRI EUROPENE (I)
CRIMINAL INVESTIGATION
OF TERRORIST ACTS IN SOME
EUROPEAN COUNTRIES (I)
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
Lector univ.dr. Constantin GEORGESCU
Absolventă a cursurilor de Master Renata Minodora WATSON

Rezumat
Între crimă și putere a existat întotdeauna o relație de intercondiționare. Lupta
pentru putere generează numeroase conflicte de dimensiuni mai mici sau mai mari cu
cele mai elaborate sau imprevizibile consecințe: conspirația, atentatul, terorismul,
crima, războiul, masacrul etc.

Cuvinte cheie: investigație; criminalistică; terorism; crimă; distrugere;
Europa;

Summary
There has always been an interconditioning relationship between crime and
power. The struggle for power generates numerous conflicts of smaller or larger
dimensions with the most elaborate or unpredictable consequences: conspiracy,
assassination, terrorism, crime, war, massacre etc.

Keywords: investigation; forensics; terrorism; crime; destruction; Europe;
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Introducere

A

rticolul „Investigarea criminalistică a actelor teroriste în unele țări
europene” este o variantă revăzută și adăugită a lucrării de disertație
„Aspecte privind investigarea criminalistică a actelor teroriste în unele țări
europene”, realizată în anul 2020 de masteranda Renata Minodora WATSON,
absolventă a cursului de master în criminalistică în cadrul Universității de Științe
și Arte „Gheorghe Cristea”. Coordonatori științifici ai lucrării de disertație au fost
conf.univ.dr Dan VOINEA și col.(r) Vasile LEPĂDUȘI. Lucrarea de disertație a
fost rezultatul realizării unei teme de cercetare în cadrul programului de cercetare
științifică a universității invocată anterior. Ca membru al colectivului de cercetare
am avut contribuția la realizarea acestei teme de cercetare pe care am considerat-o
importantă și de actualitate din punct de vedere al subiectului abordat.
Cercetările efectuate și elaborarea studiilor teoretice în domeniul investigării
criminalistice a datelor teroriste în cadrul colectivului de cercetare s-au realizat prin
informare, documentare, analiză și sinteză din bibliografia existentă, la acea dată,
pe plan intern și internațional. Informarea și documentarea „pasivă” din literatura
de specialitate a fost însoțită de o informare și documentare „activă”, în sensul
participării masterandei Renata Minodora WATSON la diferite dezbateri care vizau
și investigarea criminalistică a actelor teroriste atât din țări ale UE, cât și din alte țări
din afara acesteia.
Lucrarea de disertație a fost structurată pe patru capitole. Primele două capitole
abordează aspecte teoretice și juridice ale fenomenului terorist, insistând pe definirea
acestuia, modalități și forme de organizare, cadrul juridic și cooperare internațională.
Ultimele două capitole ale lucrării de disertație se referă la organizarea, efectuarea
și particularitățile investigării criminalistice a infracțiunilor de terorism. În cele mai
multe cazuri investigarea atentatelor comportă anumite particularități, fapt pentru
care am considerat că este util pentru a le evidenția. De asemenea, am dorit să punem
accentul pe rolul pe care îl are criminalistica în identificarea suspecților și a victimelor
atentatelor teroriste, motiv pentru care acestei teme i-am acordat un capitol întreg.
În finalul lucrării, am prezentat concluziile la care am ajuns în urma
realizării acestui amplu studiu referitor la domeniul investigării criminalistice în
interdependență cu cea a acțiunilor teroriste.
Cele patru capitole ale lucrării de disertație vor fi prezentate în revista Univers
Strategic sub formă de articole actualizate cu elemente specifice tematicii abordate
în lucrarea de disertație, respectiv aspecte ale războiului hibrid, crima organizată ș.a.
O contribuție la elaborarea, restructurarea și actualizarea acestor articole
a avut-o și lector univ.dr. Constantin GEORGESCU, cadru didactic în cadrul
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Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, specializarea Administrarea afacerilor internaționale.
De-a lungul existenței umane dorința oamenilor de a deține puterea a alternat
între vis și realitate. Din cele mai vechi timpuri puterea a fost pentru foarte mulți
oameni un drog, o forță care i-a atras pe cele mai malefice coridoare ale existenței,
transformându-i din oameni în fiare sângeroase.
Între crimă și putere a existat întotdeauna o relație de intercondiționare.
În aforismul 4513 din cartea lui Theofil Simenschy „Un Dicționar al
înțelepciunii” se arată cum funcționează legea forței brute, a celui mai tare, care
acționează atât în natură, cât și în societatea omenească:
„Între regi, între popoare, între particulari, cel mai tare își dă drepturi asupra
celui mai slab și aceeași regulă este urmată de animate, de materie, de elemente etc,
astfel încât totul se execută în univers prin forță: și această orânduire, pe care noi o
dezaprobăm, cu oarecare aparență de justiție, este legea cea mai generală, cea mai
absolută și cea mai veche a naturii”.
Mecanismul prin care oamenii încearcă să acapareze puterea este uneori
simplu, alteori complicat, întrucât el funcționează sub impulsul orgoliilor, al
maladiilor contagioase ale spiritului, factori determinanți
care contribuie la
declanșarea conflictelor între diverse entități: indivizi, popoare și civilizații.
În scrierile sale, Lucanus afirma faptul că „Virtutea și puterea supremă nu
merg mână în mână”, iar Euripide a considerat că „E la fel de primejdios să-i dai
unuia care și-a ieșit din minți o sabie, ca și unui ticălos puterea”.
În completarea celor mai sus menționate privind multitudinea de modalități
de a utiliza, de a prelua sau de a păstra puterea, James Clavell (autorul celebrei cărți
„Shogun”) susținea că „Otrava, trădarea, vicleșugul, omorul, întotdeauna au fost
arme de război”.
Lupta pentru putere generează numeroase conflicte de dimensiuni mai mici sau
mai mari cu cele mai elaborate sau imprevizibile consecințe: conspirația, atentatul,
terorismul, crima, războiul, masacrul etc. Cu alte cuvinte lupta pentru putere lasă în
urma ei răul suprem: morți, ruine, distrugerea de civilizații.
Știut prin cinismul său, dar un bun cunoscător al realității, Napoleon Bonaparte
susținea, printre altele, ,,Bunul Dumnezeu e totdeauna de partea marilor batalioane”,
de fapt de partea celor care sunt în posesia forței, indiferent de natura ei: militară,
politică, economică etc.
După atentatele din SUA, din 11 septembrie 2001, societatea omenească a
fost puternic traumatizată. A fost „momentul zero” al unei epoci în care terorismul
își arată hidoasa față. Și toate acestea din cauza nesăbuinței cu care a fost și este
condusă omenirea, a dorinței nemăsurate a unor țări de a-și extinde dominația asupra
altor țări motivându-și expansiunea politică, militară, economică, ca fiind benefică
progresului și civilizației.
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Cu alte cuvinte, de a invoca utilizarea forței, a puterii ca fiind singura soluție
care poate contribui atât la eliberarea popoarelor, cât și la asigurarea prosperității lor.
Evident că la o atitudine de acest gen apar reacții pe măsură sau disproporționate,
ca de exemplu atentatul, terorismul ș.a.
În sensul celor afirmate Alice Baumann susținea: „Când politica triumfă,
popoarele trag ponoasele”.
Trebuie avut în vedere următorul aspect: orice flagel, indiferent de natura sa,
trebuie eradicat prin eliminarea cauzelor care-l generează.
Sfârșitul mileniului doi a găsit omenirea într-o situație extrem de defavorabilă
progresului și bunăstării ei. Acumularea nemăsurată de arme, în primul rând
nucleare, a creat pericolul autodistrugerii colective; un miliard de neștiutori de carte
sunt rejectați la periferia existenței umane; foametea un „genocid tăcut” seceră anual
milioane de vieți omenești; mizeria socială înregistrează la activul său consumul
mortal de droguri; șomajul se extinde periculos asupra populației active, iar alte
milioane de dezrădăcinați (muncitori emigranți, refugiați ș.a.) rătăcesc prin lume
fără nicio speranță. Pe fondul acestor flageluri „moștenite” ale mileniului trei se
extinde amenințător violența. Ea cuprinde ca o molimă greu de stăpânit largi zone
de pe Terra.
Violența pe toate planurile, criminalitatea sordidă și terorismul reprezintă
fenomene ce se manifestă și se propagă cu tot mai multă tărie astăzi în lumea
occidentală, punând serios sub semnul întrebării suportul moral al acestor societăți,
ca și structurile pe care sunt întemeiate.
Apariția și amplificarea violenței sunt un rezultat, o expresie a crizei profunde
care bântuie societățile capitaliste, o dovadă a incapacității lor de a soluționa
problemele complexe cu care se confruntă.
Prin proporțiile pe care le-a atins, violența, sub multiplele sale forme, tinde să
se generalizeze, creând în rândul populației un puternic sentiment de insecuritate.
Teama provocată de actele de violență, de terorism, face ca străzile marilor metropole
occidentale să se golească la venirea serii.
Terorismul este și un război psihologic, însă în realitate acesta este mult mai
complex deoarece este rezultatul unui summum de factori care nu pot fi separați. În
fapt, este expresia radicală a unui conflict profund.
Conspirații și atentate care au schimbat lumea sunt datate de la Jason (anul
370 î.Ch.) și până în zilele noastre. Ele au fost prezente pretutindeni în lume, inclusiv
în America unde, începând cu anul 1835, un președinte american din cinci a fost
victima unei tentative de asasinat, reușite sau nu.
Despre toate acestea s-au scris numeroase cărți, tratate, studii etc, însă puține
abordări teoretice au vizat rolul criminalisticii în investigarea actelor teroriste.
În ultimii ani, dar mai ales după nefericitul eveniment de la 11 septembrie,
piața de carte din România a fost cucerită de lucrări consacrate, direct sau indirect,
„problemei globale a terorismului - forme de manifestare, organizare, cauze, finanțare
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etc”. Mai mult, presa a contribuit la rându-i, alimentând stereotipuri (spre exemplu
„terorismul musulman”) și reducând amenințarea teroristă mondială la acțiunea Al
Qaeda.
Sigur că trebuie să existe o preocupare continuă în ceea ce privește prevenirea și
combaterea atentatelor teroriste, tocmai pentru a nu se ajunge la efectele dezastruoase
produse de un asemenea eveniment, însă nu trebuie neglijate nici aspectele legate de
investigarea acestora în vederea descoperirii reținerii autorilor.
Indiferent de modalitatea de comitere a atacurilor teroriste, criminalistica
deține un rol important în investigarea acestora.

1. Considerații generale privind terorismul

1.1. Repere istorice privind terorismul și anumite forme de
manifestare ale acestuia
Fiecare epocă și-a avut teroarea, terorismul și teroriștii ei. Fără a fi ironici sau
cinici toate aceste evenimente nefaste au „împins” omenirea înainte în sensul
instrumentelor de investigare, prevenire și combatere a terorismului.
Mișcarea zeloților a fost una din primele forme organizate ale terorismului
la nivel mondial, aceasta inducând teroarea mesianică.
Adepții terorii mesianice preconizau o zi în care viața de pe acest pământ
va trece de la starea de luptă și confruntare la una de armonie perfectă, în care
Dumnezeu va fi prezent în viața tuturor, dar salvându-i doar pe cei merituoși.
Violența și actele de teroare la care s-au dedat adepții zeloților se bazau pe
convingerea că apropierea ceasului mântuirii era posibilă doar demonstrându-și
credința adevărată, indiferent de modalitățile și practicile pe care le foloseau.1
Zeloții au reușit să provoace o revoltă masivă împotriva ocupației romane,
dar riposta legiunilor romane a fost extrem de dură și de sângeroasă. Aceștia au
dărâmat cel de-al doilea templu din Ierusalim, au decimat populația evreiască
din Cipru și Egipt, au provocat cel de-al doilea exil și au culminat cu masacrul de
la Masada din anul 70 î.Ch., unde s-a înregistrat una dintre cele mai de proporții
sinucideri colective din istorie.
Terorismul ca armă politică a fost inițiat de către un ordin islamic disident
secret în perioada medievală, sec. XI -XII. Gruparea cunoscută sub denumirea
populară de „Asasini”2, a folosit pentru prima oară crima planificată șisistematică
pentru a induce teroarea pe termen lung șia transforma atentatele în armă politică.
Sub amenințarea cu moartea Asasinii au scos bani de la comandanții
musulmani și creștini din Levantul sec. XIII. Victimele grupării făceau parte din
două pături sociale principale, una compusă din prinți, iar cealaltă fiind lumea
DIACONU, Virgil, Dumitru, „Terorismul, repere juridice și istorice”, p. 15.
Cuvântul „asasin” provine din limba arabă traducându-se prin consumator de hașiș sau toxicoman. De altfel, se
spune că tinerii adepți ai asasinilor erau drogați cu hașiș, dându-li-se impresia că trăiesc în Rai.
1
2
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clericală – „Gadis”. Prin selecția victimelor și loialitatea atentatorilor, precum
și prin regimul de teroare pe care 1-au menținut vreme de 200 de ani, această
organizație poate fi similară cu organizațiile teroriste ale secolului XXI.
Termenul de terorism a intrat în vocabularul limbii franceze odată cu
Revoluția franceză din 1789, iar teroarea a devenit nume generic al perioadei ce
a urmat preluării puterii de către cea mai radicală grupare a „montagnarzilor”,
iacobinii.
Violența fizică, asociată cu amenințarea prin folosirea violenței a stat la baza
creării unei noi ordini sociale, iar teroarea a fost o modalitate de eliminare a
indezirabililor regimului – au fost arestați peste 350 000 3 și executați alți 16 000.
După anul 1880 termenul de terorism a fost asociat cu mișcările anti statale
ale teroriștilor ruși și anarhiștilor care au recurs la teroarea nediscriminatorie.
În secolul XIX, teroarea țăranilor în Andaluzia, Irlanda, Polonia, Germania
a fost îndreptată asupra latifundiarilor și a țăranilor aserviți și docili.
Terorismul secolelor XVIII- XIX și începutul sec. XX a fost generat și
alimentat de problemele social-politice specifice perioadei - lipsa drepturilor
constituționale, a drepturilor elementare și a fost apanajul indivizilor asociali,
marginalizați, cu tulburări psihice.
Individualismul acțional abundă în exemple de atentatori singuratici care au
atacat regi, președinți sau lideri politici din mai multe motive.
Iată câteva exemple:
În 1853 Janos Libeny, un croitor dezechilibrat care voia să schimbe
lumea, a încercat să-l asasineze pe împăratul Franz Iosif4.
La 2 iulie 1878, Karl Nobiling, profesor și doctor în filosofie a încercat
să-l asasineze pe împăratul Wilhelm I, care a scăpat datorită căștii metalice pe
care o purta în momentul atentatului.
În 1898, Elisabeta, împărăteasa Ungariei și Austriei a fost înjunghiată de
Luigi Luccheni, un anarhist singuratic.
Între 1910 și 1914 s-au înregistrat mai multe atentate la viața demnitarilor
din familia de Habsburg culminând cu asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand,
moștenitorul tronului Austro-Ungar, la Sarajevo, la 28 iunie 1914.
Acest eveniment a reprezentat ultima manifestare a terorismului individual
și a reprezentat punctul de tranziție spre noi forme de terorism.
După încheierea primului război mondial organizațiile paramilitare germane
au început o violentă campanie teroristă ale cărei victime au fost liderii germani
Karl Liebnecht și Roza Luxemburg asasinați în 1919, Ealthear Rathenau, ministru
al Republicii de la Weimar, ucis în 1922 și Gregor Sreasser, adversar al lui Hitler,
asasinat în 1934.
ARĂDĂVOAICEI, Gheorghe, NAGHI, Gabriel, NIȚĂ, Dan, „Sfârșitul terorismului”, Editura Filipești de Târg,
Prahova, p.30
4
ARĂDĂVOAICEI, Gheorghe, NAGHI, Gabriel, NIȚĂ, Dan, „Sfârșitul terorismului”, Editura Filipești de Târg,
Prahova, p.38
3

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(49)/2022

125

UNIVERS JURIDIC
Lavrenti Beria reprezintă exponentul cel mai potrivit al terorismului de stat
sovietic, ilustrat de NKVD și practicile acesteia.
Terorismul de stat german a făcut una din primele victime prin asasinarea
cancelarului Austriei Engelberth Dolfuss, care a fost lichidat de ofițerii SS la 24
iulie 1934.
O organizație teroristă macedoneană îl asasinează pe regele Iugoslaviei,
Alexandru Karagheorghevici și pe ministrul francez de externe Louis Barthou,
la Marsilia.
Actele teroriste au continuat și în timpul celui de al doilea război mondial,
iar tentativa eșuată de asasinare a lui Hitler a fost doar unul dintre aceste acte.

1.2. Concepte teoretice, definiții și erori de definire ale terorismului
Nu există o definiție unanim acceptată a terorismului, dificultatea definirii
lui fiind o problemă de percepție politică, socială, culturală a actului de violență
și a scopului politic urmărit prin teroare. Dificultatea definirii lui provine din
complexitatea lui, ca și dintr-o divergență de poziții a persoanelor, organizațiilor,
statelor implicate în lupta antiteroristă.
Problema definirii terorismului este esențială pentru înțelegerea fenomenului
și asigurarea succesului oricărei măsuri de contracarare a sa.
Factorii care fac dificilă definirea terorismului sunt diferite abordări în ceea
ce privește lupta de eliberare a popoarelor de sub dominația colonială și străină,
mișcările de eliberare națională, războaielor civile și alte conflicte interne, analogia
și similaritatea cu alte concepte, precum violența, asasinatele politice, războiul de
gherilă, anarhismul.
Terorismul este definit ca o tactică de luptă neconvențională folosită pentru
atingerea unor scopuri strict politice care se bazează pe acte de violență, sabotaj
sau amenințare, executate împotriva unui stat, organizații, categorii sociale, grup
de persoane civile sau factori materiali importanți pentru susținerea vieții sociale,
având ca scop producerea unui efect psihologic generalizat de frică și intimidare,
iar ca obiectiv exercitarea de presiuni asupra entității respective pentru a o
determina să acționeze în conformitate cu dorințele teroriștilor.
Dificultatea definirii terorismului este o problemă de percepție culturală,
politică și socială a actului de violență și a scopului politic urmărit prin teroare.
Într-un studiu al terorismului5, Alex Schmid, analizează conținutul pentru
109 definiții ale terorismului găsind următoarea frecvență a conceptelor folosite:
• Violență și forță (apar în 83,5% dintre definiții)
• Motivații politice (65%)
• Frica, accent pe teroare (51%)
SCHMID, Peter, Alex, Political Terrorism – A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases, and
rature, 1984.
5
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• Amenințare (47%)
• Efecte psihologice și reacții anticipate (41,5%)
• Discrepanța între obiective și victime (37,5%)
• Acțiuni intenționate, planificate, organizate și sistematice (32%)
• Metoda de luptă, strategie și tactică (30,5%)
• Victimizarea civililor, a non combatanților și elementelor neutre (17,5%)
Primele trei elemente dețin o pondere de peste 50%, ceea ce denotă
înfiriparea unui consens în definirea terorismului, un consens al Occidentului
însă, nu și al celorlalte state.
Începând cu ultima decadă a ultimului mileniu, fenomenul terorist a fost
redefinit.
În plus, de-a lungul timpului, de la Revoluția Franceză, când termenul
„terorism” a devenit cunoscut, conotația acestuia a suferit diferite modificări. În
lume există cel puțin 212 definiții, din care 90 au fost utilizate de diferite guverne
și instituții în ultimele două secole.
În timpul Revoluției Franceze avea o conotație pozitivă, fiind utilizat
cu sensul de „instrument de guvernare” menit să „consolideze puterea noului
guvern, prin intimidarea contrarevoluționarilor...”. Odată cu apariția democrației și
liberalismului în Europa, în secolul al XIX-lea, termenul a început să dobândească
o conotație revoluționară și antistatală, exact opusul a ceea ce însemna în contextul
robespierrian timpuriu. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al
XX-lea, terorismul avea sensul „propagandă prin fapte”, pentru a atrage atenția
publicului asupra grupurilor anarhist-teroriste, precum
a cauzei
și
acestora. Cu excepția
perioadei interbelice, în care a dominat terorismul de stat, conotația revoluționară a
terorismului s-a păstrat, chiar și după al Doilea Război Mondial. În principiu acesta
se referea la violența utilizată de grupurile indigene naționaliste
anticolonialiste,
și
sprijinite de anumite state suverane.
De asemenea, terorismul a fost asociat cu „războiul prin procură”, angajat
de către state, fără să riște represalii formale. Simultan a apărut ideea conform
căreia „un terorist este dintr-o altă perspectivă un luptător pentru libertate”, ceea ce
a dus în prim plan problema judecății morale a termenului „terorism”, problemă de
actualitate și în zilele noastre, nu atât ca dilemă morală, ci pentru comoditatea statelor
ce sponsorizează grupări teroriste.
Utilizarea teroriștilor de către unele state pentru a lupta împotriva unor
adversari puternici a devenit un tip de strategie asimetrică, menită a evita
identificarea acestor state, represaliile și sancțiunile. Astfel, în evoluția sa termenul
„terorism” a parcurs drumul de la o conotație pozitivă la una cu nuanțe peiorative
tot mai accentuate și subiectivă.
În anii 1990 a apărut în literatura de specialitate conceptul de „nou
terorism”, ca fiind un „fenomen aparținând zonei gri”, care descrie, în principal,
terorismul catastrofal și motivat religios, îndreptat asupra unor „regiuni imense sau
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zone urbane”. Curând au devenit evidente noi modele de atacuri teroriste, ceea ce a
determinat acceptarea noului concept. Bombardarea clădirii World Trade Centre
din New York, în 1993, atacul cu gaz sarin din Tokyo, în 1995, pot fi considerate
ca marcând trecerea de la vechiul la noul terorism. Cât privește exploziile în
serie din Mumbay (1993) unii au numit acest tip de terorism „postmodern”,
„catastrofic”, „al patrulea val” în evoluția terorismului, o metamorfozare,
precedată de terorismul concentrat pe destrămarea imperiilor, decolonizare și
antioccidentalism. Pe scurt, „noul rău al lumii noastre”, care conține „atât forțele
negre ce amenință civilizația, cât și temerile pe care le generează”.
Deci, „noul terorism” nu este fundamental sau calitativ „nou”, ci ancorat
în contextul istoric, câteva caracteristici îl disting de „vechiul terorism”: natura
amorfă și globală, caracterul teroriștilor, structura organizațională, motivație,
potențial letal, sisteme de susținere și rafinament tehnologic.
Spre deosebire de vechiul terorism, care era preponderent local, noul
terorism este cu precădere global, facilitând nu numai circulația teroriștilor, dar și
operațiunile acestora, sistemul de susținere și metodele. Iar progresele înregistrate
în domeniul informaticii
tehnologiei
și
comunicațiilor le-a permis , dirijarea operațiunilor
de la distanță. Rețeaua globală the World Wide Web este utilizată ca instrument de
propagandă și ca modalitate de colectare de fonduri. Arsenalul teroriștilor nu are doar
un nume potențial letal, ci este și mult mai sofisticat miniaturizat,
și
având diverse
surse. Ținând cont de faptul că deprinderile științifice și utilizarea tehnologiilor
duale sunt din ce în ce mai răspândite, există pericolul ca arme de distrugere în
masă să ajungă pe mâna teroriștilor, care să dorească să le utilizeze. Sponsorizarea
de stat a devenit mult mai subtilă și diversă. Se poate observa direcționarea resurselor
din mai multe țări, către grupări teroriste, prin intermediul unei singure organizații
sau stat, acest tip de sponsorizare acționând ca un „multiplicator al forței”, prin
optimizarea planificării, informațiilor, capabilității logistice, antrenamentului,
finanțării și sofisticării, grupările teroriste fiind, astfel, mult mai asemănătoare
unităților de comando de elită. Mai mult, o nouă dimensiune a sponsorizării
private a apărut în prim- plan. Persoane ca Osama bin Laden conduc fundații ca
al-Qaeda pentru a sprijini proiecte teroriste. Grupările teroriste se bazează din
ce în ce mai mult pe generarea de venituri proprii din surse ilegale, cum ar fi
traficul de droguri, de persoane, pirateria video, fraude cu cărți de credit, investiții
în afaceri ilegale, donații din partea unor persoane cu posibilități financiare, acte de
caritate și diaspora.
Structura organizațională a noilor grupări teroriste este una sub formă de rețea,
spre deosebire de cea tradițional-formal-ierarhică, specifică terorismului de tip vechi.
Chiar dacă structura bazată pe rețea a existat șiîn trecut, modul profesionist
de relaționare într-o lume globalizată este un element nou. Cele mai multe dintre
rețelele teroriste existente preferă să opereze ca entități mici, dispersate și autonome,
conectate între ele printr-un sistem avansat de comunicații și „principii, interese și
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scopuri comune - o doctrină sau ideologie unificatoare -care cuprinde toate nodurile
și la care toți membrii subscriu din toată inima”. Unii definesc o asemenea înțelegere
ca fiind o combinație între o structură de tip butuc-spiță, în care există o comunicare
între toate nodurile și centru și una de tip roată, în care există comunicare între
toate nodurile rețelei, fără să se țină seama de centru. În general, structura
pare uneori acefală, iar alteori policefală, de tip hidră. Fenomenul poartă diferite
nume: rezistență în lipsa liderului, rețele cu celulă fantomă, rețea a rețelelor, lupi
singuratici, terorism de franciză.
Noua formă conferă mai multă flexibilitate și adaptabilitate, în condițiile
evoluției rapide a diferitelor situații. Procesul de luare a deciziilor și operațiunile
sunt descentralizate, ceea ce permite inițiativa și autonomia locală. Forma de
rețea (fără a avea angajată o infrastructură permanentă), contribuie la creșterea
capacității de rezistență, dat fiind că doar câteva dintre entitățile constituente sunt
distruse, celelalte continuâdu-i activitatea. Pentru antrenament, acestea au tendința
de a utiliza surse de genul „cum se face” sau „fă singur”, care sunt disponibile
gratuit pe internet, iar pentru antrenamentul fizic sau militar se apelează la
persoane independente sau personal militar în retragere. Din cauza acestei naturi
amorfe este dificil ca noii teroriști să fie localizați și contracarați.
Religia acționează ca un stimulent important al atacurilor teroriste. Potrivit
lui Nadine Gurr și Benjamin Cole, în 1980 doar două din cele 64 de organizații
teroriste erau clasificate ca religioase, această cifră crescând brusc la 25 în 1995,
iar în 2009 grupările teroriste ca bază religioasă sunt predominante. Noile
grupări teroriste au sisteme de valori și mecanisme de legitimare și justificare,
concepte de moralitate radical diferite. Pentru terorismul religios violența este în
primul rând un act sacramental sau o datorie divină înfăptuită ca răspuns direct
la un imperativ sau o cerință teologică. Lupta este văzută ca „binele împotriva
râului” și, ca urmare, violența la scară largă este justificată moral ca fiind necesară
pentru evoluția cauzei religioasă. O faptă islamică emisă de World Islamic Front:
Jihad Against Jews and Crusaders, la 23 februarie 1998, indică faptul că „dorința
de a-i omorî pe americani și pe aliații acestora, civili și militari, este o datorie
individuală a fiecărui musulman, care poate fi înfăptuită în orice țară în care acest
lucru este posibil...”.
Având în vedere că terorismul este propagandă prin fapte, scopul teroriștilor
este nu de a intimida sau a convinge, ci de a cauza distrugeri maxime. Dacă
vechiul terorism utiliza violența proporțional ca arie de cuprindere și intensitate
cu obiectivele politice urmărite, noul terorism are ca scop colapsul oponenților. Ei
consideră că violența de care dau dovadă are o justificare divină, că îndeplinirea
marilor idealuri necesită mijloace dramatice, iar un mijloc dramatic este vărsarea
de sânge în masă. Ei sunt eliberați de orice constrângeri morale, existând mai
puțină inhibiție în ceea ce privește numărul victimelor și mai multă dorință de
a muri în acest proces.
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Romania, conform legii 535/2004 6 , privind prevenirea și combaterea
terorismului, terorismul reprezintă ansamblul de acțiuni și/sau amenințări,
care prezintă pericol public și afectează securitatea națională, având următoarele
caracteristici:
a) sunt săvârșite premeditat de entități teroriste, motivate de concepții și
atitudini extremiste, ostile față de alte entități, împotriva cărora acționează prin
modalități violente și/sau distructive;
b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică;
c) vizează factori umani și/sau factori materiali din cadrul autorităților și
instituțiilor publice, populației civile sau a oricărui alt segment aparținând acestora;
d) produc stări cu un puternic impact psihologic asupra populației, menit să
atragă atenția asupra scopurilor urmărite.
Alte definit,ii:
Definiția Codului Federal al Statelor Unite.
Folosirea ilegală a forței și violenței împotriva unor persoane sau proprietăți,
pentru intimidarea sau pedepsirea unui guvern, a populației civile, sau a unui segment
de populație, făcută în scopul atingerii unor obiective politice sau sociale.
Această definiție este criticată pentru introducerea conceptului de „act
terorist pentru pedepsire”, în urma atentatului terorist din Oklahoma, atentat al cărui
principal motiv se pare că a fost pedepsirea FBI-ului pentru intervenția împotriva
sectei Davidienilor din Waco, Texas.
Definiția Legii Terorismului din Marea Britanie, din 2000.
În legea adoptată în 2000, în Marea Britanie, definiția actului de terorism
este atât de largă încât include nu numai orice folosire a violenței și a
amenințării pentru atingerea unor obiective politice, ideologice sau religioase,
dar și „perturbarea sau interferența serioasă în funcționarea unui sistem electronic”.
De asemenea, sunt considerate ca acte teroriste acțiuni de amenințare cu
folosirea armelor de foc sau a explozivilor care nu au ca scop influențarea guvernului
sau crearea unei stări de teroare.
Această lege este criticată, pe motiv că permite o definire mult prea largă a
termenului de terorism și creează un potențial pentru abuzuri din partea guvernului.
Definiția Departamentului Apărării al Statelor Unite.
Folosirea calculată a violenței ilegale pentru a instaura frica, în vederea
intimidării sau pedepsirii guvernelor sau societăților, pentru atingerea unor
scopuri în general politice, religioase sau ideologice.
Și această definiție este puternic criticată pentru că permite aplicarea
conceptului de terorism la nivel statal (stat terorist) și introduce arbitrariul legalității
6

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1161 din 08112/2004.
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conferit de tribunalele americane. De exemplu, uciderea unor cetățeni civili iranieni
ar putea să fie considerată legală de către guvernul american și, deci, nu ar constitui
un act de terorism.
.
Definiția Legii PATRIOT (Patriot Act) 17Statele Unite
...„ acte periculoase pentru viața umană, care se produc cu încălcarea codului
penal al Statelor Unite ale Americii sau al oricărui Stat (din componența SUA)”.
Este considerată ca una dintre cele mai vagi, interpretabile și arbitrarii definiții
ale terorismului atât de criticii liberali cât și cei conservatori.
Definiția Ligii Națiunilor (1937).
Toate actele criminale îndreptate împotriva unui stat sau făcute ori planificate
pentru a crea o stare de teroare în mintea anumitor persoane, a unui grup de persoane
sau a publicului larg.
Această definiție largă și voit ambiguă, reflectă preocupările guvernelor
interbelice de a face față pericolului pus atât de mișcările anarhiste, comuniste
cât și al celor de eliberare de sub ocupația colonială. Această definiție a fost folosită
inclusiv de către guvernul britanic pentru a justifica reprimarea mișcării pașnice
pentru obținerea independenței Indiei.
O altă definiție a terorismului este și aceea a lui Edward Hyamas8 :
„Terorismul este o manifestare de sadism cumulativ, produsul unor minți bolnave
și rătăcite. El nu dispune de o bază de masă și nu are obiective politice definite.
Rareori revendicările pe care le formulează vizează sau favorizează un interes
general. Asasinatele și atentatele cu bombe sunt nu numai metodele sale de acțiune,
dar însăși rațiunea nefastă a existenței lui”.
Erori de definire a terorismului
Erorile de definire a terorismului au multiple surse. Acest subiect este
atât de controversat încât nici măcar nu există un consens general asupra cauzelor
răspunzătoare pentru erorile de definire. Cele mai citate cauze pentru erorile de
definire a terorismului sunt:
Efectele emoționale de conflict
În orice situație de conflict, prezența unui pericol iminent duce la
o puternică implicare emoțională a fiecărui individ. Astfel apare o tendință de
demonizare a inamicului „terorist” și etichetare simplistă a teroriștilor ca fanatici,
criminali iraționali, persoane de o cruzime absolută sau bolnavi mintali.
Această tendință este total contraproductivă, pentru că împiedică formularea
unor tactici eficiente de luptă antiteroristă și chiar poate amplifica efectul de
7
8

Electronic Privacy information centre-www.epic.org./privacy/terrorism/hr.3162.htm.
HYAMAS, Edwatrd, Terrorists and Terrorism, London, 1975.
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psihoză generalizată urmărit de teroriști. Această greșeală conduce inevitabil la
pierderi de vieți omenești printr-un răspuns eratic și exagerat de apărare.
Un exemplu tipic de efect emoțional de conflict a apărut și în România, în
timpul Revoluției din Decembrie 1989, fiind responsabil pentru multe victime
accidentale produse de starea de confuzie și psihoză generală.
Propaganda și dezinformarea oficială
În mod paradoxal, este foarte frecventă tendința de exagerare și amplificare
a pericolului terorist, chiar de către puterea politică de stat responsabilă cu
protecția cetățenilor.
Prin exagerarea pericolului terorist, lideri, guverne sau partide politice pot
căpăta puteri politice crescute, justificate de o stare de necesitate („situații
excepționale impun măsuri excepționale”).
Ambivalența tactică a părților în conflict
În unele cazuri este foarte greu de diferențiat între mișcări de insurgență
legitimă și grupări teroriste. Același grup poate adopta și tactici teroriste și tactici
legitime de insurgență (unele grupuri de luptători/teroriști ceceni cum ar fi cel
condus de Shamil Basayev).
În același conflict pot acționa în paralel și grupuri teroriste și grupuri de
insurgență propriu-zisă (ca în cazul războiului din Irak).
Aplicarea unei etichete generale și simpliste de terorism este, de asemenea,
contraproductivă ducând, de obicei, la creșterea influenței și virulenței grupării
sau facțiunii teroriste.
Discrepanțe de percepție culturală
Noțiunea de terorism implică automat ilegitimitatea mijloacelor de atingere
a unui obiectiv politic, ideologic sau religios. În cazul în care între părțile aflate
în conflict există discrepanțe culturale majore, conceptul de legitimitate nu mai
este unic și aceleași fapte pot fi considerate ca acte teroriste sau acțiuni legitime de
insurgență, în funcție de punctul de vedere cultural.
Astfel, în conflictul din Orientul Apropiat acțiunile armatei israeliene de
„asasinare cu țintă” a militanților palestinieni sunt considerate în Israel ca
acțiuni legitime antiteroriste, deși de obicei produc și victime inocente (victime
colaterale), în timp ce în lumea arabă sunt considerate ca acțiuni teroriste.
Acțiunile Rezistenței franceze de asasinare a colaboraționiștilor, în timpul
celui de-al doilea război mondial, încă sunt disputate sub semnul legitimității.
Puncte de reper pentru definire
Definirea și înțelegerea corectă și completă a fenomenului de terorism sunt
absolut necesare pentru elaborarea unor strategii și tactici eficiente de luptă
antiteroristă. Deoarece nu există un model general valabil, definirea și analiza
actului terorist trebuie făcută pentru fiecare caz în parte. Principalele elemente de
definire a terorismului sunt:
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1. Mijloace: acțiuni violente
2. Metoda: inducerea fricii pentru cetățeni
3. Ținta: civili (necombatanți)
4. Scop: producerea unei schimbări politice majore
5. Actori: indivizi sau grupuri non statale.
Al cincilea factor este foarte controversat. Unii analiști susțin punctul
de vedere american, care consideră că se poate defini noțiunea de „stat terorist”.
Alții consideră că există numai politicieni, guverne și structuri ale statului ce pot fi
implicate în susținerea și promovarea terorismului.

1.3. Crima organizată, corupția și migrația
1.3.1.Crima organizată

În termeni juridici crima organizată este definită în legea nr. 39/2003 și a
Codului Penal, dar și în alte reglementări cu conținut special.
Crimă organizată este un fenomen îngrijorător care trebuie tratat cu multă
responsabilitate. Crima organizată vizează „grupări teroriste transnaționale sau
locale implicate în activități criminale, care au ca principal obiectiv beneficii
financiare”. O parte din aceste fonduri alimentează rețelele teroriste ale căror acțiuni
devin din ce în ce mai insistente și periculoase pentru țările UE și nu numai. Formele
de manifestare ale crimei organizate capătă amploare, iar fenomenul este din ce în
ce mai greu de strunit9. Veniturile realizate la nivel mondial din crimă organizată
sunt estimate la aproximativ un miliard de dolari. O parte din acești „bani negri”
se redirecționează către grupările teroriste. Controlul acestor fluxuri financiare se
face cu dificultate, dat fiind faptul că tehnologiile IT și-au diversificat și complicat
aplicațiile și transmiterea lor. Asistăm la un front invizibil în interiorul altui front
invizibil. Altfel spus, informația a căpătat alte valențe prin multiplicarea prin el
însuși a „invizibilului”.
Cauzele perpetuării și amplificării fenomenului crimei organizate sunt multiple
și nu vom insista asupra lor, dar identificarea lor constituie tot atâtea soluții pentru
anihilarea sau atenuarea efectelor lor. Ca urmare, instituțiile statului și în special
a aceleia din prima linie a frontului de luptă împotriva acestui flagel - SRI, care
sunt implicate asupra securității naționale să le acordăm încredere și să mizăm pe
profesionalismul „combatanților”.
Din anul 2010 și până la sfârșitul anului 2021, înmulțirea actelor de terorism,
dar și a celor de criminalitate organizată au evoluat către cifre îngrijorătoare care au
dat fiori celor care se ocupă cu lupta împotriva acestor flageluri. În ambele situații
sub coordonarea Europei s-au organizat operațiuni de impunere a legii. Atenția s-a
concentrat, cu precădere, asupra mai multor activități de criminalitate organizată traficul de persoane, migrația ilegală, criminalitatea informatică, trafic de droguri
9
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sau alte forme de criminalitate organizată. În actualul context geopolitic marcat de
permanente mutații, unele dintre ele fără precedent în istoria începutului mileniului
trei, asistăm la asaltul insistent al criminalității organizate la granițele externe ale
UE și NATO. Din păcate, nici România nu este exceptată de la aceste provocări
ale flagelului infracționalității. Instituțiile statului român acordă prioritate majoră în
identificarea luptei împotriva fenomenului infracțional10.
1.3.2. Corupția
În ceea ce privește corupția, aceasta reprezintă un mecanism comun tuturor
structurilor criminale în care se desfășoară aceleași tipuri de operațiuni ilegale.
Combaterea corupției este în funcție de factorii care au favorizat-o, cu precădere
cei existenți la nivelul administrației centrale și locale (gestionarea fondurilor
europene, dezvoltarea regională, lucrări publice și transporturi) și economiei. În lupta
împotriva a ceea ce reprezintă „marea” și „mica” corupție, important este ca efectele
acesteia să fie cât mai limitate. Un rol important în limitarea cauzelor corupției care
ar putea genera efecte nedorite în plan economic, social și moral îl au și educația
și prevenția. În cea mai mare parte, ținta preferată a structurilor infracționale este
mediul de afaceri11.
1.3.3. Migrația
O altă categorie de factori care „stârnesc” actele de terorism este și migrația.
Migrația privită în ansamblul ei, inclusiv migrația ilegală și migrația necontrolată,
este considerată o componentă a războiului hibrid, o bombă demografică care poate
fi detonată în anumite momente bine alese din punct de vedere strategic12,13,14.
În cazul României aceasta prezintă unele vulnerabilități în ceea ce privește
migrația. Din punct de vedere geografic, România se află la intersecția mai multor
rute de migrație, care au ca punct de plecare Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și
Africa.
Fluxurile de migranți s-au intensificat la declanșarea de către SUA a „Primăverii
arabe”, care s-a dovedit pentru Europa a fi cu riscuri de securitate.
HELVIG, Eduard, Crima (dez)organizată. Revista Intelligence nr. 32/2006, p. 3
NOTĂ – În acest articol, ca și în celelalte care vor urma, am folosit conceptele de criminalitate și crimă organizată.
Ambele concepte au același înțeles, dar unii autori preferă să se exprime.
11
CREANGĂ, Cornel, De la corupție la omuleții verzi. Revista Intelligence nr. 32, 2016, pp. 15-17.
12
CHIRIȚĂ, Georgiana, Migrația ilegală sau cum se importă riscurile de securitate. Revista Intelligence nr. 32,
2016, pp. 18-21.
13
NĂSTASE, I., G., PĂPĂDIE,tA., Bogdan, Paul, Clipele însângerate ale României. Editura MAGIC PRINT,
Onești, 2016, pp. 11-41.
14
NĂSTASE, I., G., PĂPĂDIE, A., Bogdan, Paul, Ofensiva migrației în Europa. Sala „regină” pe tabla geopolitică
a Europei. UNIVERS STRATEGIC, Revistă universitară de studii strategice interdisciplinare și de securitate. Editată de Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, nr. 4 (24), octombrie-decembrie 2015, pp. 226-230.
10
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1.4. Forme și organizare și grupări teroriste
1.4.1. Forme de organizare teroriste

O clasificare riguroasă este avansată de fostul director pentru Europa al
Institutului American pentru Studierea Conflictelor într-o expunere, în fața Senatului
S.U.A. din 14 mai 1975. Potrivit acestuia terorismul este:
• Diversionist, care urmărește publicitate, dobândirea de prestigiu,
discreditarea șidemoralizarea unei autorități, provocarea acesteia în a lua măsuri
de represiune excesivă, care ar avea ca rezultat înstrăinarea populației, accelerarea
cheltuielilor de înarmare și ar genera, în cele din urmă, un volum mare de
nemulțumire în rândul opiniei publice;
• Coercitiv, care vizează demoralizarea populației civile, slăbirea încrederii
acesteia în autorități și instaurarea unui sentiment de teamă;
După același autor, organizațiile teroriste se împart în:
• grupuri etnice, religioase, naționaliste;
• grupuri autointitulate revoluționare;
• grupuri anarhiste, cu ideologii confuze, eterogene;
• grupuri patologice sau individuale, care nu revendică scopuri definite,
motivația lor constând în lipsa de acomodare într-un anumit mediu social,
organizațional sau familial;
• grupări neofasciste, de extremă dreapta (ex. Ordine Nero, Nucleele Armate
Revoluționare), care în unele țări acționează cu acordul tacit și sprijinul guvernelor
(ex. Ojo per Ojo, în Guatemala, Escadroanele Morții, în Brazilia). În ultimul timp,
organizațiile de extremă stânga s-au dovedit a fi mult mai sângeroase decât cele
de extremă dreapta (ex. Brigăzile Roșii italiene, RAF-ul german, Armata Roșie
japoneză);
• grupările de mercenari ideologici, care se întâlnesc cel mai frecvent în
organizațiile cu câmp de activitate transnațional (ex: Rengo Segikun din Japonia).
Departamentul de Stat al S.U.A. aprecia, după anii ‚90, că fenomenul
poate fi regăsit și sub următoarele forme de manifestare:
• terorism organizațional, materializat prin grupuri mici, omogene politic,
însă incapabile să dezvolte simpatia și sprijinul popular în favoarea pozițiilor lor
radicale, fiind nevoite să apeleze la acte violente pentru a-și câștiga influența (ex.
17 Noiembrie, din Grecia, Grapo, IRA-ULTZA și ETA din Spania, RAF-ul, din
Germania, Celulele Combatante, din Belgia etc.). Unele grupări au devenit între
timp transnaționale (ex. Abu Nidal, din Palestina, Armata Roșie japoneză);
• terorismul insurgent, practicat de separatiștii etnici, de rebelii politici etc.
Acțiunile acestora sunt de natură paramilitară sau de gherilă. Deseori, prin actele
lor, erodează puternic credibilitatea grupului, legitimitatea și sprijinul acestuia (ex.
Armata Populară - aripa comunistă, din Filipine);
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• terorismul sponsorizat, care implică sprijinirea grupărilor și a activităților
acestora de către state suverane (ex. Grupările sponsorizate de state precum Irak,
Iran, Libia, Afganistan etc.), sponsorizarea de stat putând atinge mai multe grade
de implicare: directă, încurajare asistată logistic și material, dotarea și acoperirea
ideologică, asistență instrucțională etc.
În literatura de specialitate se întâlnesc fel de fel de clasificări, care
încearcă să explice mai bine fenomenul, astfel:
• terorism patopolitic, reprezentat de grupări naționaliste (ex. ANE,
în S.U.A.) care „apără” interesele etniei sau culorii din care provin; acționează
irațional, violența fiind singura și cea mai uzitată formă de exprimare;
• terorism psihotic, reprezentat de persoane care provin de obicei,
din familii dezorganizate, de indivizi cu probleme de adaptabilitate socială,
de comportament, care s-au aflat mult timp în șomaj sau n-au fost integrați
organizațional. Acestea, în general, atacă personalități politice;
• terorism „autorizat”, în care caracteristic este abaterea de la reguli,
cutume sau înțelegeri internaționale (ex. folosirea armelor atomice, la sfârșitul
celui de-al doilea război mondial, asupra Japoniei, implicarea personalului CIA
în asasinatele politice în America Latină etc.);
• terorism criminal sau pirateria, prin care se forțează obținerea unei
recompense importante, după care se retrag sub „protecția” ostaticilor luați;
• terorism endemic sau al bâtei, caracterizat prin anarhie, masacre
intertribale, între grupările mafiote, acte care se petrec numai într-o anumită zonă;
• terorism practicat de „vigilenți”, aprobat tacit de către un regim politic
amenințat și exercitat asupra dizidenților;
• terorism organizațional, practicat de organizații revoluționare sau de tip
Mafia, față de care statui de drept folosește măsuri drastice pentru a putea
menține liniștea socială;
• terorism pragmatic, unde folosirea violenței are ca scop obținerea
sprijinului pentru acte de extorcare de fonduri sau în declanșarea unor greve;
• terorism funcțional, prin care o organizație- folosind violența- poate
obține avantaje strategice într-o anumită zonă, structură sau domeniu;
• terorism manipulativ, cel care creează unele situații de negociere prin
mijloace specifice, folosindu-se de mass-media pentru manipularea sentimentelor
de simpatie ale opiniei publice;
• terorism simbolic, în care victima ce trebuie distrusă reprezintă un
simbol deosebit pentru partea adversă și prin a cărei eliminare se încearcă
obținerea de avantaje etnice, politice sau de altă natură.
Terorismul rămâne, în esență, o problemă politică. Politicienii, diplomații,
structurile forțelor informativ-operative trebuie să țină cont de impactul produs
de orice tip de răspuns la un act terorist, de consecințele asupra intereselor
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politice și naționale și, mai ales, dacă costurile economice, politice, sociale sau
financiare justifică amploarea răspunsului preconizat ca pedeapsă. Contraatacurile
excesive aplicate organizațiilor teroriste, uciderea unor oameni nevinovați prin
amploarea pedepsei au dovedit deseori că duc la rezultate opuse dorințelor de
eradicare a fenomenului. De aceea, este nevoie de a se studia foarte bine fenomenul,
motivațiile care stimulează acțiunile teroriste, izvoarele acestuia și numai după aceea
să se treacă la măsuri coercitive.
Fără o definire clară a acestui fenomen, se poate ajunge la abuzuri practicate
de unele puteri economice, politice sau militare, având ca țel ascuns scopuri
strategice sau geopolitice, folosind manipularea informațională în câștigarea unui
acord masiv pentru declanșarea unor intervenții militare punitive, acțiuni care în
era armelor biologice, chimice și a celor nucleare pot deveni foarte periculoase
pentru întreaga planetă. Se impune, de asemenea, instituirea de mecanisme,
construirea unor instituții la nivelul organismelor internaționale (Consiliul de
Securitate, de exemplu, să-și asume sarcini în acest sens) care să poată interveni
urgent în astfel de crize.
Analizând organizarea, observăm că ea are o structură piramidală. În vârf se
află liderul sau conducătorul organizației. Acesta este un individ puternic motivat
politic, făcând parte, în general, din clasa de mijloc, posedat până la obsesie de
ideea nedreptății, cu o educație foarte bună (de obicei, în cadrul unor universități
de elită din statele foarte dezvoltate). Bun specialist în strategii militare, în analiza și
prelucrarea informațiilor, este cel care definește politica organizației și-și stabilește
direcțiile de acțiuni. Următorul strat este ocupat de cadrele active și executanții,
bărbați și femei, care participă la antrenarea celorlalți, dar și la executarea atacurilor.
Aceștia sunt recrutați la o vârstă fragedă, pentru a putea fi îndoctrinați, sunt posedați
de un fanatism extrem, devotați până la sacrificiul suprem cauzei pentru care
luptă, foarte bine pregătiți în mânuirea armelor, în culegerea, analiza și utilizarea
informațiilor, în criptarea, decriptarea și interpretarea semnelor și comunicatelor. În
acest strat se regăsesc și profesioniști care nu au ca „motor” o motivație ideologică.
Al treilea strat este ocupat de susținătorii activi. Ei sprijină material și
financiar acțiunile celor din stratul doi, asigură asistența tehnică pot „interpreta”
uneori roluri de mică importanță în desfășurarea unor acțiuni.
În ultimul strat se află susținătorii pasivi sau complicii. Ei știu despre ce
este vorba, dar se fac că nu văd, nu aud, nu cunosc și nu-i interesează fenomenul,
care apare și se dezvoltă, după cum putem constata, în state stăpânite de credințe
ori ideologii exclusiviste, în țări care neagă libertățile fundamentale ale omului și
care propagă crima și violența ca metode de convingere și de impunere în lume a
doctrinei politice sau religioase proprii.
Unii specialiști militari afirmă că terorismul presupune următoarele etape
(folosite de obicei și în războiul informațional):
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• selectarea combatanților din categorii motivate social, ideologic sau religios,
dedicate total unei cauze;
• pregătirea specială în centre, tabere sau școli organizate pe teritoriul unor
state permisive și binevoitoare;
•organizarea unor largi rețele informative pentru găsirea și studierea
obiectivelor atacurilor, cu eficiență maximă în planul propagandistic și accesibile
atentatelor;
•infiltrarea executanților în țările și obiectivele de atacat;
•executarea prin surprindere a atacurilor:
Practic nu există două fenomene teroriste cu același tipar de organizare, iar o
clasificare poate fi făcută numai pe baza numărului de persoane implicate direct în
acțiunile teroriste.
Terorism individual
Este un caz foarte rar în care indivizi izolați comit acte de terorism. În general
numărul de victime și pagubele materiale produse de acești teroriști sunt foarte
mici, dar efectul de frică șipsihoză produsă poate fi destul de serios.
Terorismul individual este cel mai dificil de combătut.
În general terorismul individual e comis de persoane cu probleme psihice
majore. Cel mai cunoscut terorist individual este [Theodore Kaczynski] Unabomber. Este absolvent al Universității Harvard, doctor în matematică și fost
profesor la Universitatea California Berkley. Suferind de schizofrenie, a comis un
număr de 23 atentate pe parcursul a 18 ani, omorând 3 persoane și rănind alte
18. A fost capturat numai datorită faptului că fratele său i-a recunoscut scrisul,
într-un manifest publicat în presă, și a anunțat poliția15.
Grup terorist izolat
Este format, în general, din 2-6 persoane care fiind rude sau prieteni se cunosc
personal înainte de începerea activităților teroriste și decid, în mod spontan,
formarea unui grup terorist.
Este, de asemenea, un caz foarte rar, dar și extrem de dificil de detectat,
combătut și anihilat.
Cel mai cunoscut caz este considerat cel al teroriștilor Timothy McVeigh
și Terry Nichols, responsabili pentru atentatul asupra clădirii FBI din Oklahoma.
Există surse care se îndoiesc de faptul că cei doi ar fi un caz de grup
izolat și că, de fapt, Terry Nichols ar fi colaborat cu grupul terorist islamic Abu
Sayaf (care l-a contactat în perioada în care acesta era staționat la o bază militară din
localitatea Cebu din Filipine).
Grup terorist de franciză
Inițial acest concept de organizare a fost propriu numai celulelor anarhiste
15

http:/ro.wikipedia.org/wiki/Terorism.
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de la începutul secolului, dar a redevenit de actualitate datorită acțiunilor grupului
terorist Al Qaeda.
În esență este vorba de încercarea de a oferi o umbrelă ideologică, politică
și religioasă comună pentru a favoriza apariția spontană a unui număr mare de
grupuri teroriste izolate, care să acționeze pentru atingerea aceluiași obiectiv fără a
avea legături propriu-zise de comandă, control și susținere logistică.
Se consideră că acest mod de organizare este ineficient, bazându-se pe
formarea unui număr mare de celule care să compenseze pentru eficiența lor scăzută.
Grup terorist cu susținere externă
În general, orice grup terorist a primit sau va primi în timpul existenței sale
susținere de la un stat străin.
În timpul Războiului Rece însă, au existat grupuri teroriste care nu
aveau bază ideologică și de susținere proprie, fiind de fapt grupuri teroriste izolate
dependente de un stat sau grup de state.
După căderea comunismului, majoritatea grupurilor teroriste cu susținere de
stat au fost eliminate sau s-au dispersat din lipsă de resurse șiobiective politice.
Cel mai celebru exemplu de terorism cu susținere externă a fost reprezentat
de gruparea teroristă condusă de Carlos Șacalul (ce a fost sprijinit inclusiv de statul
comunist român).
În general grupurile teroriste cu susținere externă sunt compuse din până la
20 de membri care sunt cu toții implicați direct în planificarea și executarea actelor
teroriste (atribuțiile de suport, comandă și logistică fiind asigurate de unul sau mai
multe servicii secrete de stat.
Grup terorist afiliat
Majoritatea organizațiilor teroriste importante sunt afiliate unei mișcări
politice, religioase, sau a unui curent ideologic (naționalist, social, ecologist etc).
Aceste organizații mai sunt denumite și grupuri teroriste propriu zise.
Există o mare varietate sub aspectul organizării, metodelor de acțiune și
letalității grupurilor din această categorie. Elementele comune ale acestor grupuri
teroriste sunt:
1. Reprezintă prelungirea militară și operativă a unei mișcări (politice,
religioase sau ideologice) civile necombatante, cum ar fi:
o Wahabismul > AI Qaeda
o Separatismul > ETA, grupul cecen condus de Alsan Mashkadov
o Un partid extremist > Sendero Luminoso
o Curente naționalist-islamice >Abu Sayaf, Hamas
2. Funcționează cu un control exercitat de structura civilă de susținere.
3. Au elemente clare de comandă, control, comunicații și logistică, fapt care
în mod paradoxal, le face mult mai vulnerabile și ușor de infiltrat, supravegheat,
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combătut și eliminat.
4. În momentul în care structura civilă de susținere devine implicată într-un
proces politic democratic, grupul terorist se autodesființează.
De obicei, grupurile teroriste afiliate pot avea până la câteva mii de membri,
dintre care, însă, numai o mică parte sunt implicați direct în planificarea șiexecutarea
actelor teroriste.
1.4.2. Grupări teroriste
Din lucrările de specialitate prezentate în Europa de vest și în România,
precum și din presa internațională sunt cunoscute următoarele grupări sau organizații
teroriste:
- Al-Qaeda, Arabia Saudită, Afganistan și Irak, urmărește înlăturarea puterii
S.U.A., considerată „diavolul pe pământ”, cu atentate în toate colțurile lumii, dar
mai ales în statele asiatice, cu turism dezvoltat (în care vin să-și petreacă vacanțe
mulți turiști din țări occidentale).
- Organizația bască din Spania (ETA) derulează afaceri din care își finanțează
atentatele teroriste. ETA i-a revendicat numeroase acte teroriste în interiorul Spaniei,
printre care și cel de la Madrid în care și-au pierdut viața și cetățeni români;
- Brigăzile Roșii din Italia care au ca scop înlăturarea guvernului italian;
- PKK - Partidul Kurzilor din Kurdistan. Aceștia urmăresc formarea unui
stat independent din teritoriul Turciei.
- Hezbolah sau Jihadul Islamic, cu grupări în Beirut și Liban, doresc
constituirea unui stat după model iranian. Au avut atentate pe teritoriul Libanului,
Israelului, Siriei.
- Lupta Populară Revoluționară (ELA) urmărește retragerea Greciei din
NATO;
- Armata Republicană Irlandeză (IRA) urmărește să scoată Irlanda de Nord
din componența Regatului Unit;
- Frontul Democratic de eliberare a Palestinei. Aceștia urmăresc pe o cale
revoluționară a lumii arabe înlăturarea puterii imperialiste. Au atentat, în principal,
în Israel și în fostele orașe palestiniene, care au fost, până nu de mult, sub ocupația
trupelor israeliene;
- Organizația Abu Nidal din Libia, Siria, Irak.

Concluzii
Pe fondul globalizării, al schimbărilor politice, militare, economice și sociale,
al extinderii proceselor de integrare și dezvoltării unor noi relații între state, nevoia de
dialog și parteneriat au devenit esențiale. Pe fondul acestor schimbări s-au amplificat
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atentatele teroriste și a crescut gradul de periculozitate ale acestora.
Formele de manifestare ale terorismului au căpătat noi dimensiuni:
superterorism, neoterorism sau megaterorism.
Terorismul este un fenomen complex (uneori mai complex decât războiul)
cu manifestări violente desfășurate în diverse locuri și de cele mai multe ori prin
surprindere, de regulă în punctele vulnerabile, astfel încât efectele acestora să fie
înspăimântătoare, să ucidă, să distrugă, creând o atmosferă de groază și mizerie
umană.
Pentru perioada următoare se estimează o creștere a atentatelor teroriste și o
diversificare a mijloacelor de producere a acestora, un rol major revenind probabil
mijloacelor nucleare, chimice și biologice, precum și cele informatice, care vor avea
un impact psihologic mult mai mare asupra opiniei publice.
Datorită formelor multiple și inedite sub care se prezintă, dată fiind și evoluția
științei, dar și potențialul material și financiar de care dispun teroriștii, studiul trebuie
să vizeze și modalități de investigare criminalistică a acestor atentate.
Infracțiunile de atentat urmăresc, în principal, tulburarea gravă a ordinii
publice, intimidarea și terorizarea cetățenilor, precum și crearea unei stări de panică
în rândul acestora, efectele acestora fiind încadrate, în majoritatea cazurilor, în
interiorul fenomenului terorist, efecte care perturbă desfășurarea normală a vieții
economice și sociale, provoacă și răspândesc spaima, teroarea, induc sentimentul de
insecuritate, producând, deseori, victime și pagube materiale.
Terorismul nu este un fenomen unitar, deși acțiunile lui, extrem de diversificate,
au aceeași filozofie a distrugerii, a terorii. Structurile și fortele de care dispune sunt
numeroase și infiltrate în întregul sistem al societății umane, unele sunt active, altele
în conservare, fiind gata oricând să acționeze fulgerător, oricând și oriunde.
Arma sa principală este omul fanatic, omul misionar, capabil de orice sacrificiu
pentru a-și susține convingerile.
De aceea, invetigarea infracțiunilor, a actelor teroriste este extrem de
importantă. Este necesară monitorizarea etapelor și momentelor în care se pregătesc
acțiunile teroriste, astfel încât să se ofere posibilitatea unei intervenții rapide, atât
pentru lovirea preventivă a bazelor de antrenament ale teroriștilor, a dispozitivelor,
locurilor de întâlnire și a altor elemente de infrastructură, cât și luarea altor măsuri
pentru lichidarea efectelor.
Este nevoie de o amplă colaborare între structurile antiteroriste din țările
Uniunii Europene, astfel încât efectul conjugat al acestora să sporească eficiența
luptei impotriva terorismului.
Totodată, se impune și realizarea unui sistem de pregătire antiteroristă a
populației, a tuturor celor care coordonează diverse activități la nivelul economiei.
Conducerea și organizarea eficientă a activităților de cercetare la fața locului,
constituie în astfel de cazuri, o condiție esențială pentru realizarea sarcinilor specifice
actului procedural.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(49)/2022

141

UNIVERS JURIDIC
Importanța acestei reguli este cu atât mai mare, cu cât cercetarea urmează a
fi efectuată de reprezentanții mai multor organe judiciare, constituiți într-o echipă.
Datorită gradului ridicat de dificultate în probațiunea referitoare la existența
actului terorist, se impune crearea unui cadru de lucru propice în care investigarea
locului faptei să se realizeze cu maxim de eficiență, cu respectarea dispozițiilor de
procedură penală.
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ÎN ORGANIZAȚIILE MILITARE
THE SOCIALIZATION PROCESS
IN MILITARY ORGANIZATIONS
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Abstract
The purpose of the article is to present the concept of socialization in
organizations, the stages of the socialization process and the theoretical approach
to socialization. At the same time, the article particularizes the ways of achieving
the professional socialization of the military, the dependence on assuming and
assigning roles and the images of the military about these roles. It also addresses the
connections between professional socialization and private and civic socialization
and the dependence of the real role on the professional and social skills of the military.
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Abstract
Scopul articolului este de a prezenta conceptul de socializare în cadrul
organizațiilor, etapele procesului de socializare și abordarea teoretică a socializării.
Totodată, articolul particularizează modalităţile de realizare a socializării
profesionale a militarilor, dependenţa asumării şi atribuirii de roluri şi imaginile
militarilor despre aceste roluri. De asemenea, sunt abordate conexiunile dintre
socializarea profesională şi socializarea privată şi cetăţenească și dependenţa rolului
real de competenţele profesionale şi sociale ale militarilor.

Cuvinte cheie: socializare; organizări sociale; socializare profesională:
societate; individ;
JEL Classification: A- General Economics and Teaching A1 General Economics A14
Sociology of Economics
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Introducere

S

ocializarea este un proces complex deoarece prin intermediul său individul
asimilează valorile, normele şi modelele de comportament specifice
mediului în care acţionează și pentru care acționează. Membrii oricărei organizaţii
trebuie să satisfacă necesităţile organizaţiei pentru a-şi îndeplini scopul pentru care
funcţionează.
În cadrul acestei lucrări mi-am propus să indentific specificitatea procesului
de socializare profesională a militarilor din sistemul național de apărare raportat la
socializare profesională a indivizilor din societatea civilă.

1. Organizațiile și socializarea organizațională
Termenul organizație derivă din limba greacă și are sensul de instrument,
unealtă. Din punct de vedere filosofic se face diferențierea dintre instituții și
organizații. Instituțiile formale sau informale sunt sisteme de reguli care modelează
interacțiunile umane.
Organizațiile, în schimb, au un caracter mai „palpabil”, ele desemnează un
grup de oameni care lucrează împreună pentru atingerea unui țel. În acest sens, un
exemplu relevant este acela al unui meci: organizarea meciului presupune stabilirea
locului, a datei, a participanților, pe când instituțiile reprezintă regulile jocului
propriu-zis.2
Sistemelor deschise le sunt proprii interacțiunile cu mediul ambiant în cadrul
cărora se produce un schimb permanent nu numai de energie şi de informații, dar şi
de substanță şi activități (sociale). Datorită acestui fapt, numeroşi autori se limitează
la caracterizările unor genuri de procese din interiorul organizațiilor. De pildă, Gareth
Morgan prezintă opt metafore organizaționale:
1. Mașină: o organizație este o serie de părți conectate aranjate într-o ordine
logică pentru a produce o ieșire repetabilă;
2. Organism: o organizație este un răspuns colectiv la mediul său și, pentru a
supraviețui, trebuie să se adapteze pe măsură ce mediul se schimbă;
3. Creier: o organizație este un set de funcții menite să proceseze informații și
să învețe în timp;
4. Sistem cultural: o organizație este o mini-societate, cu propria ei cultură și
subculturi definite de valorile, normele, credințele și ritualurile lor;
5. Sistem politic: o organizație este un joc de câștigare, influențare și coordonare
a puterii;
6. Închisoare psihică: o organizație este o colecție de mituri și povești care
2

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie
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restricționează gândurile, ideile și acțiunile oamenilor;
7. Instrument de dominare: o organizație este un mijloc de a-și impune voința
altora și de a exploata resursele pentru câștiguri personale;
8. Flux și transformare: o organizație este un sistem în continuă schimbare,
indivizibil de mediul său.3
Socializarea este procesul de integrare socială a unui individ într-o
colectivitate, iar socializarea organizațională reprezintă procesul prin care viitorii
membri ai unei organizații cunosc, învață, interiorizează valorile și comportamentele
dezirabile ale noii organizații în care se urmărește integrarea lor.
În zilele noastre organizațiile ținând cont de diversitatea lor, diferă mult în ceea
ce privește modalitatea de socializare, deși toate pun accent (variabil) pe programele
de socializare formală, conștient învățate.
Spre deosebire de organizațiile civile, organizațiile militare au cele mai
complexe si mai riguroase programe de socializare profesională, iar societatea civilă
pune sub semnul întrebării utilitatea unor astfel de programe pentru organizațiile lor,
însă evidența empirică arată că există o relație puternică și semnificativă între existenta
unor programe de socializare formală și absența ambiguității de rol, a conflictelor,
a fenomenelor de stres, a intenției de părăsire a organizației. De asemenea, aceste
programe de socializare formală generează o corelație pozitivă între aceste programe
și satisfacția în muncă a membrilor organizației, ceea ce reprezintă pentru individ
identificarea cu organizația din care face parte.
Totodată, există și modalități informale de socializare, în care individul
interiorizează normele/valorile prin observație și imitație, iar pentru aceasta se
recomandă stimularea comportamentul proactiv, astfel încât acesta să caute conștient
informații despre noua organizație.

2. Conceptul de socializare
Socializarea este interpretată de cei mai mulți dintre sociologi drept „procesul
psihosocial de transmitere – asimilare a atitudinilor, valorilor, concepțiilor sau
modelelor de comportare specifice unui grup sau unei comunități în vederea formării,
adaptării şi integrării sociale a unei persoane”4.
Conform acestei definiţii, oamenii există şi funcţionează într-o permanentă
conexiune cu alţi oameni, în cadrul organizărilor sociale generate de interacţiunile
întreprinse în vederea satisfacerii unor necesităţi. În această interacţiune ei sunt
capabili să asimileze valorile, normele şi modelele de comportament specifice
organizării sociale în care funcţionează. Această capacitate funcţională le permite
oamenilor asumarea unor roluri şi responsabilităţi sociale, precum şi atribuirea de
roluri celorlalţi oameni cu care interacţionează.
3
4

Morgan G., Images of organization, Editura Sage Publications Inc, 2006
*** Dicţionar de sociologie, Bucureşti,Editura Univers Enciclopedic, 1993, p. 175
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Jan Szczepanski5, punând în discuţie multitudinea de influenţe la care este
supus omul încă de la naştere, afirmă că socializarea reprezintă acea parte a influenţei
complete a mediului care aduce individul la participarea la viaţa socială, îl învaţă
cum să se comporte conform normelor în vigoare, îl învaţă să înţeleagă cultura, îl
face capabil să întreţină şi să îndeplinească anumite roluri sociale, dar acestea nu se
pot realiza fără ca individul să vrea să accepte interiorizarea.
Sociologul francez Emile Durkheim6 considera că esenţa socializării constă în
„constrângerea exercitată de către societate asupra indivizilor”, în urma căreia are
loc interiorizarea valorilor şi normelor sociale de către aceştia. Jean Stőezel7 atrage
atenţia asupra faptului că socializarea nu se defineşte în primul rând prin pasivitatea
individului. Acesta nu suportă exigenţele exterioare ale societăţii, ci le modelează
astfel încât să nu intre în conflict cu societatea, dar nici cu propria persoană.
Din definițiile şi pozițiile adoptate de diferiți autori se desprind o serie de
consideraţii, reflectate în definiţia prezentată în „Îndrumarul teoretic şi practic de
sociologie generală”:
„Având o însemnătate deosebită pentru funcţionarea mecanismelor de
integrare a indivizilor umani în colectivitate, pentru adecvarea conduitelor
individuale şi de grup la valorile, principiile şi normele societăţii, socializarea
constituie un proces social fundamental prin intermediul căruia orice societate
îşi proiectează, reproduce şi realizează, prin conduite adecvate ale membrilor săi,
modelul normativ şi cultural”8.
În „Adult Socialization”, I. T. Mortimer şi R. G. Simmons9 presupun că
socializarea se realizează prin asimilarea rolurilor. Ei argumentează că într-o primă
fază, pe care o numesc socializare anticipatorie, rolurile sunt percepute, explorate,
încercate, încât se conturează manifestări ce pot fi asociate rolurilor, în cea de-a doua
fază, statusul ce susţine rolul este acceptat (adoptat), rolul este jucat şi se descoperă
că întreţinerea unui rol presupune modificări în interpretarea ce i se atribuie şi în
modalităţile de manifestare care îl susţin încât omul să facă faţă schimbărilor, noilor
circumstanţe, iar în cea de-a treia fază, oamenii se află în situaţii care îi fac să iasă
din anumite roluri şi eventual să preia roluri.
Din definiţiile şi poziţiile adoptate de diferiţi autori se desprind o serie de
consideraţii, reflectate în definiţia prezentată în „Îndrumarul teoretic şi practic de
sociologie generală”:
„Având o însemnătate deosebită pentru funcţionarea mecanismelor de
integrare a indivizilor umani în colectivitate, pentru adecvarea conduitelor
individuale şi de grup la valorile, principiile şi normele societăţii, socializarea
constituie un proces social fundamental prin intermediul căruia orice societate
Szczepanscki J., Noțiuni elementare de sociologie, Editura Științifică, 1972
Durkheim E., Diviziunea muncii sociale, Editura Antet, 2008
7
Stoetzel J., La psychologie sociale, Flammarion, Paris, 1963, cap. 4: ”La socialisation de l’individu”.
8
Agabrian M., Sociologie, Alba Iulia, Editura Universităţii „1 Decembrie 1918”, p. 65
9
Mortimer I. T. & Simmons R. G., Adult socialization, Annual Review of Sociology Vol.4, 1978
5
6
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îşi proiectează, reproduce şi realizează, prin conduite adecvate ale membrilor săi,
modelul normativ şi cultural”10.
Competențele profesionale, care constau în posibilitatea de procesare a
informaţiilor care susţin interacţiunile specializate ale oamenilor, prin care se obţin
anumite efecte, considerate dezirabile de participanţi, sunt competenţe care se produc
datorită asimilării unor informaţii despre domeniul ce face obiectul interacțiunii şi
despre propria intervenţie în domeniu.
Competenţele sociale, care constau în posibilităţile de procesare a informaţiilor
referitoare la reglarea relaţiilor dintre participanţi, la interacţiunile presupuse,
solicitate de obţinerea efectelor scontate, se obţin prin asumarea şi atribuirea de roluri
şi prin formarea unor seturi de reguli care face posibilă procesarea informaţiilor.
Formarea de „reprezentări şi imagini” despre organizaţie şi despre situaţia lor
în aceasta despre modul cum funcţionează este un alt rezultat al socializării. Acestea
influenţează acţiunile individului în organizaţie, dar şi relaţiile sale cu ceilalţi membrii
ai organizaţiei. Reprezentări şi imaginile participă la formarea interpretărilor prin
care se realizează atribuirea şi asumarea rolurilor.

3. Abordări teoretice ale socializării
În domeniul socialului s-au dezvoltat o serie de teorii despre cum are loc
procesul de învăţare a normelor şi rolurilor. Aceste teorii sunt însă în dezacord cu
privire la unele aspecte cheie, multe diferenţe având origine în centrarea pe aspecte
parţiale ale socializării şi proceselor dezvoltării fiinţelor umane. Dintre cele mai
importante abordări care construiesc o explicaţie a socializării, vom explora succint:
- abordarea interacţionistă;
- abordarea comportamentistă (behavioristă);
- abordarea psihanalitic;
- abordarea dezvoltării cognitive.
Abordarea interacționistă - interacționiștii văd comportamentul uman ca
rezultat al modului în care oamenii înțeleg situațiile în care se găsesc şi al modului în
care ei interpretează mesajele primite de la alții, aspect de interes pentru acomodarea
personalului nou angajat în orice tip de organizații. Abordarea interacționistă a
socializării se concentrează asupra modalităților prin care mesajele organizaționale
realizează pentru noul angajat înțelegerea situației, învățarea rolului pe care îl are
nou angajat în organizație, asimilarea normelor specifice rolurilor din organizație
și recepționarea mesajelor referitoare la cât de bine îşi îndeplinește atribuțiile
profesionale. Aceste mesaje conturează formarea unei percepții proprii a noul angajat
referitoare la organizația din care face parte.
Abordarea behavioristă (comportamentistă) - această abordare se centrează
pe explicarea procesul de învățare socială ca fiind procesul de bază prin care se
10

Mortimer I. T. & Simmons R. G., Adult socialization, Annual Review of Sociology Vol.4, 1978
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realizează socializarea, dar în cadrul acestei teorii „nu există o singură teorie a învățării
sociale; ele sunt numeroase şi se reconstruiesc periodic, pe măsură ce se construiesc
noi perspective de explicare a ființei umane.”11 Unii dintre primi teoreticieni ai
învățării sociale au fost Neal Miller şi John Dollard12. Cei doi preluând modelul lui
Clark Hull, explică că omul învață parcurgând cele patru evenimente direcționare
(motivare), sugestii de satisfacere a nevoii resimțite, asimilate anterior (experiența),
acțiunea de satisfacere (răspunsul), întărirea răspunsului prin presiunile consecințele
(care pot fi negative sau pozitive).
Albert Bandura13 consideră că învățarea socială se rezumă la învățarea
observațională. Aceasta este reprezentată de comportamente model care la rândul
lor pot fi reale (situații reale observate direct) şi simbolice (indirecte; așa cum
sunt citirea unei cărți, vizionarea unui film, etc.). Învățarea observațională poate fi
conceptualizată ca fiind un proces ce se desfășoară în trei stadii expunerea la situație
(observarea ei), achiziționarea (învățarea), acceptarea situației.
Abordarea psihanalitică - psihanaliștii au studiat implicările proceselor
psihice în orientarea comportamentului uman. Cel care a elaborat această teorie a
fost Sigmund Freud, ea fiind dezvoltată şi de alți teoreticieni precum Carl Jung,
Alfred Adler, Erik Erikson. Sigmund Freud14 a considerat că ființele umane se nasc
cu anumite impulsuri naturale ori nevoi comportamentale. Teoria freudiană vede
procesul socializării ca o luptă între aceste impulsuri naturale (cu accent pe cele
sexuale şi ale agresivității) şi așteptările societății. Din punctul de vedere al lui Freud,
energia psihică a impulsului sexual care se numește libido, este responsabilă pentru
toate activitățile mentale, incluzând gândirea, percepția, imaginația, memorarea şi
rezolvarea de probleme.
Energia agresivității este responsabilă pentru aspectele distinctive ale
comportamentului uman şi are la bază un tip propriu de energie psihică. Contribuţia
la comportamentul uman a energiei sexuale şi a agresivităţii este, în concepţia lui
Freud, egală. Dar, în acelaşi timp, Freud este conştient că socializarea individului,
tot ceea ce învaţă, toate relaţiile sale cu ceilalţi membri ai societăţii şi mediu nu este
orientată şi susţinută numai de cele două energii. Astfel, el admite şi influenţa unui
factor extern educaţia, pe care o defineşte ca fiind o presiune exercitată de exterior.
Astfel, el sublinia că fiecare individ suferă nu numai influenţa mediului său civilizat
actual, ci şi pe aceea a mediilor în care au trăit înaintaşii săi”. Nelipsit de importanţă
este şi aportul celorlalţi participanţi la viaţa socială alături de individ, despre care
spunea „că celălalt joacă întotdeauna în viaţa individului rolul unui model, al unui
obiect, al unui asociat sau al unui adversar”15. În concluzie, cele două energii,
Popovici D., Pedagogie generală, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998, p. 10
Miller N. & Dollard J., Social learning and imitation, Yale Univ. Press, New Haven, 1941
13
Bandura A. & Walters R. H., Social lerning and personality development, Holt, Rinehart & Winston, New
York,1963
14
Freud S., Considerations actulles sur la guerre et sur la mort, în Essais de psychanalisyse, Payot, Paris, 1967,
p.224
15
Freud S., Massen psychologie und Ich Analyse, Payot, Paris, 1921, p. 261
11
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sexuală şi agresivă, presiunea exercitată de mediu şi relaţiile cu ceilalţi indivizi dau
rezultatul final – individul socializat.
Erik Erikson este un alt teoretician care nu exclude influențele biologice şi
psihosexuale în dezvoltarea individului, dar se pronunță asupra influenței societății
şi culturii în realizarea socializării individului. Individul socializat este expresia
interacțiunii sale cu ceilalți oameni, dar şi datorită faptului că dispune de procese
psihice.
El introduce ideea celor opt stadii de dezvoltare psihosocială care corespund
celor opt perioade critice de pe parcursul vieții.
Cele opt stadii sunt:
1. încredere versus neîncredere în sine;
2. autonomie versus nesiguranță, incapacitatea de asumare a rolurilor;
3. inițiativă versus sentimentul vinovăției că nu reușești să asumi anumite
roluri;
4. încredere în sine şi hărnicie versus sentimentul inferiorității;
5. sentimentul că rolurile sunt identificate corect versus confuzie de rol;
6. afirmarea identității versus izolare socială;
7. capacitatea de a trăi, nevoia de a fi util semenilor versus stagnarea şi
sentimentul împovărător al inutilității;
8. integritate şi coerență psihică versus disperare şi dezgust faţă de propria
fiinţă.16
Toate aceste stadii sunt rezultatul raportării individului la mediul în care trăiește
şi al relațiilor pe care le are cu ceilalți indivizi. Fiecare stadiu presupune un conflict
între un mod adaptativ (conform) şi un mod neadaptativ. Plasarea individului, în
marea majoritate a stadiilor, în partea pozitivă, este rezultatul şi duce la o socializare
pozitivă.
Abordarea dezvoltării cognitive - această abordare reunește teoriile lui Freud
şi Erikson în două moduri importante. Primul, ele se bazează pe ideea că oamenii
trec printr-o serie de etape prin care ei trăiesc experiența procesului socializării. Al
doilea, aceste teorii includ un loc şi pentru forțele naturii (biologice), la fel ca și pentru
cele ale educației (cultura). Abordarea cognitivă se concentrează asupra proceselor
cognitive: învățarea, gândirea şi acțiunile prin care cunoașterea este dobândită şi
apoi prelucrată. Tot această teorie leagă dezvoltarea psihologică de codul naturii, mai
ales al dezvoltării corpului și creierului care condiționează capacitatea copilului de a
învăța și acționa la fiecare vârstă dată, astfel socializarea este procesul prin care sunt
învățate modelele de comportament pe tot parcursul vieții.
Socializarea este bună dacă oamenii atribuie şi asumă roluri în modalităţi
compatibile cu rolurile atribuite formalizat, prin reglementări în organizaţii.
Atribuirile formalizate sunt realizate de anumiţi oameni, deci sunt dependente de
capacităţile lor de interpretare: de felul în care s-a realizat socializarea lor, dar şi
16

Erikson E. H., Identity: Youth and Crisis, Paperback, Editura W. W. Norton & Company, 1968
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de competenţa lor profesională, de organizare a organizaţiei şi, în acest context, de
atribuire de roluri. Aceste atribuiri pot să conţină erori, pot să nu includă aspecte de
care totuşi depind capacităţile de interacţionare ale oamenilor. În astfel de cazuri,
rolurile jucate de oameni nu se pot dovedi a fi funcţionale dacă sunt conforme
rolurilor atribuite prin reglementări.
Posibilităţile de interpretare a necesităţilor de socializare a oamenilor şi de
concepere a strategiilor de socializare fac ca organizaţiile să poată deveni medii
sociale realmente umanizate. Oamenii interacţionează în cele două medii, „privat”
şi „public”. Pentru a putea funcţiona în aceste medii oamenii îşi specializează
interpretorii prin socializare. Astfel, viaţa privată este susţinută prin socializarea
privată, iar viaţa publică prin socializarea profesională şi socializarea cetăţenească.
Conexarea explicită a celor trei genuri de socializări poate face ca oamenii să formeze
o cultură organizaţională realmente favorabilă convieţuirii. Dacă socializarea
lor profesională este bine realizată oamenii pot să se implice în funcţionarea şi
reproducerea organizaţiilor în modalităţi care îi fac reali parteneri sociali.

4. Modalităţi de realizare a socializării profesionale a
militarilor
Socializarea militară se defineşte ca ansamblul proceselor de învăţare şi
interiorizare a normelor militare prin procesele organizate sau spontane, conştiente
sau inconştiente, inclusiv cele care nu par a avea conţinut militar manifest, dar care
sunt succeptibile a influenţa îndeplinirea rolului militar.
Am resismțit socializarea militară în trei contexte diferite și în perioade în care
capacitatea cognitivă, inteligența emoțională și socială aveau un nivel diferit.
Primul context în care am resimțit mijloacele de socializare al unei instituții
militare a fost la 14 ani când am început cursurile Liceului militar al Ministerului
de Interne de la acea vreme unde practic organizația a început din prima zi să mă
familiarizeze cu procesele organizate ale unei structuri militare pentru îndeplinirea
rolului de elev militaPrin socializare se acţionează în instituţia militară română
„asupra procesorilor de informaţii a componenţilor ei permanenţi şi temporari cu
scopul de a compatibiliza funcţionarea procesorilor de informaţii cu competenţele
cognitive, volitive şi afective solicitate militarului”.17
Activităţile militare manifestate sub diferite forme (pregătire de luptă,
serviciu operativ, serviciu interior şi de pază, învăţământ, cercetare, etc.) prezintă
particularităţi rezultate din condiţiile specifice în care se desfăşoară prin subordonare
necondiţionată, activităţile zilnice se desfăşoară pe baza unui program stabilit,
exercitarea unui control permanent din partea superiorilor, solicitările profesionale
cu caracter de noutate, activităţi cu grad ridicat de solicitare fizică şi psihică, mod de
17

Popovici D., Pedagogie generală,Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998, p. 91
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lucru preponderent în echipă, sistem de comunicare specific, încetarea activităţilor
numai prin ordin, valori şi norme specifice, restricţionarea petrecerii timpului liber, a
comportamentului cotidian inclusiv a modului de satisfacere a nevoilor, permanenţa
situaţiilor de risc şi pericol.
„În armată sunt supuşi acţiunii educative tineri cu achiziţii anterioare diferite,
cu funcţionalitate eterogenă şi performanţe diferite ale procesorilor de informaţii.
Sunt obiect al educaţiei deopotrivă viitoare cadre ale armatei, cadre militare (ofiţeri,
subofiţeri, maiştri militari) și soldați gradați profesioniști“18.
Militarul supus socializării profesionale trebuie să dispună de o serie de calităţi
precum: altruismul, loialitatea, entuziasmul, sârguinţa, puterea de muncă, spiritul de
corp, onestitatea, spiritul de iniţiativă, curajul, spiritul de sacrificiu, cinstea etc. Spre
deosebire de alte domenii, socializarea profesională în armată nu este o activitate
comodă, aceasta întrucât scopul urmărit, acela de a forma luptători „învingători”,
presupune exigenţă, ordine, disciplină, rigurozitate, precum şi condiţii care să solicite
la maximum rezistenţa fizică şi psihică, specifice câmpului de luptă.
Socializarea profesională a militarilor depinde în mare măsură de „socializarea
profesională” a decidenţilor, astfel „dacă nu au buna înţelegere a organizaţiilor,
intervenţiile în procesele socializante nu pot fi cele satisfăcătoare şi, ca urmare,
organizaţiile sunt afectate de concepţiile de gestionare”.19
Militarul supus socializării profesionale trebuie să dispună de o serie de calităţi
precum: altruismul, loialitatea, entuziasmul, sârguinţa, puterea de muncă, spiritul de
corp, onestitatea, spiritul de iniţiativă, curajul, spiritul de sacrificiu, cinstea etc. Spre
deosebire de alte domenii, socializarea profesională în armată nu este o activitate
comodă, aceasta întrucât scopul urmărit, acela de a forma luptători „învingători”,
presupune exigenţă, ordine, disciplină, rigurozitate, precum şi condiţii care să solicite
la maximum rezistenţa fizică şi psihică, specifice activității profesionale.
Metodele de socializare profesională specifice sistemului național de apărare
sunt: specializarea personalului nou angajat, antrenarea permanentă a personalului,
comunicarea cu acesta încă din stadiul de candidat și ulterior după încadrare
(broşuri, filme, documentare, înregistrări), prezentarea, conștientizarea și înțelegerea
mecanismelor de presiune impuse de rigorile militare, sisteme de semnificaţii
(prejudecăţi, stereotipuri, expectaţii normatice, clişee afective, standarde de grup,
modele valorice şi comportamentale, predicţii dinamizatoare); rolul social, codul
lingvistic şi extralingvistic folosit, persuasiunea, manipularea; activităţi sociale de
recreere specifice organizației; sfera relaţiilor interpersonale formale / informale;
tipologia ceremoniilor de iniţiere.
Socializarea profesională a militarilor se realizează în cadrul organizaţiei
militare care este o organizaţie specifică. Această specificitate este dată în primul
rând de misiunea (necesitatea) pentru care funcţionează, dar şi de funcţiile pe care le
18
19

Popovici D., Pedagogie generală, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, p.90
Culda L., Organizaţiile, Bucureşti, Editura Licorna, 2003, p. 51
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are în cadrul sociorganizării integratoare.
În cadrul procesului de socializare sunt implicate cele două părţi-educatorul
şi educatul, dar şi relaţiile interumane (în principal formale). Implicat în socializarea
profesională este şi mediul militar prin caracteristicile sale: conformism, subordonare
strictă, secretizare a informaţiei şi activităţilor, etc.

5. Dependenţa asumării şi atribuirii de roluri de
reprezentările şi imaginile militarilor despre aceste roluri
În dicţionarul Larousse rolul este definit: „ceea ce trebuie să spună şi să
facă un actor. Prin extensie, conduită aşteptată de la o persoană al cărei status
îl cunoaştem”.20 Pentru îndeplinirea unui rol, individul trebuie să fie conştient de
drepturile şi îndatoririle poziţiei pe care o ocupă.
Rolurile îndeplinesc două funcţii principale: prima funcție reglează raporturile
sociale prin intermediul normelor şi modelelor socioculturale care le fundamentează,
pe de o parte, şi prin reţeaua de relaţii formalizate între membrii grupurilor sociale,
pe de altă parte; iar a doua funcție asigură integrarea personalităţii în plan intern,
prin focalizarea însuşirilor, capacităţilor şi proceselor psihice în raport cu jocul de
rol.
Rol atribuit desemnează modalitatea în care un rol este interpretat de cei cu
care individul ce-l asumă intră în interacţiune, ca şi modalitate în care rolul este
prescris prin reglementări.
Rol asumat desemnează modalitatea în care un rol este interpretat de individul
care îl exercită.
În sociologie conceptele de „rol” şi „status” analizează problematica în
modalităţi care nu includ şi problematica implicării oamenilor în emergenţa
organizărilor sociale, a conexiunilor dintre imaginile oamenilor şi reţelele de roluri
pe care ei le asumă sau le resping. O astfel de analiză se întreprinde în investigarea
procesual-organică a socialului.
Lucian Culda consideră că oamenii, pe măsură ce procesează informaţii,
produc interpretări despre problematica procesată care rămân implicite în
interpretori, care uneori, funcţionează ca sisteme de referinţă pentru alte procesări.21
Astfel de interpretări sunt definite de către psihologi reprezentări şi imagini. Sunt
deja numeroase studiile care atestă implicarea reprezentărilor şi imaginilor despre
aspecte în social, inclusiv despre oameni şi organizaţii, în atitudinile oamenilor, în
manifestările lor, fie ele verbale sau neverbale.
Se recunoaşte că acţiunea umană şi comunicarea au consecinţe „formative”,
pot să modifice capacitatea oamenilor de a procesa informaţii. Acestor procese,
teoria procesual-organică le oferă o explicaţie coerentă. Posibilităţile explicative
20
21

*** Dicţionar Larousee de sociologie, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 230
Culda L., Devenirea oamenilor în procesualitatea socială, Bucureşti, Editura Licorna, 1994, p. 138
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decurg din interpretarea „psihicului” ca fiind un termen care denumeşte vag reţele de
procesări de informaţii în acţiune. Centrând analiza nu pe „psihic”, ci pe „procesării
de informaţii” autorul poate să distingă între „bio-procesori” şi „interpretori” şi să
argumenteze ca interpretorii funcţionează în modalităţi care produc ceea ce psihologii
numesc „reprezentări” şi „imagini”.
Dacă noile reprezentări sunt compatibile cu reprezentările anterioare, intră
în raporturi de acceptare, asimilare, nuanţare, regrupare. Se produc astfel „imagini”
ale omului despre o anumită problematică. Spre deosebire de reprezentări care pot
fi vagi, confuze, instabile conţinuturile informaţionale „imagini despre…” sunt mai
consistente, mai clare, mai stabile.
Dacă însă noile reprezentări sunt incompatibile cu unele dintre reprezentările
anterioare, se produc procese de respingere prin care unele din reprezentări (dintre
cele noi sau anterioare) sunt marginalizate, eventual „şterse” din procesorii de
informaţii care susţin ceea ce numim cu un termen vag „psihic”.22
Reprezentările şi imaginile sunt implicate în procesele prin care procesorii
oamenilor conturează rolurile; ele fac posibile procese prin care se atribuie roluri
şi prin care rolurile se asumă. Conexiunile dintre necesităţi, interacţiunile menite
a le satisface, rezultatele lor, pe de o parte, şi consecinţele derivate ale acestora
(reprezentări, imagini, roluri şi organizarea socială a raporturilor dintre oameni)
dezvăluie procese prin care se produc socializări, prin care oamenii şi organizările
sociale devin procesori de informaţii compatibili, care se pot susţine reciproc
întreţinând procese organizante.
Dimensiunile analitice ale personalităţii din modelul elaborat de Mielu Zlate
face distincţia între personalitatea proiectată, care indică ce crede omul că alţii
gândesc despre el; personalitatea ideală, care desemnează modelul de persoană ales
de om din mediul său; personalitatea percepută, care desemnează o reprezentare a
omului despre alţii; personalitatea autoevaluată, care desemnează reprezentarea pe
care omul o are despre el însuşi.
Cele patru dimensiuni analitice ale personalităţii sunt posibile deoarece
oamenii pot dezvolta în interpretori cele patru genuri de reprezentări ale existenţei
lor. Este plauzibilă ipoteza că la conturarea rolurilor, atât a celor atribuite, cât şi
a celor asumate, concură (pot să concure) toate cele patru genuri de reprezentări.
Un rol asumat vag este plauzibil să fie expresia unor reprezentări vagi, dar
cu cât cele patru genuri de reprezentări se transformă în imagini mai consistente,
specifice, atribuirea şi asumarea rolurilor pot fi mai bine conturate, mai consistente
şi mai stabile.
Când oamenii sesizează, fie şi vag sau eronat, ei tind să atribuie roluri celor
cu care interacţionează în funcţie de statusul pe care tind să-l satisfacă, dar şi săşi asume roluri în interacţiunile la care participă. Se conturează astfel organizări
sociale, organizări diferenţiate de oameni, de manifestările lor, dar şi de situaţiile
22

Culda L, Critica psihologiilor, Bucureşti, Editura Licorna, 1995, p. 246
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lor în organizările pe care ei le susţin atât prin asumarea unor roluri, cât şi prin
atribuirea unor roluri celor cu care interacţionează. Din aspectele menţionate
rezultă posibilitatea ca reprezentările să se constituie în modalităţi ce concură la
conştietizarea statusurilor şi rolurilor.
Reprezentările participă şi la atribuirea de roluri şi la asumarea lor. Afirmaţiile
sunt plauzibile, dacă ele nu ar fi corecte, nu s-ar putea identifica situaţii care să ateste
că oamenii au reprezentări despre situaţia lor în cele mai diverse contexte.
Deoarece reprezentările se pot transforma în imagini şi acestea nu pot fi doar
corecte, deoarece ele pot fi eronate, vagi, incorecte se justifică ipoteza: dificultăţile
de conlucrare între oameni decurg din incompatibilităţile dintre rolurile pe care le
asumă şi le atribuie reciproc, din limitele lor, din erorile din interpretare ce le-au
produs.
Socializarea este bună dacă oamenii atribuie şi asumă roluri în modalităţi
compatibile cu rolurile atribuite formalizat, prin reglementări în organizaţii.
Atribuirile formalizate sunt realizate de anumiţi oameni, deci sunt dependente de
capacităţile lor de interpretare: de felul în care s-a realizat socializarea lor, dar şi
de competenţa lor profesională, de organizare a organizaţiei şi, în acest context, de
atribuire de roluri. Aceste atribuiri pot să conţină erori, pot să nu includă aspecte de
care totuşi depind capacităţile de interacţionare ale oamenilor. În astfel de cazuri,
rolurile jucate de oameni nu se pot dovedi a fi funcţionale dacă sunt conforme
rolurilor atribuite prin reglementări.

6. Dependenţa rolului real de competenţele profesionale şi
sociale ale militarilor
În organizaţia militară, care are o structură ierarhic – liniară, rolurile membrilor
sunt foarte bine delimitate şi riguros definite în ceea ce priveşte funcţiile care vor fi
îndeplinite şi relaţiile din care vor face parte. Cu această structură ierarhică am fost
conștientizat și familiarizat în Liceul Militar al Ministetului de Interne, în Academia
Forțelor Terestre și în prima zi de muncă la Inspectoratul pentru Situații de Urgență
al Municipiuli București. În aceste trei tipuri de instituții militare am reușit să înțeleg,
să asmilez și respect clasificarea rolurilor.
Am observat că în cele trei instituții menționate mai sus, clasificarea rolurilor
militare din se face pe baza unui evantai de criterii: prin raportare la statutele
corespondente (roluri de vârstă, de sex, poziţia în organizaţia militară); din punct
de vedere al libertăţii pe care o presupune (asumate liber, impuse de superiori, de
regulamente şi generate în situaţii de stres); în funcţie de contribuţia militarului
(creaţie, performanţe); după criteriul temporalităţii (prezente, viitoare, reminiscente);
după nivelul la care se produc (instituţionale, grupale, personale); după criteriul
consistenţei (permanente, intermitente, întâmplătoare).
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Criteriile menționate mai sus au un nivel diferit și dezechilibrat în intensitate în
fiecare din cele 3 instituții: în Liceul Militar nivelul de intensitate al criteriililor este
unul superior, la fel și în Academia Forțelor Terestre, însă în cadrul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență are o abordare pe aceleși criterii, dar care responsabilizează
individul pentru atingerea lor.
În cele 3 organizații rolurile militare sunt influenţate de o multitudine de
factori, cum ar fi modul în care militarul percepe prescripţiile şi modele aferente
statutului pe care îl ocupă; aptitudinile şi capacităţile reale de care dispune pentru a
obiectiva reprezentările sale referitoare la rolul pe care trebuie să-l joace; imaginea
de sine şi nivelul de aspiraţie pe care şi-l propune pentru activităţile aferente rolului
asumat; sistemul de relaţii interpersonale în care urmează a se desfăşura jocul de
rol (relaţii actuale sau anterioare, reale sau imaginare, etc); experienţa personală
acumulată în situaţii similare; natura şi calitatea statutelor conexe pe care le ocupă;
statutul social (prestigiul în cadrul subunităţii), statutul cultural şi profesional
(nivelul de instrucţie şi prestigiul profesional); particularităţile grupului militar în
cadrul căruia se desfăşoară jocul de rol (gradul de formalism pe care îl promovează,
permeabilitatea la inovaţie, etc); creativitatea socială şi profesională.
Comportamentele de rol au un caracter de obligativitate în orice organizație
militară, iar variaţia admisă a acestora este foarte redusă. În cazul stabilirii
atribuţiunilor ce derivă din poziţia pe care o ocupă un militar, trebuie să ţină seama
de faptul că între prescripţiile organizaţionale şi comportamentul de rol se interpune
personalitatea individului. De aici derivă necesitatea cunoaşterii fiecărui individ în
parte pentru a putea anticipa modul în care se realizează trecerea de la modul extern
al rolului (rolul atribuit) la comportamentul efectiv de rol (rolul real).
Rolul social funcţional în organizaţia militară reprezintă modalitatea în care
rolul ar trebui să fie jucat pentru a îndeplini exigenţele statusului de militar.
Militarul odată cu ocuparea statusului i se atribuie şi rolul său în organizaţia
militară împreună cu prescripţiile aferente (rolul funcţional). Asumarea rolului
şi satisfacerea corectă a răspunderilor este posibilă în măsura în care militarul şi
organizaţia militară în ansamblul ei se găsesc în orizonturi satisfăcătoare.
Fenomenele legate de asumarea şi exercitarea rolurilor de către militari
implică influenţa modelelor socioculturale care oferă cadre generale ale jocului
de rol; caracteristicile sistemelor relaţionale ale militarului în cadrul subunităţii
(relaţii afective, de comunicare, de influenţă, coacţionale); profilul imaginii de
sine şi experienţa personală în ceea ce priveşte desfăşurarea unor roluri similare;
configuraţia factorilor motivaţionali de fond şi conjucturali; caracteristicile sociale
în care militarul îşi asumă rolul.
„În măsura în care asimilările şi atribuirile de roluri se conștientizează, în
organizație se generează condiții pentru ca să se realizeze explicit atribuiri de roluri;
manifestările reale atestă că ele sunt formulate ca „răspunderi” pentru anumite
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„funcţii” (posturi) şi adunate în ceea ce numim „regulamente”.23
Se ajunge astfel la rolul real, el reprezintă modul efectiv în care individul, prin
comportamentul său, satisface necesităţile impuse de organizaţia respectivă. Rolul
real este funcţional numai atunci când militarul dispune de o serie de competenţe
profesionale şi sociale cum ar fi:
- cunoaşterea şi capabilitatea de a respecta prevederile regulamentelor militare
generale:
- capabilitatea de a participa la instrucţie conform specialității sale;
- capabilitatea să participe în cadrul subunităţii din care face parte în luptă sau
aplicaţii pentru îndeplinirea misiunilor primite;
- capabilitatea să se automotiveze pentru satisfacerea necesităţilor individuale
şi organizaţionale;
- capabilitatea de autoevaluare în activitatea desfăşurată;
- capabilitatea să comunice în modalităţi lipsite de tensiuni şi conflicte;
- capabilitatea de a interacţiona cu ceilalţi membrii în interiorul organizaţiei
militare într-un mod corect, menţinând coeziunea subunităţi;
- capabilitatea să-şi asigure dezvoltarea morală, ostăşească şi civică;
- este ataşat şi loial armatei;
- are potenţial de dezvoltare pentru evoluţii ulterioare.
Aceste competenţe sunt generale pentru toate categoriile de militari (ofiţeri,
maiștri militari, subofiţeri, soldați gradați profesioniști, personal civil contractual),
însă nu pot fi dezvoltate fără un coordonator/șef cu abilități specifice, dar care să fie
conștient de responsabilitatea de integrare și socializare a angajaților.
Funcţionalitatea organizaţiei se dovedeşte a fi reală atunci când relaţiile dintre
oameni şi rezultatele sunt pozitive, când nu se produc situaţii ce insecurizează
oamenii din organizaţie și nici pentru organizaţie. Toate acestea nu se pot realiza
decât prin jucarea rolului de către fiecare militar mereu la un nivel ridicat.

7. Conexiuni între socializarea profesională şi socializarea
privată şi cetăţenească
Plecând de la faptul că oamenii sunt produsul şi expresia relaţiilor ce se stabilesc
între bioprocesori şi interpretori, se argumentează că interpretorii se constituie ca
mediatori între bioprocesori şi ambianţa omului, devenind posibilă specializarea lor,
în principal în trei direcţii:
- interpretori bio-funcţionali (cei care se implică în reglarea modalităţilor de
satisfacere a necesităţilor organismului şi a comportamentului biologic al omului);
- interpretori profesionali (cei care reglează funcţionarea oamenilor în
organizaţii);
23

Culda L., Organizaţiile,Bucureşti,Editura Licorna, 2003 p. 29
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- interpretori cetăţeneşti (cei care reglează funcţionarea oamenilor în socioorganizările integratoare de exemplu naţiunile)24.
Acceptarea ipotezei că „fiecare dintre cele trei clase de interpretori cuprinde,
în cazul fiecărui om, două genuri de interpretori, cei care dau competenţa în domeniu
şi cei care mijlocesc relaţiile dintre oameni în domeniu, care îi socializează”25, face
posibile următoarele distincţii, următoarele ipoteze:
- între interpretorii bio-funcţionali, care dau omului capacitatea de a se raporta
la organismul său, şi interpretorii profesionali, care dau omului capacitatea de a se
raporta la semenii săi;
- între interpretorii care dau competenţa profesională a oamenilor (capacitatea
lor de a ocupa anumite poziţii specializate în organizaţii) şi interpretori care mijlocesc
relaţiile dintre oameni şi organizaţii şi care, astfel, condiţionează funcţionarea
organizaţiei;
- între interpretorii care dau capacitatea oamenilor de a se raporta la organizaţiile
publice pe de o parte şi interpretorii care mijlocesc relaţiile dintre oameni în interiorul
socio-organizărilor pe care le întreţin.
Aceste distincţii ne indică, de fapt, că interpretorii conferă omului atât o anume
competenţă, cât şi capacitatea de a întreţine relaţii cu alţi oameni în organizările
sociale, adică socializează oamenii.
Dacă în prima ipostază oamenii constituie şi întreţin ceea ce autorul numeşte
deja „viaţă privată” sau domeniul privat al existenţei sociale, în celelalte ipostaze –
profesională şi cetăţenească – cele două clase de interpretori întreţin ceea ce numeşte
„viaţa publică” sau domeniul public al existenţei sociale26.
Aşadar, competenţele şi capacităţile de a întreţine relaţii, conferite oamenilor
de către interpretori, în cele trei domenii ale existenţei umane, fac posibilă construirea
şi întreţinerea vieţii private şi vieţii publice în cele două ipostaze profesională şi
cetăţenească.
„Socializarea, în cele trei domenii (privat, profesional şi cetăţenesc)
este realizată de către interpretorii care mijlocesc relaţiile dintre oameni, adică
interpretorii socializanţi ”27.
Cum argumentează autorul, socializările se diversifică în raport cu contextele
sociale în care se realizează. Socializările profesionale se realizează în organizaţii,
dar şi sub presiuni ale socio-organizărilor specializate, cele cetăţeneşti sunt produse
de modalităţile în care oamenii fiinţează în interiorul naţiunilor şi al statelor.
Dacă sunt acceptate cele trei tipuri de socializări, se pune problema relaţiilor
dintre ele, relaţii care dezvăluie autorului complexitatea socializării, posibilitatea
comportamentelor considerate „antisociale”.
Se constată că manifestările oamenilor în organizaţii nu sunt generate numai
24
25
26
27

Culda L., Organizaţiile, Bucureşti, Editura Licorna, 1999,p. 152
Culda L., Organizaţiile, Bucureşti, Editura Licorna, 2003, p. 48
Culda L., Organizaţiile, Bucureşti, Editura Licorna, 1999,p. 153
Ibidem, p. 155
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de conexiunile dintre interpretorii lor profesionali şi interpretori care produc
socializarea profesională, ci şi de conexiunile ce se stabilesc între cele trei genuri
de socializări28. De pildă, modalităţile în care se realizează socializarea pentru
viaţa privată şi cele care se realizează socializarea cetăţenească pot să susţină sau să
afecteze socializarea profesională.
Dar presiunile de socializare sunt diverse şi au surse diverse. Dacă ele decurg
din procese sociale organizante au consecinţe integratoare, iar dacă decurg din
procese sociale dezorganizante, din presiuni contradictorii, care generează situaţii
conflictuale, ele pot avea consecinţe dezintegratoare.29
Vom spune că oamenii sunt socializaţi bine dacă ei posedă competenţe care le
permit să se raporteze la ceilalţi oameni şi la organizările sociale în modalităţi care
se dovedesc a fi favorabile evoluţiilor sociale securizante pentru oameni şi omenire.
Socializările sunt problematice, insecurizante în situaţiile contrare celor menţionate.
„Limitele socializărilor profesionale, uneori în continuarea limitelor şi
erorilor din socializarea privată şi din socializarea cetăţenească, afectează oamenii,
raporturile dintre ei şi, astfel, situaţia organizaţiilor”.30

8. Socializarea în pandemie
În contextul actual putem spune că procesul de socializare în toate organizațiile
a fost afectat de pandemie, iar efectele indirecte se resimt în aproape toate domeniile.
Aceste efecte impun o distanțare, care a schimbat radical felul în care trăim viața de
familie, restricționând timpul și calitatea interacțiunii cu membrii ei mai în vârstă,
până la modificările – radicale uneori – ale mediului în care muncim.
În organizațiile civile lucrurile sunt oarecum simplificate prin posibilitatea
îndeplinirii obiectivului profesional de la domiciliu, însă în sistemul național de
apărare unde este necesară prezența fizică a militarilor pentru îndeplinirea obiectivului
profesional a fost necesară aplicarea mai multor soluții până la identificarea soluției
optime fapt care a generat o socializare grea în organizații.
În ambele tipuri de organizații militare și civile lucrurile au fost ușurate doar
de faptul că cea mai mare parte a membrilor organizațiilor cunoșteau regulile, rolurile
și aveau deja învățate abilitățile necesare pentru a-și desfășura activitatea.
Problema mare apare la angajații noi care în organizațiile civile sunt trimiși
direct acasă să muncească, iar socializarea profesională și apartenența la organizație nu
există, aspect care poate afecta îndeplinirea obiectivului profesional. În organizațiile
militare prin prisma reglementărilor bine structurate noi angajați trec printr-o formă
de specializare obligatorie și ulterior îndeplinesc atribuțiile funcționale, însă regulile
pentru limitarea răspândirii virusului limitează socializarea profesionala și afectează
Ibidem, p. 154
Ibidem, p. 154
30
Culda L., Organizaţiile,Bucureşti,Editura Licorna, 2003 p. 51
28
29
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integrarea noului angajat în organizație.
Îmbunătățirea procesului de socializare în organizații presupune atât activități
individuale cât și activități realizate cu membrii echipei și managerul direct.
Activitățile individuale necesar a fi întreprinse sunt: lecturarea fișei postului,
consemnarea elementelor importante, neclare și care au constituit o arie de activități
în trecut, activitățile în care angajatul va avea nevoie de instruire și sprijin profesional,
desfășurarea de scurte activități care să nu aibă o finalitate profesională directă în
viață profesională pentru o trecere ușoară către responsabilitățile postului.
Activitățile comune realizate împreună cu membrii echipei și managerul
direct sunt: discuții de clarificare a aspectelor esențiale, comunicarea pe orizontală
și verticală, identificare prin socializare a comportamentelor dezirabile și așteptate
în organizație, scurte sesiuni de feedback cu colegii și managerul, organizarea și
participarea la stagii de pregătire specifice, organizare team-building, acordarea
etapizată a independenței .

Concluzii
În fine, putem observa cu ușurință că atât organizațiile civile, cât și cele
militare, în funcție de specificitatea activității, au anumite limite în socializarea
și integrarea noilor membri.
Socializarea profesională nu este rezultatul exclusiv al specializării
interpretorilor profesionali, ci și al conexiunile dintre socializarea profesională,
socializarea privată şi socializarea specifică mediului de apartenență.
Mai mult, socializarea profesională, în cadrul instituției militare, visează nu
doar nivelul integrativ profesional, ci și componenta psiho-socio-strategică a acestuia,
întrucât participă efectiv la determinarea și consolidarea gradului de integritate și
integralitate al armatei, ceea ce are,indiscutabil, valoare strategică, ține de strategia
forțelor.
În organizațiile militare personalul cu funcții de conducere este cel care
gestionează socializarea profesională a militarilor prin intervenţia şi dirijarea ei
pentru satisfacerea necesităţilor şi pentru evitarea situaţiilor ce insecurizează militarii
şi organizaţia militară.
Pentru a putea conduce socializarea profesională a militarilor, personalul cu
funcții de conducere trebuie să dispună de competenţe profesionale şi sociale prin
care îşi realizează capacitatea de acţiune.
Consider că lucrarea este utilă personalului cu funcții de conducere din toate
organizațiile militare deoarece acest personal este cel care va forma competenţe
profesionale şi sociale ale subordonaţilor și este cel care va conduce socializarea
profesională acestora. Astfel, dacă personalul cu funcții de conducere nu este
socializat profesional, dacă nu dispune de competenţe profesionale şi sociale în
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conformitate cu modelul ofiţerului, nu îşi va putea exercita în mod corect rolul în
organizaţia militară și implicit integrarea noilor membri se va face cu dificultate,
lucru care va afecta îndeplinirea obiectivelor profesionale în organizația militară.
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LUCRĂRI DE APĂRARE A COMUNEI
COSMEȘTI ÎN TIMPUL PRIMULUI
RĂZBOI MONDIAL
DEFENSE WORKS FOR COSMEȘTI
VILLAGE DURING THE FIRST
WORLD WAR
Paul AELENEI
Abstract
În timpul Primului Război Mondial, pe teritoriul comunei Cosmești s-au dat
lupte grele pentru a opri înaintarea armatei germane. Pentru a înlesni traversarea
trupelor române peste râul Siret au fost amenajate patru poduri din lemn. De
asemenea, pentru protejarea trupelor au fost realizate lucrări de apărare constând
din tranșee, șanțuri de comunicare, rețele de sârmă ghimpată și adăposturi
subterane. Toate acestea au contribuit la protejarea trupelor și împreună au format
un important centru de rezistență ce a adus la înfrângerea Armatei 9 germane.

Cuvinte-cheie: Cosmești; Siret; lucrări de apărare; tranșee; rețele de
sârmă ghimpată; adăposturi subterane; poduri de lemn;
Abstract
During the First World War, heavy fighting took place on the territory of the
Cosmeşti village to stop the advance of the German Army. In order to facilitate the
crossing of the Romanian troops over the Sereth river, four wooden bridges were
built. Also, for the protection of the Romanian troops defense works were carried
out, consisting of trenches, barbed wire nets and underground shelters. All this
contributed to the protection of the Romanian troops and together they formed an
important center of resistance which led to the defeat of the German 9th Army.

Key words: Cosmeşti; Sereth; defense works; trenches; barbed wire
nets; underground shelters; wooden bridges;

164

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(49)/2022

SECURITATE ȘI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

După retragerea trupelor ruso-române în Moldova și stabilizarea frontului pe
linia Siretului, în ultimele luni ale anului 1916, au fost demarate imediat lucrări de
apărare, mare parte dintre ele fiind realizate de-a lungul acestui râu.
Pe teritoriul comunei Cosmești, rețeaua de tranșee a fost mult mai dezvoltată,
comparativ cu cea a localităților învecinate, deoarece această așezare a prezentat
particularități legate de poziționarea sa în cadrul frontului de la Mărășești, obiectivele
strategice situate pe teritoriul ei și relieful mai puțin obișnuit.
În ceea ce privește poziționarea comunei pe linia frontului, trebuie subliniat
faptul că această așezare este situată, aproximativ, la distanțe egale între localitățile
Mărășești și Tecuci, puncte pentru cucerirea cărora armata germană a purtat lupte
grele. Satul Cosmeştii Vale (sau Cosmeștii din Vale) se află pe malul drept al râului
Siret, la circa 3-4 km de Mărășești. Pe malul stâng al Siretului, tot în linie dreaptă,
satele Cosmeştii din Deal, Băltăreți, Satu Nou, Furcenii Vechi și Furcenii Noi sunt
situate la o distanță de circa 5-7 km de Tecuci. Așadar, ori de câte ori erau atacate
cele două localități menționate anterior, direct sau indirect, erau implicate și satele
de pe teritoriul comunei Cosmești.1
Referitor la obiectivele strategice aflate pe teritoriul acestei comune
menționăm podurile, Comandamentul înaintat al Armatei I române și gara. Podurile
din lemn, patru la număr, au fost realizate de soldații ruși cu scopul de a facilita
traversarea trupelor române de pe malul stâng al Siretului, unde se aflau rezervele
armatei române,2 pe celălalt mal, în direcțiile Doaga, Străjescu, Ciușlea, Cosmeştii
din Vale și Mărășești.
Podul de la Ionășești,3 construit în partea de nord a comunei, făcea legătura
între această localitate și satul Cosmeştii din Vale. Pe aici au trecut Siretul, printre
altele, trupele Diviziilor 134 și 145, în direcția Cosmeştii din Vale.
Alte trei poduri din lemn, de această dată ridicate în partea de sud a Cosmeştilor,
construite tot de ruși, asigurau traversarea spre localitățile Ciușlea și Străjescu din
satele de pe malul stâng al Siretului, respectiv Furcenii Vechi, Furcenii Noi și,
probabil, Movileni. În literatura de specialitate, se spune că acestea au fost arse de
ruși, în ziua de 24 iulie 1917, când aceștia s-au retras în debandadă din calea trupelor
germane, pe malul stâng al Siretului.6
Pe podul de la Furcenii Vechi, la ordinul generalului Cristescu, Batalionul
A se vedea pe larg General Gheorghe Dabija, Armata română în răsboiul mondial: (1916-1918), Vol. IV,
București, 1936.
2
Maior Nicolaide, O Baterie în luptele dela Mărăşeşti 24-30 Iulie 1917, în Ilustraţiunea Armatei, 15 Octombrie
st.n.1919, Anul I.-No.13-14, pp. 14-16.
3
Alexandru Vasiliu-Tătăruși, Focul cel mare: amintiri din Primul Război Mondial (1916-1918), Editura Junimea,
Iași, 1978, p.164.
4
General Gheorghe Dabija, op.cit., p.403.
5
Ibidem, p.398.
6
Ibidem, p.368.
1
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8 Infanterie Buzău a trecut Siretul în direcția Doaga, la data menționată anterior.7
Generalul Gheorghe Dabija spune că acest pod era făcut din vase. Totuși, din
relatările bătrânilor din satul Furcenii Vechi reiese că podul acesta a dăinuit până la
începutul anilor ‚40 și a fost realizat din dulapi groși de 10 cm, montați pe picioare
groase din lemn de stejar. Podul a fost amenajat la priporul de la școala din sat si a
făcut legătura cu satul Străjescu. Drumul rezultat de la acest pod se continua spre
satul Străjescu prin pădurea cu același nume.8
Pe podul de la Furcenii Noi spre Ciușlea urma, potrivit planului de atac al
Armatei 9 germane, să treacă Divizia 12 bavareză în direcția Tecuci.9 Din calea
bavarezilor, în ziua de 24 iulie 1917, s-au retras în dezordine soldații Regimentului
133 Infanterie rus, incident în timpul căruia au pierdut 10 tunuri.10
Podul de fier de la Cosmești, a fost cel mai important obiectiv strategic de
pe teritoriul acestei comune. Realizat de inginerul Anghel Saligny în anul 1887,11
a fost cel mai important punct de traversare a Siretului din sudul Moldovei. Era o
construcție solidă, din fier, realizat pe două niveluri, unul pentru trăsuri și automobile,
iar cel superior pentru trenuri.
La momentul inaugurării sale, a fost considerat cel mai mare și mai frumos pod
din ţară.12 Cucerirea acestui pod ar fi ajutat armata germană să treacă cu camioanele
și trenurile peste Siret în direcția Tecuci, apoi spre Iași, unde se aflau Familia Regală
și Guvernul.
Foto 1: Regina
Maria și generalul
Eremia Grigorescu
la Cosmeşti. În
plan îndepărtat
se observă malul
înalt și abrupt, în
direcția Ionăşeşti.
În spatele lor, la
circa 50 m, se afla
Comandamentul
înaintat al Armatei I
române.
Sursa foto: Biblioteca
Militară Națională
Bucureşti.

Ibidem, p.374.
Paul Aelenei, Cronologia Cosmeştilor, oameni, date, locuri, fapte, Editura StudIS, Iaşi, 2020, p. 115.
9
General Gheorghe Dabija, op.cit., p.355.
10
Ibidem, p.368.
11
Podul a fost inaugurat la 9 noiembrie 1887 (Ziarul ,,Telegraful’’ din 15/17 noiembrie 1887, Anul XVIII, Nr. 4614,
p.2.).
12
Mircea Zaharia, Monografia comunei Cosmești, Fundaţia Semnal, f.loc., 2009., p.315.
7
8
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Un alt obiectiv era Comandamentul înaintat al Armatei I Române,13 instalat
în casa lui Toma Munteanu din Cosmeștii din Deal. Datorită faptului că această casă
se afla la doar câteva zeci de metri de muchea malului, înalt de circa 23 de metri,
și la o distanță de aproximativ 300 de metri de podul de la Cosmești, îi ofereau
generalului Eremia Grigorescu posibilitatea de a urmări ca în palmă câmpul de luptă
până la Mărășești și Ciușlea, unde se aflau trupele inamice. În această casă aveau să
fie oaspeți Regele Ferdinand, Regina Maria și A.S.R. Principele Carol, viitorul rege
al României. Se presupune că aici ar fi fost și generalul Henri Mathias Berthelot,
însă până la momentul redactării acestui articol, nu au fost găsite dovezi concrete în
acest sens.14
La rândul ei, gara Cosmești a fost un obiectiv important prin faptul că a avut,
pe lângă altele, un post de prim ajutor15 și un triaj pentru răniți,16 de unde soldații
erau preluați cu trenurile sanitare și mutați la spitalele din Moldova. Tot aici a fost
instalat postul semifix nr.11 de artilerie antiaeriană, comandat de plutonierul Gh.
Georgescu.17
O particularitate evidentă a comunei Cosmești este relieful. Pe malul drept al
Siretului, solul are o înălțime de circa 2 m de la nivelul râului, până în apropiere de
Mărășești. Pe partea stângă este aceeași situație, însă pe o lățime de numai o sutădouă de metri, apoi urmează un mal drept cu o înălțime de circa 23 m, ce seamănă
cu o fortăreață naturală.
Aceste caracteristici ale comunei Cosmești au impus lucrări de apărare
executate corespunzător situației din teren. Așadar, au existat două linii de apărare,
sub forma unei cruci, ce s-au intersectat la Băltăreţi. Prima dintre ele s-a desfăşurat
de la soseaua Focşani – Mărăşeşti, în direcția pădurea Prisaca,18 Băltăreţi, gara
Cosmeşti. Cert este că, în a doua parte lunii decembrie 1916 și începutul lui ianuarie
1917, aceste lucrări de apărare existau deja. De exemplu, în respingerea atacului
german de la Furceni, din noaptea de Anul Nou (1916/1917), moment descris de
Teodor Pâslaru în cartea sa de memorii, aflăm că trupele ruso-române ocupau poziții
corespunzătoare de luptă în acest punct.19 De asemenea, din câteva fotografii
realizate pe linia frontului, aflăm că Regele Ferdinand, în ziua de 19 ianuarie 1917,
a făcut o vizită în tranșeele din regiunea pădurii Prisaca, situată în partea de sud-vest
a podului de la Cosmești.
Comandamentul Armatei I române se afla în Tecuci, în casa familiei Cincu. Pentru a putea urmări desfășurarea
luptelor direct pe front, generalul Eremia Grigorescu a creat acest Comandament înaintat la Cosmeşti.
14
Paul Aelenei, Cosmeştii în Primul Război Mondial, Editura StudIS, Iaşi, 2021, p.66.
15
George Miron, Note din resboiul pentru întregirea neamului, Atelierele Societăţii Anonime ,,Adeverul’’,
București, 1923, p.78.
16
Stoica Leontin, Serviciul Sanitar al Armatei Române în perioada 1914-1919, Teză de doctor în ştiinţe istorice,
Chișinău, 2012, p.102.
17
Vasile Bărboi, Istoria artileriei și rachetelor antiaeriene române, Vol. I, Editura Modelism, București, 1996, p.72.
18
Doar partea de nord a acestei păduri se află pe teritoriul comunei Cosmeşti.
19
Theodor Pâslaru, Povestiri și istorisiri din trecut (1904-1917), Editura Junimea, Iași, 2017, p.137.
13
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Foto 2-3: Regele Ferdinand la pădurea Prisaca în partea de S-V a podului de la Cosmeşti, în
ziua de 19 ianuarie 1917
Sursa foto: Biblioteca Militară Națională Bucureşti.

În vara anului 1917, aceste poziții de la Prisaca aveau să fie cel mai crunt
lovite de artileria germană și totodată asaltate de soldații Diviziilor 76 Rezervă
germană, 216 Infanterie germană și 12 Infanterie bavareză.20 Conștientizând faptul
că principalul obiectiv al atacurilor germane era capturarea podului, ofițerii români au
luat măsuri de contracarare și au amenajat între pădure și pod un puternic dispozitiv
de apărare (foto 3), prevăzut cu tunuri de 53 mm, cuiburi de mitralieră, rețele de
sârmă ghimpată și linii de comunicație. Din nefericire, aceste tranșee au fost foarte
slabe, din cauza solului nisipos și/sau pietros de pe marginea râului.21
În capătul celălalt al podului de fier, pe cele două maluri printre care trece
calea ferată, în ziua de 24 iulie 1917, Regimentul 3 Vânători a fost trimis să ocupe
capul de pod din satul Băltăreți și ,,să completeze lucrările de întărire”.22
Foto 4: Linii de apărare
a capului de pod de
la Cosmeşti, între
șoseaua națională și
pădurea Prisaca. În
mijlocul fotografiei
se observă un canton
CFR și rețelele de
tranșee realizate pentru
apărarea capului de

pod.

Sursa foto: bcucluj.ro
A se vedea pe larg General Gheorghe Dabija, op.cit.
Gheorghe Dabija, op.cit., p.524.
22
Ibidem, p.374.
20
21
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De la pădurea Prisaca, şirul de tranşee era întrerupt de apa Siretului, fabrica
de cherestea și casele din Băltăreți, de pe nivelul de jos al satului. Așadar, acesta
continua sus pe deal, de la școala din sat până la gara Cosmești.
Paralel cu acesta, la câteva sute de metri spre nord, în zona satului Cosmeştii
din Vale, au fost realizate lucrări de apărare cu rețele de sârmă ghimpată și tranșee.
Nu sunt specificate locurile unde au fost făcute aceste adăposturi și bariere, însă
fotografia de mai jos - în care se observă malul abrupt dinspre est - face trimitere
la un braț al Siretului din apropierea satului Ionășești. Nu sunt dovezi în acest sens,
însă avem motive întemeiate să credem că și în partea de SV a satului Cosmeştii Vale
au existat cel puțin tranșee, deoarece din acea direcție au atacat trupele germane în
repetate rânduri, începând cu ziua de 1 august 1917.

Foto 5: Reţele de sârmă ghimpată în Cosmeştii din Vale.
Sursa foto: Biblioteca Militară Națională Bucureşti.

Potrivit relatărilor bătrânilor din comună şi din analiza descrierilor făcute în
jurnalele de front ale unor ofițeri, a fotografiilor aeriene și a gropilor rămase de la
acestea, concluzionăm că de această dată în direcția N-S, au fost realizate rețele de
tranșee, de lungimi impresionante, cea mai mare parte dintre ele pe sectorul Ionășești
– Movileni, acestea întinzându-se o lungime de circa 15 km. De reținut faptul că în
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acest sector, au existat tranșee atât pe malul de sus, cât și pe cel de jos. Pe malul de
jos, de lângă albia râului, acolo unde solul nisipos și/sau pietros a permis săparea
lor, au existat în mod cert tranșee în cătunul Ismail de lângă podul de fier și în satul
Băltăreți. Dintr-o fotografie în care sunt prezentate tranșeele de la Movileni, de pe
nivelul inferior al malului, reiese că acestea erau căptușite pe interior cu împletituri
de nuiele.

Foto 6: Tranşee în satul Băltăreţi
Sursa foto: Biblioteca Militară Națională Bucureşti.

Logic, aceste tranșee ar fi trebuit să se continue și în Satu Nou, Furcenii
Vechi și Furcenii Noi, însă nu s-au păstrat nici urme, datorită inundațiilor repetate
și a escavărilor excesive din perioada comunistă, și nu există nici fotografii sau alte
înscrisuri. Paralel cu această linie, pe marginea malului, la înălțimea de circa 23 m, a
fost realizat un alt şir de tranșee, similar celui de lângă albia râului. Acolo unde malul
nu a fost rupt de ape, prin unele locuri, cum ar fi în spatele școlii din Furcenii Vechi,
se mai cunosc încă și astăzi urmele acestor șanțuri de protecție. Rezistența lor în timp
s-a datorat faptului că au fost săpate, spre deosebire de cele de lângă albia râului, în
pământ negru cu textură solidă. Pe malul înalt, pe linia Ionășești-Cosmeşti-FurceniMovileni, a fost amplasată artileria grea și trupe din Diviziile 5, 9, 13 și 14.23
23

General Gheorghe Dabija, op.cit., p.383.
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De asemenea, tot sus pe mal, în satul Furcenii Vechi, acolo unde astăzi este
parcul de la nuci, pe colțul de NV al acestuia, a existat o cazemată. Aceasta a fost
descoperită recent, în urma unor săpături la rețeaua de canalizare. În interiorul ei
au fost descoperite cartușe de mitralieră. Judecând după impresionanta desfășurare
de forțe și după grozăvia luptelor purtate, avem motive întemeiate să credem că, pe
teritoriul întregii comune, au existat mai multe construcții fortificate de acest gen,
însă doar despre existența acesteia se știe.
Adăposturile pentru soldații de pe teritoriul comunei Cosmești au existat atât
la suprafață, cât și în subteran. La suprafață, o parte din soldați s-au adăpostit în
casele din satele amintite. Preotul Dumitru Dămăceanu din satul Cosmeştii din Vale
spunea într-o scrisoare adresată protopopului de Tecuci că ,,din noiembrie 1916 am
fost nevoit a-mi abandona familia în Tecuci fiindcă toate încăperile locuinței au fost
ocupate de soldații ruși, rămânând eu singur în parohie, într-o mică încăpere în
locuința mea, până în timpul luptelor de la finele lunii iulie și începutul lunii august
a.c., când în urma dispozițiunilor «date» de armata română a trebuit a-mi părăsi și
eu casa”.24 Dintr-o pictură aparținând lui Constantin Petrescu-Dragoe și intitulată
Mărășești-Cosmești/ Campania 917, constatăm că au existat și adăposturi săpate în
pământ și acoperite cu traverse de lemn și pământ.25 De asemenea, în malul înalt,
la înălțimi variate, au fost săpate circa 15 hrube cu o lungime în interior de la 2050 m. Unele sunt simple, având planul literei ,,I”, altele au brațe laterale cu lavițe
pentru dormit și policioare săpate în perete. Se spune că hruba din dreptul fabricii
de cherestea de la Băltăreți a folosit ca depozit de muniție și, într-adevăr, pe pereții
acesteia sunt niște semne scrijelite (linii verticale tăiate cu o linie oblică) ce seamănă
cu un fel de inventare. În aceste hrube au fost descoperite, până prin anii ‚60, pistoale
și cartușe ruginite.
Din documentele, scrierile, mărturiile sau fotografiile analizate reiese că pe
teritoriul comunei Cosmești au existat, în timpul Primului Război Mondial, aproape
toate tipurile de lucrări de apărare cunoscute la momentul respectiv.

24
25

Arhiva Protoieriei Tecuci, Dosar nr. 87/1917, fără număr de pagină.
Paul Aelenei, Cosmeştii în Primul Război Mondial, Editura StudIS, Iași, 2021, p.248.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(49)/2022

171

OPINII

DESPRE FALSELE DIAGNOSTICE
FATA L E
ABOUT FALSE FATAL DIAGNOSIS
Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIȚA

Rezumat 1
Articolul de față are scopul de a atrage atenția asupra faptului că, în special
în cazul bolilor grave, niciodată un om nu trebuie să se lase în seama unui singur
diagnostic deoarece, consultarea mai multor opinii medicale specializate, poate
salva sănătatea și chiar viața unor oameni. Sănătatea și chiar viața multor oameni
a fost curmată din cauză că aceștia s-au lăsat în seama unei singure opinii medicale,
a unui singur diagnostic. Edificator în acest sens este cazul real, prezentat mai jos, în
care 553 de pacienți s ă n ă t o ș i din SUA au fost diagnosticați în mod f a l s , cu bună
știință, cu CANCER de criminalul medic oncolog Farid Fata care, pe baza acestor
falsuri, a încasat 34 de milioane de dolari numai din asigurările medicale. În cazul
în care acești oameni ar mai fi consultat fie și numai o singură altă opinie medicală,
efectele benefice ar fi fost duble: (a) ei ar fi constatat, în final, că nu sunt bolnavi de
cancer, și (b) s-ar fi descoperit de la început faptele odioase ale acestui medic.

Rezum a t 2
Esența subiectului de față este redată foarte sugestiv și prin următorul b a n c ,
care îndeamnă la profunde momente de reflecție, despre cum n u trebuie să te bazezi
numai pe o singură opinie medicală, mai ales când ești în fața unui diagnostic grav.
Un catolic, un protestant și un evreu au mers, fiecare separat, la același
celebru medic oncolog, care i-a spus fiecăruia că mai are de trăit maximum șase luni.
Distinct, fiecare dintre aceștia s-a consultat cu câte un prieten.
- Și acum, tu ce vei face dacă doctorul ţi-a mai dat doar șase luni de trăit? îl
întrebă prietenul pe c a t o l i c .
- Ah! spuse catolicul. Îmi voi dărui toate bunurile bisericii, mă voi împărtăși
în fiecare duminică și-mi voi spune în mod regulat rugăciunile.
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- Dar tu? îl întrebă prietenul pe p r o t e s t a n t .
- Eu voi vinde tot ce am și voi pleca într-o călătorie în jurul lumii și mă voi
distra pe cinste.
- Și tu? îl întrebă prietenul pe e v r e u .
- Eu? Eu … merg și voi consulta nu unul, ci mai mulți doctori (diferiți). Și așa
a făcut, și a văzut că nu avea nimic.
Asta e inteligenţa.
Dacă cei 3 ar fi ajuns pe mâna celebrului medic oncolog Farid Fata, mai mult
ca sigur că protestantul și catolicul au terminat cu viața în cele șase luni prescrise
de acesta.

Cuvinte și expresii cheie: diagnostic; cancer; tratamentele nenecesare;
chimioterapie; centru medical; oncolog;

Summary 1
This article aims to draw attention to the fact that, especially in the case
of serious diseases, a person should never be left with a single diagnosis because,
consulting several specialized medical opinions, can save the health and even the
life of some people. . The health and even the lives of many people have been stopped
because they have been left to a single medical opinion, a single diagnosis. Edifying
in this sense is the real case, presented below, in which 553 healthy patients from
the USA were falsely diagnosed, knowingly, with CANCER by the oncologist Farid
Fata who, on the basis of these forgeries, received 34 millions of dollars in health
insurance alone. If these people had consulted even one other medical opinion, the
beneficial effects would have been twofold: (a) they would have finally found that they
were not cancerous, and (b) he would have discovered the heinous deeds of this doctor
from the beginning.

Summary 2
The essence of this topic is very suggestive and through the following joke,
which urges deep moments of reflection, about how you should not rely on a single
medical opinion, especially when you are facing a serious diagnosis. A Catholic,
a Protestant and a Jew went, each separately, to the same famous oncologist, who
told everyone that he had a maximum of six months to live. Distinctly, each of them
consulted with a friend. „And now what would you do if the doctor gave you only six
months to live?” the friend asked the Catholic. - Ah! said the Catholic. I will give all
the goods of the church, I will share every Sunday and I will say my prayers regularly.
- But you? the friend asked the Protestant. - I will sell everything I have and go on
a trip around the world and have fun. - And you? the friend asked the Jew. - Me? I
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go and I will consult not one, but several (different) doctors. And so he did, and saw
that he had nothing. That’s intelligence. If the three had ended up in the hands of
the famous oncologist Farid Fata, it is more than certain that the Protestant and the
Catholic ended their lives in the six months prescribed by him.

Keywords and phrases: diagnosis; cancer; unnecessary treatments;
chemotherapy; medical Center; oncologist;

D

intotdeauna și în toate țările au fost frecvente cazurile în care unii oamenii,
presupunând că au o anumită boală, au mers la un singur medic1, care a
pus un diagnostic g re ș i t . [Un diagnostic g re ș i t poate avea loc (1) fie din cauze
medicale subiective (a slabei pregătiri a medicului), (2) fie din cauze obiective:
corpul uman este un univers atât de complex încât, cu toate cuceririle științifice
extraordinare la care s-a ajuns, uneori, nu se reușește, pe deplin, nici cunoașterea
cauzei pentru numeroase afecțiuni și nici tratarea multor boli.]
Pacienții respectivi au luat de bază acel diagnostic (despre care nu aveau de
unde să știe că este greșit), urmând procedurile medicale prescrise (medicamente,
terapii, operații etc.) pe care le-au urmat și din cauza cărora unii și-au pierdut
sănătatea, iar alții chiar și viața.
Consultarea și a alor medici specialiști, în afara medicului la care s-a apelat
inițial, se dovedește, în frecvente cazuri, decisivă pentru salvarea sănătății și chiar a
vieții unui număr mare de persoane, în special în cazul bolilor grave.
Prin consultarea mai multor specialiști, în afara medicului la care s-a apelat
inițial, omul poate beneficia:
1. Fie de același diagnostic, ceea ce poate conduce la concluzia de „o
certitudine în stabilirea diagnosticului”. Viața oferă însă și numeroase exemple de
cazuri în care diagnosticul a fost stabilit greșit și prin două opinii medicale (cauzele
fiind mai multe, dar nu este locul să fie analizate aici).
2. Fie de o diagnosticare diferită, caz în care se ridică serioase probleme,
respectiv, de efectuare a unor investigații medicale complexe care să conducă la
aflarea adevărului.

Diagnosticare diferită exprimă faptul că:
2.1) un medic a stabilit diagnosticul corect, iar un alt medic s-a înșelat;
De regulă, un om care se simte bolnav se duce la medicul de familie, iar acesta îl trimite, dacă este cazul, la un
medic specialist (de regulă, la un singur medic specialist), care îi pune un diagnostic. Consultarea unui alt medic
specialist, este dificilă, întrucât, adesea, insuficiența medicilor specialiști (înmare parte, specialiștii sunt plecați peste
hotare) și, mai ales, birocrația din sistem nu prea permit asta. Dar mulți pacienți, pe cont propriu, consultă și un
alt medic. Îndeosebi, în spitale, medicii înșiși se consultă între ei pentru a nu greși în ceea ce privește punerea unui
diagnostic. Totuși, azi, la noi, din păcate, problema consultării mai multor medici rămâne o opțiune a pacientului și
nu a medicului, chiar dacă oricare medic care se respectă solicită, de regulă, și o altă opinie a colegului său, mai ales
când este vorba de un diagnostic dificil. (NR)
1
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2.2) ambii medici s-au înșelat în stabilirea diagnosticului corect;
2.3) un medic a stabilit diagnosticul corect, iar un alt medic-criminal a pus
diagnosticul f a l s , cu bună știință, în scopul obținerii unor venituri pe seama sănătății
și/sau a vieții unor oameni. Pare greu de crezut că există și asemenea medici-criminali,
dar mass-media din întreaga lume a prezentat frecvent asemenea cazuri, care au loc
în toate țările lumii, cu diferența că frecvența și gravitatea acestor practici medicale
criminale este foarte diferită de la o țară la alta. Iar aceste cazuri sunt, totuși, rare.
Cei mai mulți dintre acești oameni care se ocupă de sănătatea noastră își fac, uneori,
în condiții dramatice meseria și datoria.
Tragedia a fost mare pentru acei oameni care s-au bazat pe o singură opinie
medicală, iar aceasta a fost a unui medic-criminal, care a pus diagnosticul f a l s , cu
bună știință, în scopul obținerii unor venituri pe seama sănătății și/sau a vieții acelor
oameni.
Consultarea mai multor opinii medicale specializate ar trebui să fie luată
în considerare de orice persoană (a) când începe investigațiile medicale pentru a
constata dacă are sau nu o presupusă boală gravă și (b), în mod obligatoriu, înainte
de a începe un tratament agresiv.
Articolul de față are și scopul de a atrage atenția asupra faptului că, în special
în cazul bolilor g r a v e , niciodată un om nu trebuie să se lase în seama unui
singur diagnostic deoarece, consultarea mai multor opinii medicale specializate,
îi poate salva sănătatea și chiar viața. A lui și a altor oameni aflați în suferință.
Edificator în acest sens este cazul real, prezentat mai jos, în care 553 de
pacienți s ă n ă t o ș i din SUA au fost diagnosticați în mod f a l s , cu bună știință, cu
CANCER de medicuș oncolog Farid Fata care, pe baza acestor falsuri, a încasat 34
de milioane de dolari numai din asigurările medicale.
În cazul în care cei 553 de pacienți în discuție ar mai fi consultat fie și numai
o singură altă opinie medicală, efectele benefice ar fi fost duble: (a) aceștia ar fi
constat, în final, că nu sunt bolnavi de cancer, și (b) s-ar fi descoperit de la început
faptele odioase ale acestui medic.
*
Celebrul medic oncolog Farid Fata (născut în anul 1965) a fost proprietarul
Michigan Hematologie-Oncologie, una dintre cele mai mari practici de cancer din
Michigan, Statele Unite ale Americii.
Farid Fata, care avea circa o mie de pacienți în grija sa, a diagnosticat în mod
f a l s , cu bună știință, cu CANCER, 553 de pacienți, deși știa (pe baza investigațiilor
medicale ale acestora) că erau sănătoși și, cu toate acestea, i-a supus chimioterapiei,
încasând nu mai puțin de 34 de milioane de dolari SUA numai din asigurările
medicale.
Tratamentele NEnecesare cu chimioterapie s-au dovedit, în cazul multora,
mortale.
I n t r a u perfect sănătoase persoane în cabinetul lui Farid Fata, dar i e ș e a u
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convinse de acesta (printr-un diagnostic fals, dat cu bună știință) că au cancere
avansate care trebuie tratate cu chimioterapie.
Pe alţi pacienți, care chiar erau în faze terminale de cancer, îi convingea să
accepte, și acceptau oamenii, să treacă prin tratamente în realitate inutile și complet
dăunătoare pentru organism, fiindcă „celebrul medic” le garantase că așa se vor face
bine.
Au fost administrate circa 9.000 de injecţii sau infuzii, la ordinul acestui medic
criminal, de colegi din cele 6 clinici pe care le conducea oncologul-criminal, care au
acţionat cu bună-credinţă, fără să știe de crunta farsă a conducătorului lor.
Numeroase femei care, după ce „li s-a părut” că ar avea un nodul la un sân,
au devenit suspicioase că „ar fi posibil să aibă cancer”, fapt pentru care au mers la
acest medic oncolog.
Chiar dacă erau perfect sănătoase, după ce au mers la acest celebru medicasasin Farid Fata, nu au mai ieșit așa cum au intrat: diagnosticul, fals, pus cu bună
știință de el, era de cancer și tratamentul, care urma să le curme sănătatea și chiar
viața unora, începea imediat.
În mod asemănător, numeroși bărbați care, urinând mai frecvent noaptea,
având o mică suspiciune că ar avea probleme cu prostata, au mers și ei la acesta.
Chiar dacă erau perfect sănătoși, după ce au ajuns la medicul-criminal Farid
Fata, au ieșit de la acesta cu falsul diagnostic de cancer, iar tratamentul, care urma
să le curme sănătatea și chiar viața unora, a început imediat.
Cancerul de p ro s t a t ă este un bun exemplu când vine vorba de diagnosticul
greșit al medicilor. Un test de sânge caută antigenul specific prostatei, o proteină
produsă de glanda prostatică. Un nivel ridicat este asociat cu cancerul de prostată,
însă această corelație nu este întotdeauna corectă și, chiar și când este, cancerul
de prostată nu este neapărat mortal. Doar 3% dintre bărbații care suferă de această
afecțiune mor din cauza cancerului de prostată.
Din păcate, mai sunt și medici care nu pun sănătatea pacienților pe primul loc.
Cum „prevenirea afecțiunilor nu produce bani, dar tratamentul acestora da”,
se ajunge tot mai frecvent la diagnostice „tendențios îngrijorătoare”, de tratarea și
„a ceea ce nu există”, și „a ceea ce nu este nevoie”.
În anul 2015 Farid Fata și-a recunoscut faptele, fiind condamnat la … 45 de
ani de închisoare.
În alte cazuri, pentru un singur omor, criminalul a primit zeci de ani de
închisoare.
În acest caz, medicul-criminal nu a primit nici măcar câte un an de închisoare
pentru fiecare pacient decedat din cauza „omorului calificat, săvârșit cu premeditare”,
prin falsul diagnostic pus de acesta, cu bună știință, în scopul obținerii unor venituri.
Pacienții au fost șocați atât de faptele criminale ale acestui medic savantcriminal, cât și de mica pedeapsă primită față de numeroasele și gravele fapte
săvârșite. Nu este exclus ca peste 15 – 20 de ani și acest odios criminal să fie eliberat
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pentru „bună purtare”, așa cum s-a mai procedat și cu alți criminali feroce.
Nici un om nu s-ar putea gândi, când merge la un medic, că acesta va pune un
diagnostic f a l s , în mod intenționat, numai pentru a încasa bani pe seama sănătății
și a vieții lui.
Pentru onestul cetățean, sunt de neconceput asemenea practici medicalecriminale și asemenea medici-asasini ai propriilor pacienți.
Cu toate acestea, asemenea practici medicale criminale au loc chiar și în cazul
cancerului (fără a mai vorbi de alte afecțiuni) de pe urma cărora unii medicii obțin
venituri exorbitante.
Renumitul doctor Sayed Mohammed, un oncolog care s-a pensionat, a
recunoscut că a văzut această practică în urmă cu un deceniu și a spus despre acești
medici fără scrupule că sunt niște „afaceriști cu sănătatea și cu viața oamenilor”,
care sunt un mare pericol în orice societate.
Acesta a mai spus că se întâmplă mai des decât își poate imagina onestul
cetățean, ca oamenii sănătoși să fie diagnosticați, de unii doctori, în mod fals cu
cancer pentru a face bani frauduloși din tratarea incorectă a acestora, în special prin
chimioterapie.
Pentru lumea medicală, prevenirea afecțiunilor nu produce bani, dar
tratamentul acestora da.
Acesta este și motivul pentru care societățile medicale pentru combaterea
cancerului din întreaga lume oferă o importanță financiară mult mai mare tratării
bolilor (unele chiar inexistente) decât tehnicilor de prevenire a acestora.
Și guvernanții, incompetenți, corupți, sau și una și alta, rămân indiferenți față
de aceste odioase crime în masă săvârșite din interese financiare.
O concluzie, dintre multe altele care ar fi necesar a fi prezentată.
În momentele de maximă suferință și de vulnerabilitate, așa cum sunt cele
în care o persoană este suspectată de cancer, și cu atât mai mult când i se anunță
acest diagnostic, ceea ce o ajută în mod real este (1) încrederea în buna-credinţă
și în profesionalismul medicului, (2) consultarea mai multor opinii medicale
specializate și, pe cât posibil, (3) documentarea personală.
1. Încrederea în buna-credinţă și în profesionalismul medicului ajută,
uneori în mod decisiv, în vindecarea bolii.
România a avut, și încă mai are, foarte mulți medici cu extraordinare
calități: și profesioniștii autentici și plini de umanitate, dintre care unii șiau dedicat, efectiv și în mod real, întreaga viață în slujba sănătății și a vieții
oamenilor.
Exemplele de acești medici sunt multe, dar eu îl dau aici numai pe Alexandru
Pesamosca (n. 14 martie 1930, – d. 1 septembrie 2011), un fost chirurg pediatru
din România. Timp de jumătate de secol, el a făcut circa 45 000 de operații, salvând
de la infirmitate pe viață sau de la moarte mii de copii, inclusiv pe cei considerați
fără speranță și inoperabili de către ceilalți medici. Profesorul Pesamosca, considerat
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„î n g e r u l copiilor”, „d u h o v n i c u l cu bisturiu”, era genul de medic care nu se
hrănea cu titluri şi cu distincţii, nu lua bani de la pacienţi, nu a avut nici o avere
(case sau maşini), dar a dovedit un profesionalism și o u m a n i t a t e cum rar se
poate întâlni în breasla medicală. Când alții își ridicau mii de metri pătrați de vile, de
policlinici, de spitale, „î n g e r u l copiilor” Pesamosca a locuit într-o rezervă de 10
metri pătraţi a Spitalului „Budimex” (actualul „Marie Curie”) și a fost înmormântat
lângă biserica pe care a ctitorit-o în incinta acestui spital.
Câtă diferență între „medicul-îngerul copiilor” Alexandru Pesamosca și
medicul-exterminator Farid Fata !!!
Mulți dintre medicii noștri, care sunt și plini de umanitate, și profesioniști
desăvârșiți, fie muncesc toată viața în anonimat, fie ne părăsesc țara din cauza
conducătorilor malefici, ai lor (pe linie medicală) și ai țării.
E bine să fim conștienți de aceste lucruri și să le mai reamintim din când în
când.
2. Consultarea mai multor opinii medicale specializate ar trebui să fie luată
în considerare de orice persoană (a) când începe investigațiile medicale pentru a
constata dacă are sau nu o presupusă boală și (b), în mod obligatoriu, înainte de a
începe un tratament agresiv.
Niciodată, și în nici o situație, nu trebuie să ne lăsăm în seama unei singure
opinii medicale.
În cazul în care cei 553 de pacienți sănătoși, diagnosticați în mod fals, cu bună
știință, cu cancer, de criminalul medic oncolog Farid Fata, ar mai fi consultat fie și
numai o singură altă opinie (ar mai fi făcut investigații medicale și la un alt centru
medical), efectele benefice ar fi fost duble: (a) aceștia ar fi constat, în final, că nu sunt
bolnavi de cancer, și (b) s-ar fi descoperit de la început faptele odioase ale acestui
odios medic.
D a r , din cauză că (1) tot mai mulți oameni trăiesc în sărăcie, (2) în spitalele
de stat nu se mai beneficiază, efectiv și în mod real, de servicii medicale gratuite,
corecte și depline și (3) în unitățile medicale private (în care condițiile, dotările și
calitatea serviciilor medicale sunt mult superioare față de cele din unitățile de stat)
tarifele sunt de mii, și chiar de zeci de mii de euro, deci din aceste cauze se ajunge
ca tot mai mulți dintre oamenii de rând (simplii și onești), după o viață de trudă să
nu mai aibă posibilitatea la consultarea mai multor opinii specializate și cu atât mai
mult să-și trateze bolile.
3. Documentarea personală asupra boli de care suferă nu este, efectiv și în
mod real, accesibilă pentru marea majoritate a populației.
Pentru oamenii simplii este mai greu cu documentarea personală asupra bolilor
de care suferă din cauză că, chiar dacă aceștia au acces la surse de documentare, ei nu
le pot corobora, nu le pot înțelege și nu le pot aplica corect.
În timp ce televiziunile, radiourile și mass-media, scrisă și electronică, publice
și private, sunt pline de emisiuni și de articole toxice (în special pentru tineret),
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emisiunile despre „educaţie pentru sănătate”și despre cum „este mai ieftin să previi
decât să tratezi” sunt destul de puține și nu cu profesioniști autentici, care să aibă și
calitatea de buni comunicatori.
Seară de seară, vedem, la numeroase televiziuni, până noaptea târziu, așa-zise
„somități din lumea medicală” care participă, trăncănind chiar cu încrâncenare, la
bălăcăreli politice.
Este bine ca medicul să rămână în nobila și umana lume a lui, în care a
intrat când a depus „jurământul lui Hipocrate”, nu să se vâre printre ciocoi, în
politica mizeră și în grupurile nelegitime de interese, care îi adorm conștiința, îl
deprofesionalizează și îl transformă într-o maşină-tonomat de produs palavre la
comandă. Scopul învățământului medical nu este de a se obține trăncănitori politici,
ci pentru a pregăti specialiști care să fie în slujba sănătății și a vieții oamenilor.
Se mai spune că perfecționarea unui sistem medical se asigură, în mare parte,
și prin raportarea oricărei nereguli medicale constatate.
Numai că, într-un sistem medical cu conducători malefici, în care „corb la
corb nu-și scoate ochii”, cel care îndrăznește să sesizeze o neregulă medicală este
mâncat de corbi.
Guvernanții uită că distrugerea oricărei națiuni nu necesită bombe atomice sau
rachete balistice intercontinentale.
Trebuie doar degradat sistemul public de sănătate, alături de cel de educație
și de învățământ.
Pacienții mor în mâinile unor asemenea medici.
Degradarea sistemului p u b l i c de sănătate, alături de cel de educație și
de învățământ, va avea ca efect degradarea întregii națiunii. A se vedea ce se
întâmplă azi în România!
„Cine are urechi de auzit să audă.” (N.T. Luca 8:8; 14:35)
„Cine are minte, să ia aminte!”
Amin!
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SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM,
CÂND MÂNCĂM ȘI CUM MÂNCĂM
WE ARE WHAT WE EAT, WHEN
WE EAT AND HOW WE EAT
Conf. Univ. Dr. N. Grigorie LĂCRIŢA
„Spune-mi ce mănânci ca să-ţi spun cine eşti”. (Jean Anthelme Brillat-Savarin)
„Eşti ceea ce mănânci”. (O veche filozofie indiană, Ayurveda)
„Tell me what you eat so I can tell you who you are.” (Jean Anthelme BrillatSavarin) „You are what you eat.” (An Ancient Indian Philosophy, Ayurveda)

Rezumat
Sănătatea și chiar viața tot mai multor oameni este curmată din cauză că nu
respectă unele dintre regulile cele mai importante de alimentație rațională, precum ce
mâncăm, când mâncăm și cum mâncăm. Respectarea acestor reguli este importantă
deoarece ne influențează, decisiv, atât corpul, cât și mintea, fapt pentru care fiecare
dintre noi ar trebui să reflectăm la ele, chiar la fiecare masă. Cei care reușesc să facă
acest lucru se bucură de o viață mai lungă, în fericire, bazată pe sănătate. Articolul
de față prezintă o sinteză a celor mai importante principii de alimentație care conduc
la realizarea acestui scop.

Cuvinte și expresii cheie: mâncare; îmbuibare; longevitate; boală; corpul; mintea;
Summary
The health and even the lives of more and more people are being compromised
because they do not follow some of the most important rules of rational nutrition, such
as what we eat, when we eat and how we eat. Observance of these rules is important
because it decisively influences both our body and our mind, which is why each of
us should reflect on them, even at every meal. Those who succeed in doing so enjoy
a longer, happier life based on health. This article summarizes the most important
nutrition principles that lead to this goal.

Keywords and phrases: food; soaking; longevity; disease; the body; mind;
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În țările bogate s-a ajuns deja în situația ca numărul celor care mor din cauza
excesului de mâncare, al îmbuibării, să fie mai mare decât al celor care mor din cauza
mâncării prea puține.
De fapt, în țările dezvoltate nu mai există cazuri de oameni care să moară din
cauză că nu au ce mânca.
În schimb, în țările dezvoltate numărul persoanelor care au probleme din ce în
ce mai grave, din cauza excesului de mâncare, al îmbuibării, este foarte mare și mereu
în creștere.
Aceasta din cauză că gurmanzii îşi sapă singuri mormântul cu dinţii, mâncând.
Materialul de faţă are scopul de a îndemna la un proces de reflecţie profundă
asupra faptului că sănătatea şi viaţa noastră depind, în mare măsură 1) de ceea ce
mâncăm, 2) de cum mâncăm şi 3) de când mâncăm.
O veche filozofie indiană, Ayurveda, spune că „Eşti ceea ce mănânci”, iar
faimosul gastronom de origine franceza din secolul al 19-lea, Jean Anthelme BrillatSavarin a lansat dictonul „Spune-mi ce mănânci ca să-ţi spun cine eşti”.
În acelaşi sens, Dr. Kirschner, în Live Food Juice, precizează că „Alimentele
pe care le consumaţi determină în mod semnificativ longevitatea – sau cât de mult
vă veţi bucura de viaţă şi cât de reuşită va fi viaţa pe care v-o faceţi singuri.”. (Dr.
Kirschner, Live Food Juice)”.
În zilele noastre, marele pericol pentru sănătatea şi viaţa noastră este cauzat
cel mai mult de faptul că noi înşine:
1) nu respectăm unele reguli elementare de alimentaţie raţională;
2) nu suntem conştienţi de faptul că „Boala este cu mult mai scumpă decât
menţinerea sănătăţii.” (Robert Morse, medic american, specialist în medicină
naturistă şi iridologie).
Ajungem astfel la cruda realitate conform căreia „Jumătate din viaţă ne
cheltuim sănătatea pentru avere, iar în cealaltă jumătate, cheltuim averea pentru
sănătate.” (Voltaire) și „Medicii toarnă medicamente despre care nu ştiu mai
nimic, cu scopul de a vindeca boli despre care ştiu şi mai puţin, în oameni despre
care nu ştiu nimic.” (Voltaire).
Uităm că „Trebuie să mâncăm ca să trăim, nu să trăim ca să mâncăm.”
(Moliere) sau, altfel spus, „Omul trebuie să mănânce pentru a trăi, nu să trăiască
pentru a mânca.” (Benjamin Franklin).
Oamenii ignoră, iar statul permite, publicitatea mincinoasă şi agresivă prin
care „Frumoase la vedere şi plăcute la mâncare sunt produsele care ne omoară.”
(Biblia, Sfântul cuvios Eftimie), iar gastronomia, în loc să fie arta de a folosi
hrana pentru a crea fericirea, a ajuns mijlocul prin care se câştigă banii pe seama
sănătăţii populaţiei.
Ce mâncăm, când mâncăm și cum mâncăm ne influențează, decisiv, atât
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corpul, cât și mintea.
Masa de seară ar trebui servită până în ora 18, cu patru sau cinci ore înainte de
a ne culca, pentru ca stomacul să ne fie gol atunci când începem să dormim.
Nerespectarea acestei „reguli de aur” este cauza care face ca numeroase
persoane să ajungă supraponderale.
De fiecare dată când cineva serveşte masa după ora 18 ar trebui să se gândească
și la faptul că „Pinguinii sunt rândunicile care au mâncat după 6 seara.” (Anonim)
Pentru ca procesul de digestie și de absorbție să decurgă cu efecte benefice
maxime pentru organism este necesar s ă m e s t e c ă m fiecare îmbucătură de 30 50 de ori, până când mâncarea se transformă într-o pastă.
Dacă nu se mestecă temeinic, cea mai mare parte a mâncării pe care o
consumăm se va elimina, fără a fi absorbită.
Dacă mesteci mai mult, beneficiile sunt numeroase și deosebit de importante,
dintre care sunt de menționat: te simți mai plin, din mai puțină mâncare; foamea va
dispărea cu mai puțină mâncare; are loc o foarte bună digerare și absorbție a hranei;
crește gradul de detoxificare intracelulară; enzimele de revitalizare lucrează din plin
etc.
F r u c t e l e trebuie consumate cu 30 - 40 de minute înainte de masă. Fructele
consumate după masă vor aduce un aport excesiv de carbohidrați, ceea ce va produce
creșterea greutății corporale.
Fructele, ca și legumele și zarzavaturile consumate, trebuie să fie dintre
cele locale, pe baza concepției că organismul nostru și mediul în care trăiește sunt
inseparabile.
Alimentația trebuie să se bazeze pe 85% alimente de origine vegetală și 15%
alimente de origine animală, nu mai mult de 80 - 120 de grame pe zi.
În unele studii se recomandă un necesar de proteine de aproximativ de un
gram de proteine per un kilogram de greutate corporală.
Între mese nu mai trebuie mâncat nimic, cu excepția fructelor.
Controverse mari sunt și cu privire la consumul optim de A P Ă zilnic.
Recomandările sunt foarte diferite, unele cu adevărat hazardante, lipsite de
orice temei științific.
În frecvente cazuri se recomandă un consum de 2 litri pe zi, despre care unii
spun „de lichide”, alții spun „de apă”.
Din ceea ce am citit în lucrările de specialitate ale unor elite cu recunoaștere
pe plan mondial (și am citit foarte mult și pe această temă) îmi permit să exprim
următoarele esențe, pe care le și aplic:
1. Nu este corect să se recomande 2 litrii de apă zilnic pentru „o persoană”
din cauză că „o persoană” este și de 60 de kg. și tot „o persoană” este și de 120 de
kilograme.
Corect este să se recomande 0.020 litri pentru un kilogram corp.
Spre exemplu, o persoană de 100 kg va trebui să consume 100 kg x 0.020 l =
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2 litrii de apă, iar o persoană de 60 kg va trebui să consume 60 kg x 0,020 ml = 1,2
litrii de apă.
2. Așa după cum am mai arătat, apa nu poate fi înlocuită de alte lichide,
în special de ceai, cafea, băuturi carbogazoase (preparate din apă, cafeină, agenți
aromatizați și mult zahăr, elemente dăunătoare organismului) și bere.
Atunci când consumăm aceste „alte lichide” decât apă, ele nu numai că nu
efectuează o hidratare a corpului, ci, dimpotrivă, o deshidratare prin aceea că jefuiesc
celulele și sângele de apă.
Deci, pe un kilogram corp, trebuie consumat 0.020 litrii de a p ă și nu de
„l i c h i d e ”.
3. Din cantitatea optimă de apă necesară organismului fiecăruia, în funcție de
greutatea sa corporală, în jur de o treime trebuie băută î n a i n t e , cu circa o oră,
de fiecare din cele 3 mase principale ale zilei. Apa, consumată cu o oră înainte de
fiecare masă, va umple o parte din stomac și va diminua pofta de mâncare.
4. În timpul mesei trebuie evitat să bem apă din cauză că aceasta va dilua
enzimele digestive din stomac, făcând dificilă digerarea și absorbția hranei.
5. Un consum prea mare de apă are ca efect „intoxicaţia cu apă”, ceea ce
conduce la „hiponatremie”, adică la un nivelul redus de sodiu din sânge care, în
lipsa unui tratament, poate favoriza apariţia unor complicaţii grave, chiar fatale.
Spre exemplu, nu trebuie uitat faptul elementar, cunoscut dintotdeauna
de românii agricultori, inclusiv de cei neștiutori de carte, că udările în exces ale
plantelor duc la putrezirea rădăcinilor și, pe cale de consecință, la uscarea plantei.
Cam așa este și cu „omul al cărui organism este inundat cu apă”, exprimat medical
prin noțiunea de „intoxicat cu apă”.
7. Desigur că și cantitatea de apă consumată depinde de mai mulți factori,
precum: temperatura mediului ambiant; activitatea desfășurată; alimente, fructele și
celelalte lichide consumate etc.
Între p o s t și longevitate s-a dovedit că există o corelație, în sensul că oamenii
care respectă posturile se bucură de o sănătate și de o longevitate mai bună.
Studiile științifice au demonstrat, în unanimitate, că oamenii care mănâncă
mai puține calorii sunt și mai sănătoși și trăiesc mai mult.
La fel s-a demonstrat că „foamea, până când stomacul ajunge să fie gol și să
rămână gol circa 10-15 ore” este foarte sănătoasă.
P o s t u l cu „foamea. până când stomacul ajunge să fie gol și să rămână gol
circa 10-15 ore” se poate realiza zilnic, timp pe circa 14-15 ore, (1) între ultima
masă de seară, care trebuie să fie în jur de ora 17:00 - 17:30 și (2) până la masa de
dimineață, de a doua zi, din jurul orelor 7:30 – 8:00.
Prin acest mini-post se obțin importante efecte benefice, exprimate prin autocurățarea celulară, detoxificarea din celulele corpului, eliminarea substanțelor toxice
(a gunoaielor) din organism etc.
În condițiile abordăm foamea cu o atitudine pozitivă, ca un lucru benefic
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pentru sănătate, ne vom obișnui cu acest mini-post și nu va mai fi o problemă să o
ținem.
Eu m-am obișnuit așa de bine cu acest „mini-post zilnic”, pe care îl practic de
câțiva ani, încât acum mi se pare ceva firesc, normal, fără ca dimineața să mă simt ca
un om care suferă de foame.
Mai greu a fost până când mi-am fixat în minte (setarea mentală pozitivă)
ideea că această mini-înfometare este un lucru foarte benefic pentru sănătate, că
pe perioada acesteia intră în acțiune detoxificarea intracelulară și că enzimele de
revitalizare lucrează din plin.
De un folos foarte mare în atingerea acestui scop așa de benefic mi-au fost cele
circa 30 de cărți citite, pe teme de sănătate, dintre care se remarcă cele 3 cărți ale lui
Hiromi SHINYA, prezentate în bibliografie.
Cu toate că persoanele care nu se hrănesc sănătos sunt conştiente de acest
lucru, ele se gândesc numai la o s p e ţ e bogate, deşi î m b u i b a r e a le îmbolnăveşte
şi le întunecă mintea.
H o r a ț i u , (65 î.Hr. – 8 î.Hr.), care a fost unul din cei mai importanți poeți
romani din „perioada de aur” a literaturii romane, a avertizat oamenii, cu peste
2.000 de ani în urmă, asupra faptului că (1) sănătatea şi fericirea fiecăruia depind,
în foarte mare măsură, de ce mănâncă, cum mănâncă şi când mănâncă fiecare, şi (2)
că îmbuibarea, în special de la ospeţele bogate şi frecvente, este foarte periculoasă
pentru sănătate şi viaţă.
„Corpul împovărat de viciile de aseară apasă greu asupra sufletului şi
ţintuieşte la pământ scânteia divină a minţii”. (Horatius, Satirae, 2, 2, 79 sqq).
În context:
„Aduceţi-vă aminte, ce bine vă simţiţi
Pe când stăteaţi la masă hrăniţi, nu îndopaţi.
Dar azi, atâtea feluri, ba fierte, ba prăjite,
Atâtea scoici, cu sturzii de-a valma înghiţite,
Atâtea dulci bucate, stomacul tău prea plin
În fiere le preschimbă şi scurgeri de venin.
Priveşte-ţi musafirii cu cât nesaţ mănâncă,
Şi cât de galbeni pleacă!
Mai poartă-n burtă încă
Mâncărurile de-aseară şi-ngreunaţi cum sunt
Scânteia sacră-a minţii o-ngroapă la pământ.”
În condiţiile în care „boala este cu mult mai scumpă decât menţinerea
sănătăţii”, problema unei alimentaţii sănătoase devine o problemă majoră pentru
fiecare persoană, pentru întreaga societate și, în special, pentru conducerea societăţii.
Pentru că sănătatea reprezintă nouă zecimi din orice fericire (iar uneori chiar
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100%), frecvent s-a ajuns în situaţia ca numeroşi săraci să fie mai sănătoşi şi mai
fericiţi decât bogații-îmbuibați, şi aceasta pentru că „pe săraci f o a m e a i-a făcut
să fie sănătoşi”1, iar „pe bogații-necumpătați î m b u i b a re a ia îmbolnăvit, le-a
întunecat mintea şi le-a produs moartea”.
În zilele noastre, marele pericol pentru sănătate este cauzat cel mai mult de
faptul că noi înşine nu respectăm unele r e g u l i elementare de viaţă sănătoasă,
printr-o alimentație rațională, precum cele redate în continuare prin următoarele
citate:
A r t h u r S c h o p e n h a u e r a exprimat în mod strălucit adevărul axiomatic
conform căruia (sublinierile îmi aparţin) „Fericirea noastră se bazează exclusiv pe
sănătate”, iar sănătatea depinde de ce mâncăm, când mâncăm şi cum mâncăm, fapt
pentru care trebuie să ne hrănim sănătos, nu cu îmbuibarea care ne îmbolnăveşte,
ne întunecă mintea şi ne produce moartea ! „Nouă zecimi, cel puţin, din fericirea
noastră se bazează exclusiv pe sănătate. Căci, în primul rând, buna noastră dispoziţie
de ea depinde. Acolo unde sănătatea este prezentă, circumstanţele cele mai neplăcute
şi cele mai potrivnice par mai uşor de suportat decât cele mai fericite în care sănătatea
proastă ne face morocănoşi şi neliniştiţi. Să comparăm modul de a privi aceleaşi
lucruri în zilele cu sănătate şi bună dispoziţie faţă de cele cu sănătate şubredă. Ceea
ce ne face fericiţi sau nefericiţi este nu ceea ce lucrurile sunt în contextul aparent
al experienţei, ci ceea ce sunt ele în cadrul concepţiei pe care o avem. Prin urmare,
sănătatea şi buna dispoziţie care le însoţesc pot ţine loc de orice, dar pe ele nimic
nu le poate înlocui. La urma urmei, e imposibil să ne bucurăm de orice fericire
aparentă fără sănătate şi prin urmare aceasta e absentă la omul copleşit de boală. Cu
ea, totul e sursă de plăcere: de aceea un cerşetor sănătos e mai fericit decât un rege
bolnav. Nu e deci lipsit de sens că ne întrebăm reciproc cum ne simţim şi nu altceva
şi ne urăm sănătate, căci ea reprezintă nouă zecimi din orice fericire. Rezultă, de
aici, că e cea mai mare nebunie să ne sacrificăm sănătatea, oricare ar fi motivul:
să dobândim bunuri, să devenim savanţi, pentru glorie, avansare profesională,
şi chiar pentru bucuriile lui Venus2 şi plăcerile fugare. Din contră, totul ar trebui
să i se subordoneze.” (Arthur Schopenhauer, 50 de reguli de viaţă. Arta de a fi fericit.
Regula de viaţă nr. 32).
Pitagora, în urmă cu circa 2.500 de ani, în „Legile morale şi politice”, a ţinut
să atragă și el atenţia, atât pentru fiecare cetăţean, cât și pentru conducerea statului,
În legătură cu cât de sănătoasă este „f o a m e a ”, printr-un regim rațional de „o pauză de la
a nu mânca”, printr-un „post”, a se vedea fie și numai cărțile: 1) Hiromi SHINYA. „Factorul
Microbian”, pg. 99 – 105; 2) Hiromi SHINYA. „Enzima Întineririi”, pg. 85-86; 3) Hiromi
SHINYA. „Enzima Miracol”, toată cartea fiind foarte importantă.
2
Notă N.G.L: Venus este numele roman al zeiței grecești Afrodita, zeița dragostei, frumuseții și fertilității. Afrodita era consoarta lui Vulcan. Venus a fost repudiată de soțul său după ce acesta a surprins-o în brațele lui Marte,
zeul războiului. Din unirea celor doi (Venus și Marte) a rezultat nestatornicul Cupidon (Amor). Se deduce de
1

aici că Schopenhauer a folosit sintagma „bucuriile lui Venus şi plăcerile fugare” (de la infidela Venus) cu sensul de
„bucuriile sexualităţii, în special prin infidelitate”.
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asupra necesităţii „unei alimentaţii raţionale”, asupra „unei strategii a conducerii
statelor în domeniul sănătăţii”, precum și prin următorul citat: „Prea multă hrană
te face să fii necioplit; cu prea puţină înnebuneşti”.
„În prima parte a vieţii ne cheltuim sănătatea pentru bani, iar în a doua
parte ne cheltuim (în general, zadarnic) banii pentru sănătate”.
„Trebuie să mâncăm ca să trăim, nu să trăim ca să mâncăm”. (Moliere),
sau „Omul trebuie să mănânce pentru a trăi, nu să trăiască pentru a mânca.”
(Benjamin Franklin)
Ignorăm faptul că „Frumoase la vedere şi plăcute la mâncare sunt produsele
care ne omoară” (N. Grigorie Lăcriţa).
„Ar trebui să faci bine trupului, pentru ca sufletul să aibă plăcere să
locuiască în el”. (Winston Churchill)
„Minte sănătoasă în corp sănătos” sau, în latină: „Mens sana in corpore
sano”. Formula lui Iuvenal care a devenit deviza educației fizice.
„Să îţi doreşti să fii sănătos este o parte din sănătate”. (Seneca)
„Sănătatea este o convenţie între tine şi corpul tău.” (Terri Guillemets)
„Sănătatea este o stare de armonie completă a corpului, a minţii şi a
spiritului.” (B.K.S. Iyengar)
„Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli.” (Buddha).
„Esenţa fericirii este sănătatea, iar a sănătăţii e mişcarea.” (James
Thomson).
„Sănătatea e comoara cea mai preţioasă şi cea mai uşor de pierdut; totuşi
cel mai prost păzită.” (Emile Augie)
„Nu este nimic mai scump decât boala şi ignorarea ei.” (Sigmund Freud).
„Există o mie de boli şi o singură sănătate.” (Arthur Schopenhauer)
„Unica frumuseţe pe care o cunosc e sănătatea.” (Heinrich Heine).
„Nimeni nu poate depăşi o problemă de sănătate dacă foloseşte acelaşi
clişeu de gândire care a declanşat afecţiunea”. (Thomas Edison)
„Medicii toarnă medicamente despre care nu ştiu mai nimic, cu scopul
de a vindeca boli despre care ştiu şi mai puţin, în oameni despre care nu ştiu
nimic.” (Voltaire)
Papa Francisc, în înţelepciunea-i caracteristică, a ţinut și El să atragă atenţia
oamenilor asupra faptului în care trebuie să mănânce: „Fapte incontestabile ale
fericirii: Mâncați mâncarea ca și cum ar fi medicamentul, altfel ar trebui să vă luați
medicamentul ca și cum ar fi alimente.” (Papa Francisc)
Deoarece „Este imposibil sa conduci lumea cu dreptate fără Dumnezeu
și fără Biblie.” (George Washington), am considerat necesar să prezint (sublinierile
îmi aparțin) și următoarele citate din Biblie, cu atât mai mult cu cât se consideră și
faptul că „Între coperțile unei singure cărți, Biblia, se află răspunsurile la toate
problemele cu care ne confruntam azi.” (Ronald Reagan)
În Vechiul Testament:
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„Şi Dumnezeu a zis: »Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care
este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta
să fie hrana voastră«”. (Facerea, 1.29).
„Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se î m b u i b ă cu carne”.
Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți
zdrențe.” (Biblia, Proverbele. 23.20-21). „Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă
după băuturi ameţitoare, şi şed până târziu noaptea şi se înfierbântă de vin!”
(Biblia, Isaia 5.11). „Vai de cei tari când este vorba de băut vin, şi viteji când este
vorba de amestecat băuturi tari; care scot cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită,
şi iau drepturile celor nevinovaţi!” (Biblia, Isaia 5.22,23). B e ţ i a şi î m b u i b a re a
sunt vicii costisitoare, care nu pot fi ţinute în frâu de lipsa banilor. De asemenea îl
stânjenesc pe om în lucrul său şi-i limitează capacitatea de a câştiga.
„Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai înainte: pune-ți un
cuțit în gât, dacă ești prea lacom.” (Biblia, Proverbele. 23.1-2). În sfatul acesta nu
există ideea de sinucidere, ci mai degrabă se exprimă nevoia de a ucide lăcomia.
Dacă ești invitat la masă la unul din cei mari, ia seama la ce ți s-a pus înainte, la ce
vei mânca și la ce vei bea, în special dacă ești prea lacom și dacă nu ești obişnuit cu
abundenţa de mâncare, de băutură și de interesele cu care se fac masele (de interese,
înșelătoare) de cei mari. Un om ispitit să-şi satisfacă apetitul (de mâncare, de băutură
etc.) ar putea să dea dovadă de lăcomie, care îl va face să-şi piardă controlul și asupra
a ceea ce vorbește, consecința fiind că ceea ce îi putea fi de folos să se transforme
într-o pierdere, confirmându-se astfel adevărul că lăcomia ucide. Nu trebuie uitat
că, în frecvente cazuri, ţinta unor astfel de „ospitalităţi înșelătoare” este de a susţine
vreun plan egoist şi pentru a realiza vreun scop rău, precum, spre exemplu, de a-i
face pe unii musafiri să uite să fie precauţi şi să devin limbuţi. Oricât de atrăgătoare
ar fi bunătăţile, fie nu te duce, fie nu lăsa ca plăcerile să-ți tulbure mintea și să te facă
să vorbești ceea ce nu trebuie, cu grave consecințe ulterioare.
„Nu pofti mâncărurile lui alese, căci sunt o hrană înșelătoare. ” (Biblia,
Proverbele. 23.3). Ar putea să nu existe nimic rău în mâncare, dar adesea ţinta unei
astfel de ospitalităţi este de a susţine vreun plan egoist şi pentru a realiza vreun scop
rău - poate de a-i face pe musafiri să uite să fie precauţi şi să devin limbuţi. Oricât
de atrăgătoare ar fi bunătăţile, fie nu te duce, fie păstrează-ţi mintea la treabă şi nu
la plăcere.
„Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat
puțin; dar pe cel bogat nu-l lasă î m b u i b a r e a să doarmă.” (Eclesiastul
5:12). Noțiunea de „lucrătorul” trebuie înțeleasă cu sensul de „orice persoană
care desfășoară o activitate utilă, fizică și/sau intelectuală”. Într-o zi de muncă,
dacă te alimentezi rațional, în funcție de necesitățile calorice de care are nevoie
activitatea fizică și/sau intelectuală pe care o desfășori, vei avea o noapte de somn
reconfortant. În cazul în care nu te alimentezi rațional, te îmbuibi (consumi mai mult
decât necesitățile calorice de care are nevoie organismul), noaptea va fi un calvar:
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te jefuieşte de odihnă într-atât încât urmările sunt o sănătate şubredă şi un colaps
nervos.
În Noul Testament, despre care se spune că „Noul Testament este cea mai
bună carte care a fost și va fi vreodată cunoscută în această lume.” (Charles
Dickens)
„Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea”.
(Luca 12:23)
„Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu
î m b u i b a r e de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel
ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.” (Luca 21, 34-35)
„Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia,
curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile,
zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele,
uciderile, bețiile, î m b u i b ă r i l e și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun
mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni
Împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea,
înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:19-23).
Înfrânarea poftelor cu sensul de „stăpânirea de sine”, care semnifică cumpătarea în
toate, control deplin asupra oricărei pasiuni şi oricărei pofte,.excesele de orice fel
fiind excluse. Necumpătarea se manifestă prin a neglija legile sănătăţii.
*
Deci, lupta pentru o viaţă sănătoasă ar trebui să fie, pentru fiecare om, primul
și cel mai important principiu de viaţă.
„Iar dacă tu ai prevenit un păcătos să se abată de la calea lui şi el nu s-a
abătut, atunci el va muri pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai mântuit viaţa.” (Biblia,
Ezechiel 33. 9)
„Cine are minte, să ia aminte!”
„Cine are urechi de auzit să audă”. (N. T., Luca, 8.3)
Amin!!!

Bibliografie
Cărţile de foarte mare utilitate care, efectiv şi în mod real, ne schimbă viaţa,
ne ajută să adoptăm un regim de viaţă sănătos, să prevenim și să tratăm numeroase
boli, inclusiv dintre cele mai grave.
1. Hiromi SHINYA. „Enzima Miracol”. 208 de pagini.
2. Hiromi SHINYA. „Factorul Microbian”. 208 de pagini.
3. Hiromi SHINYA. „Enzima Întineririi”. 152 de pagini.
Aceste trei cărți ale lui Hiromi SHINYA sunt cu adevărat excepționale, fapt
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pentru care ar trebui citite de fiecare persoană care este preocupată serios de sănătatea
și de viața sa. Fiind prezentate prin zeci de Site-uri pe Internet, nu am prezentat nici
o editură.
4. Daniel Reid. „Ghid complet de medicină chinezească. De la un regim de
viaţă sănătos la prevenirea şi tratarea bolilor”. Editura Polirom, 2014. 408 pagini.
5. Dr. Mitchell L. Gaynor. „Terapia genetică pentru sănătate şi longevitate.
Cum schimbăm predispoziţia genetică pentru anumite boli cu ajutorul dietei şi al
stilului de viaţă”. Conţine peste 100 de reţete.
6. Robert Morse, medic american, specialist în medicină naturistă şi iridologie.
„Să trăim sănătos fără toxine”, Editura Paralela 45, Piteşti, ediţia a III-a, 2009.
7. Bradley J. Willcox, M.D. D. Craig Willcox, Ph. D. Makoto Suzuki, M.
D. „Secretul longevităţii. Programul Okinawa”. Traducerea din limba engleză de
Radu Timnea. Editura Paralela 45.
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RELIGIA ÎN IMPERIILE VIITORULUI,
CARE VOR FI IMPERIILE MINȚII
RELIGION IN THE EMPIRES OF
THE FUTURE, WHICH WILL BE THE
EMPIRES OF THE MIND
Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIȚA

Rezumat
În prezent, în lume sunt circa 4.300 de religii și de culte religioase, fiecare cu
Divinitatea sa. În imperiile viitorului, care vor fi imperiile minții, schimbările vor fi
deosebit de mari și în ceea ce privește religiile.

Cuvinte-cheie: cunoaștere; imperiile minții; credință; știință;
transcendență; realitate;

Summary
Today, there are about 4,300 religions and religious denominations in the
world, each with its own Divinity. In the empires of the future, which will be the
empires of the mind, the changes will be particularly great in terms of religions.

Keywords: knowledge; empires of the mind; faith; science;
transcendence; reality;

O

ameni cerebrali (care vor fi din ce în ce mai mulți), de care va depinde
tot mai mult prosperitatea lumii, nu vor rămâne în afara fenomenului
religios, într-o măsură mai mare sau mai mică.
Implicarea oamenilor cerebrali în fenomenul religios depinde și de modul în
care religia va reuși să se reformeze, să se adapteze la necesitățile spirituale ale noii
societăți a informației, numită și societatea bazată pe cunoaștere.
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Oameni cerebrali nu vor mai accepta o religie bazată pe vechile dogme care
există în Vechiul Testament din povestirile/tradițiile populare care circulau în urmă
cu circa 4.000 de ani (adunate și consemnate, în scris, de Moise), care continuă să fie
considerate ca fiind imuabile, care sunt impuse ca adevăruri incontestabile, care nu
sunt admise a fi supuse discuției și cu atât mai mult criticii.
O religie nu trebuie să se preocupe numai de (puținii săi) credincioșii săi
(dintre care unii sunt ipocriți religioși), ci trebuie să-și îndrepte eforturile către
marea majoritate a populației rămase în afara religiei.
Religiile care nu vor reuși să se adapteze noilor cerințe ale imperiilor viitorului,
care vor fi imperiile minții, nu vor mai avea loc în acestea.
În Biblie, în Matei 9:12-13, în Marcu 2:17 și în Luca 5:31-32 este scris (sublinierea
îmi aparține):

„Isus i-a auzit și le-a zis: «Nu cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei
bolnavi. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: «Milă voiesc, iar nu jertfă!» Căci n-am
venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.»”
Isus venise să mântuiască pe oameni (Matei 1,21), dar dacă El ar fi fost în stare
să salveze numai pe aceia care erau deja neprihăniţi, nu ar fi putut să fie cu adevărat
un Mântuitor.
Dovada misiunii Sale ca Mântuitor al oamenilor depindea de ceea ce putea
face El pentru păcătoşi.
Fariseii pretindeau că sunt în stare să ajungă la neprihănire prin conformarea
strictă la cerinţele legii rituale.
Mai târziu, Isus a arătat clar că o astfel de neprihănire era contrafăcută şi
fără de valoare în împărăţia pe care El o proclama (Matei 5,20; cf. cap. 23,1-33).
De fapt, Fariseii erau uneori vinovaţi chiar de păcatele pe care le detestau atât
de înfocat la strângătorii de biruri.
Isus spunea că fariseii mâncau casele văduvelor (Matei 23,14) şi scuteau pe un
fiu avar de a se îngriji de părinţii lui bătrâni (vezi la Marcu 7,11), dacă în felul acesta
ei puteau să se îmbogăţească.
În felul acesta Fariseii, punând accent pe corectitudinea legală, erau prea
adesea făţarnici.
Pe de altă parte, vameşii, care nu ridicau pretenţii de respectabilitate ritualică,
erau uneori într-o poziţie mai bună de a accepta învăţătura lui Isus, în ciuda păcatelor
lor (vezi la Luca 18,9-14).
Am prezentat cele de mai sus cu scopul de a se înțelege că, așa cum «Nu
cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi”, tot așa și Biserica ar trebui
să înțeleagă faptul că trebuie să-și concentreze mai mult preocupările către
cei necredincioși și, în special, către cei păcătoși, înfăptuind astfel mesajul
Mântuitorului conform căruia „Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei
neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.”
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La marea majoritate a slujbelor religioase ortodoxe se prezintă versete din
Biblie acelorași enoriași.
La rândul lor, marea majoritate a preoților procedează și ei ca „fariseii care,
punând accent pe corectitudinea legală, erau prea adesea făţarnici”, ceea ce face ca,
în frecvente cazuri, nu numai că nu atrag spre credință unii oameni, dar chiar și-i
îndepărtează și mai mult.
Exemplele pe care le-aș putea da sunt multe, dar prezint numai următoarele:
1. La parastasul mamei unei doamne doctor (prof. univ. dr. la facultatea de
medicină), ținut de doi preoți, erau mai mulți medici eminenți, profesori universitari
doctori în științe medicale etc., mulți dintre aceștia religioși.
Așa cum era de așteptat, discuțiile s-au purtat și pe diverse teme despre religie,
frecvent fiind invocate anumite versete din Biblie.
Ceea ce a surprins, neplăcut, persoanele care erau în apropierea celor doi
preoți, a fost următorul fapt: la afirmația unei doamne doctor referitor la neclaritățile
pe care le are cu privire la interpretarea unor versete din Biblie, cei doi preoți au ținut
să sublinieze faptul că „nu dv. trebuie să citiți Biblia, ci numai noi preoții, și noi să
v-o explicăm”.
Toți cei care au auzit discuția au rămas stupefiați de această afirmație a celor
doi preoți, care au căzut în dizgrație, fapt pentru care, delicat, discuția cu aceștia a
încetat.
Este inadmisibil ca un (așa-zis) slujitor al Domnului să aibă o asemenea
atitudine, de sfidare a capacităților intelectuale ale unor elite medicale, dintre care
unele profund credincioase și bune cunoscătoare ale Bibliei.
2. Într-un an, de Sfinții Mihail și Gavril, am mers la biserica din cartierul în
care locuiesc.
Înainte de a merge la biserică, am considerat că voi înțelege mai bine mesajele
din cadrul slujbei dacă mă documentez cine a fost Arhanghelul Mihail, cine a fost
Arhanghelul Gavril, are au fost minunile făcute de aceștia etc.
Slujba era ținută de un preot nou în această parohie, în vârstă în jur de 60
de ani, despre care ulterior am aflat că a făcut teologia la fără frecvență, când era
aproape de pensionare din calitatea de angajat într-o unitate de stat.
Acesta ținea în podul palmei drepte niște fițuici, iar în podul palmei stângi alte
fițuici, după care se ghida în relatarea despre cine a fost Arhanghelul Mihail, cine a
fost Arhanghelul Gavril, care au fost minunile făcute de aceștia etc.
La un moment dat, acesta a făcut ce a făcut că a încurcat fițuicile și a început
să spună la Arhanghelul Mihail faptele de la Arhanghelul Gavril, și invers, ceea ce a
produs rumoare printre cei prezenți în biserică, mulți dintre aceștia fiind cunoscători
ai faptelor acestor sfinți.
Ulterior aveam să constat că, la această biserică, atunci când slujea acest preot
biserica era aproape goală, iar când slujea un eminent preot biserica era arhiplină.
3. Într-un an eram la tratament la băile Herculane, unde tratamentul îl efectuam
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în bazinul în aer liber, de la „7 izvoare”.
Acolo și-a făcut prezența și un preot, care a reușit să ne cucerească, la
superlativ, pe toți, prin modul în care propăvăduia credința ortodoxă.
Ajunsesem ca mulți dintre cei care eram acolo să-l rugăm pe distinsul preot să
ne spună și nouă orele la care sosește în acest bazin, pentru a fi prezenți și noi.
Când sosea acest preot în bazin nu numai că bazinul era plin cu oameni, dar de
jur împrejur erau multe persoane prezente numai și numai pentru a asculta pe acest
propagator înflăcărat al învăţăturii creştine.
În această împrejurare l-am cunoscut pe distinsul Preot Dr. Nicolae
Nicolescu, director al revistei Epifania.
Ulterior aveam să aflu că distinsul Preot Dr. Nicolae Nicolescu a desfăşurat
şi desfăşoară o activitate de primenire, de înnoite şi de trezire la viaţă în învățătura
și în credința Bisericii Ortodoxe, fiind cu adevărat vrednic de urmat de către toți cei
care îl urmăresc.
Mai târziu am luat cunoștință despre conținutul revistei Epifania, care m-a
impresionat plăcut și m-a determinat chiar să doresc să public articole în aceasta.
Dintre cele mai mari calități ale acestei reviste consider că sunt cele date de
deschiderea sa către realitățile prezente și viitoare, că ține cont de gândirea omului
în contextul extraordinarelor realizări ale științei, că are în vedere actuala viziune a
oamenilor despre lume și viață, că renunță la abordări habotnice ale acelor texte din
Vechiul Testament, numeroase depășite, despre care chiar și Papa Francisc susține
că ar trebui reconsiderate.
Dar și Papa Ioan Paul al II-lea a dovedit că a avut o viziune despre religie
ținând cont de realitățile lumii în care trăim, de cuceririle științifice.
Edificatoare în acest sens sunt și următoarele consemnări ale ilustrului fizician
Stephen W. Hawking în cartea sa „Scurtă istorie a timpului”, editura Humanitas,
București (sublinierea îmi aparține):
Biserica Catolică (în anul 1981, când Papă era Ioan Paul al II-lea) „a hotărât
să invite mai mulți experți cu care să se consulte în probleme de cosmologie. La
sfârșitul conferinței participanții au avut o audiență la Papă. El ne-a spus că era bine
să se studieze evoluția universului după Bin Bang, dar nu ar trebui să facem
cercetări în ceea ce privește Big Bang-ul însuși deoarece acela a fost momentul
Creației și deci lucrul Domnului.”
Nici atunci, și nici de atunci până acum, niciuna dintre elitele lumii științifice
nici nu a încercat vreodată să contrazică aceste argumente ale Papei, respectiv să facă
afirmații, cât de cât credibile, (1) despre ce a fost dincolo (înainte) de Big Bang și
(2) cum din nimic (adică dintr-un univers cu dimensiunea zero) a luat naștere acest
Big Bang, argumentat numai printr-o ipoteză (presupunere) a unor oameni de știință,
ipoteză asupra căreia nu există unanimitate nici între oamenii de știință.
Am subliniat aceste aspecte pentru a se înțelege cât mai bine faptul că limbajul
în care trebuie exprimat/comunicat mesajul biblic, pentru a conduce la transcendenţă,
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trebuie să fie și clar și, cel mai important, să fie și credibil și pe înțelesul celor care
îl receptează.
Așa după cum am mai arătat, evenimente și aspecte (consemnate de Moise),
care continuă să fie considerate ca fiind imuabile, care sunt impuse ca adevăruri
incontestabile, care nu sunt admise a fi supuse discuției și cu atât mai mult criticii,
nu pot avea la infinit acest statut. Credință și știința nu sunt și ni trebuie să fie două
dimensiuni paralele ale aceleiași realități.
31.01.2022
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CONTRIBUŢII
ALE CERCETĂTORILOR ROMÂNI
ÎN DOMENIUL BIOLOGIEI,
RECUNOSCUŢI PE PLAN MONDIAL
CONTRIBUTIONS OF ROMANIAN
RESEARCHERS IN THE FIELD OF
BIOLOGY, WORLDLY RECOGNIZED
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
Ing. Mihai OLTENEANU1

Rezumat
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea foarte mulţi tineri români au
plecat în Europa de vest, în special în Germania şi Franţa, unde au frecventat studii
universitare sau, după absolvirea studiilor la universităţile româneşti, au fost prezenți
la prestigioase universități europene pentru specializare. Este deosebit de important
să ne amintim şi să evocăm ori de câte ori este posibil pe marii înaintaşi români care
a adus contribuţii importante de cunoaştere, înscriindu-şi cu litere de aur numele în
istoria ştiinţei românești dar și mondiale.

Cuvinte cheie: contribuții; cercetători români; biologie; notorietate;
național; mondial;
Mihai OLTENEANU (15 mai 1932-14 ianuarie 2013). Absolvent al Colegiului „Gheorghe Lazăr”, diplomat al
Facultății de Geologie a Universității București. Autor și coautor a numeroase comunicări științifice, tratate de
specialitate, cărți de istoria științei și tehnicii și a peste 300 de articole. A colaborat la emisiuni științifice ale Radiodifuziunii Române, la realizarea de filme documentare pentru TVR ș.a. A fost colaborator permanent al publicației
Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), al ziarului „Univers Ingineresc” și a unor publicații ale
Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR). A fost membru al AGIR, al Societății Naționale de Geofizică
(SNG), al Societății Ziariștilor din România (SZR) și al Federației Internaționale a Ziariștilor.
1
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Abstract
In the second half of the 19th century, many young Romanians went to Western
Europe, especially to Germany and France, where they attended university or,
after graduating from Romanian universities, were present at prestigious European
universities for specialization. It is especially important to remember and evoke
whenever possible the great Romanian forerunners who made important contributions
of knowledge, inscribing in gold letters their name in the history of Romanian science
and world science.

Keywords: contributions; Romanian researchers; biology; notoriety;
national; global;

Introducere

Î

n a doua jumătate a secolului al XIX-lea, foarte mulţi tineri români au plecat
în Europa de vest, în special în Germania şi Franţa, unde au frecventat studii
universitare sau, după absolvirea studiilor la universităţile româneşti, au fost prezenți
la prestigioase universități europene pentru specializare. Ei s-au dovedit tot atât de
buni în domeniul cercetării ca şi colegii lor de altă cetățenie decât cea română şi
s-au avântat cu entuziasm în domenii de avangardă ale cercetării din epocă. Această
perioadă a fost o reală renaştere a științelor și artelor în Principatele Unite. Din
rândurile românilor din Transilvania, ocupată pe atunci de Imperiul Austro-Ungar,
grupaţi în jurul bisericii greoco-catolice, s-au ridicat intelectuali de valoare care au
fost profesori, scriitori, poeţi, oameni de ştiinţă.
Este deosebit de important să ne amintim şi să evocăm ori de câte ori este
posibil pe marii înaintaşi români care a adus contribuţii importante de cunoaştere,
înscriindu-şi cu litere de aur numele în istoria ştiinţei românești dar și mondiale.

Cercetători români în domeniul biologiei
· Victor BABEŞ (1854-1926) a fost fiul distinsului jurist român Vincenţiu
BABEŞ, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania. El a studiat medicina
la Viena şi şi-a început cercetările la Berlin.
La vârsta de 30 de ani era bine cunoscut printre cercetători în domeniul
bacteriologiei şi avea acces în laboratoarele lui la Robert Koch.
În 1883, în colaborare cu Andre Victor Cornil, a început să elaboreze
primul tratat de bacteriologie, intitulat „Les Bacteries et leur role dans l’etiologie,
l’anatomie et l’histologie pathologique des maladies infectieuses”, apărut în patru
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volume în 1885. Acestă lucrare a fost una de referinţă pentru perioada respectivă.
În 1887, Universitatea din Bucureşti i-a oferit posibilitatea de a înfiinţa un
institut de cercetări biomedicale, care, în prezent, îi poartă numele. Întors în ţară, s-a
implicat în cercetare, a devenit profesor şi s-a ocupat de sănătate şi de problemele
sociale cu care se confrunta populația României.
Dr. Victor BABEȘ a efectuat cercetări în domeniul turbării, boală mortală şi
fără leac în epocă. El a reuşit să salveze doi copii muşcaţi de câini turbaţi, printr-un
tratament original. Acest succes a fost mediatizat şi a condus la înfiinţarea Institutului
Pasteur din Paris. Dr. Victor BABEȘ a îmbunătăţit preparatele şi a demonstrat că
virusul atacă sistemul nervos central. A efectuat o serie de experienţe în paralel cu
savantul Louis Pasteur şi a descoperit imunizarea pasivă, pe baza căreia a elaborat
metoda cunoscută sub denumirea de seroterapie.
În 1888, Dr. Victor BABEȘ a descoperit o serie de protozoare în globulele
roşii ale vitelor, pe care le-a clasificat în clasa sporozoare, unele denumite în onoarea
sa, Babesia sau Basbesiella. Cu acestea a deschis un nou câmp de cercetare, dovedind
că protozoarele patogene sunt cauza unor boli fatale foarte răspândite în întreaga
lume, cum sunt malaria şi leishmaniozele.
Dr. Victor BABEȘ s-a preocupat şi de alte cercetări în domeniul bacteriologiei,
constatând că între bacterii din diferite specii se duce o luptă, care poate duce la
distrugerea sau la oprirea dezvoltării lor. Aceste observaţii ar fi stat la descoperirea
antibioticelor.
· Emil RACOVIŢĂ (1868-1947)
Iniţial, s-a ocupat de biologia marină şi a lucrat la faimosul laborator din
Banyuls sur Mer, de unde a fost angajat ca naturalist pe vasul Belgica, pentru o
expediţie în Antarctica, care a avut loc între anii 1897-1899, care ulterior a devenit
celebră.
Expediţia a fost deosebit de periculoasă, la un anumit moment s-a crezut că
vasul a dispărut în adâncurile oceanului.
Apreciat pentru rezultatele obţinute, a fost numit directorul Laboratorului
Arago din Banyuls sur Mer şi co-editor al Arhivelor de zoologie experimentală.
În 1903, a făcut o vizită în Peştera Diavolului de pe una din insulele Baleare.
Atunci a descoperit crustacee de dimensiuni reduse, nepigmentate şi fără organe
vizuale, adaptate vieţii în întuneric. A abandonat biologia marină şi s-a dedicat unei
noi ştiinţe, a cărui fondator a fost, biospeologia. Această nouă ştiinţă s-a dezvoltat
şi mii de biologi au cercetat peşterile din toată ţara, făcând descoperiri nebănuite.
În 1920 el s-a întors la Cluj, unde a înfiinţat un institut de speologie, o facultate
şi de unde a avut numeroase relaţii internaţionale.
· Grigore ANTIPA (1867-1944), este întemeietorul Muzeului de Ştiinţe
Naturale din Bucureşti, care îi poartă numele. El a făcut cercetări privind
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productiviatea biologică a Dunării şi a părţii de NV a Mării Negre şi a pus bazele
şcolii româneşti de hidrobiologie şi ihtiologie, metodele de cercetare elaborate de el
au fost adoptate în toată lumea.
A inventat diorama, un mod de prezentare artistică pentru vizitatorii muzeelor,
a habitatului în care trăiesc diferite specii de animale. După ce a introdus dioramele
în propriul său muzeu de ştiinţe naturale din Bucureşti, ele au fost adaptate şi se
întâlnesc în toate muzeele din lume.
· Mihai CIUCĂ (1883-1968), a devenit cunoscut prin vaccinarea antiholerică
în masă, în timpul epidemiilor de holeră care au afectat populaţia în cursul războaielor
din Balcani din 1912 şi 1913. Metoda lui a fost aplicată mai târziu în Franţa.
În colaborare cu d’Herelle de la Institutul Pasteur din Paris şi cu Jules Bordet
din Bruxelles, au descoperit în 1919 că bacteriile enterice (E. coli) sunt distruse
rapid de către bacteriofagii care fuseseră recent descoperiţi. A mai adus contribuţii
în domeniul poliomelitei.
A participat în anii 1920 şi 1930, ca organizator important, la campaniile
împotriva malariei efectuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în România şi pe
plan mondial.
Ulterior, a devenit profesor universitar, membru al Academiei Române şi al
unor academii şi societăţi ştiinţifice străine.
· Constantin Levaditi (1896-1945), inframicrobiolog de origine franceză.
A fost profesor la Universitatea din Cluj. A făcut cercetări originale în domeniul
sifilisului, a poliomelitei şi encefalitei. A stabilit cu precizie că poliomelita este
provocată de un virus.
În 1920, a descoperit că bismutul este un element foarte eficient în tratamentul
sifilisului, adoptat imediat în tratamentul standard pe plan mondial, până la
descoperirea penicilinei în 1940.
· Nicolae PAULESCU (1869-1931), fost profesor universitar la Facultatea
de Medicină din Bucureşti, a făcut experienţe pe cobai, pe care îi îmbolnăvea
cu diabet. Astfel, în 1921, a reuşit să prepare un extract din pancreas, pe care l-a
denumit „pancreină”. Rezultatele cercetării le-a publicat în Franţa şi a primit un
brevet românesc pentru obţinerea hormonului antidiabetic din pancreas (OSIM
nr.8322/10.04.1922).
Cercetătorii Banting, MacLoud şi Best, după un an de la publicaţia lui Paulescu,
au publicat un articol asemănător şi au primit Premiul Nobel. Canadienii au făcut
un contract cu firma Eli Lilly et Co, pentru producerea industrială a hormonului
pancreatic, insulina. Ulterior comunitatea ştiinţifică mondială a recunoscut prioritatea
lui Paulescu privind aceste descoperiri.
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· George Emil PALADE, născut în 1920 la Iaşi, citolog american de origine
română, a elucidat ultrastructura celulelor, în special a citoplasmei şi incluziunilor
citoplasmatice, pentru care i s-a acordat premiul Nobel.
În dicţionarele enciclopedice sunt înscrise multe nume de savanţi români care
şi-au adus contribuţii originale în ştiinţele biologice, cum ar fi Traian SAVULESCU,
în patologia plantelor; Daniel DANIELOPOLU, Ion CANTACUZINO, Francisc
RAINER şi C.I. PARHON, în medicină.

Concluzii
Biologia este știința care se ocupă cu studiul vieții, al materiei și al tuturor
organismelor vii. De-a lungul timpului, de la începutul studiului acestei discipline
și până în prezent, biologia ca și toate celelalte domenii ale științei a trecut prin mai
multe etape de dezvoltare. Evoluția cunoașterii acestei științe – biologia, s-a datorat
personalităților din domeniu: de la deschizătorii de noi drumuri și până în prezent.
Multe dintre rezultatele obținute de biologi în demersurile lor de a descifra
tainele naturii, deci și cele din biologie și medicină, au fost apreciate de lumea
academică ca fiind remarcabile și ca urmare au primit premiul NOBEL. În acest
context, trebuie menționat și George PALADE, savant de origine română, care
împreună cu A. CLAUDE (Belgia) și C. DUVE (Franța) au fost premiați în 1974 cu
NOBEL pentru descoperirile de infrastructură celulară, în special a ribozonilor,
loc de descifrare a mesajului ereditar și de biosinteză a proteinelor.
În acest articol am considerat că trebuie menționați cei mai reprezentativi
cercetători români din domeniul biologiei dar și medicinei, recunoscuți pe plan
mondial pentru realizările lor care alături de alți cercetători din țară și din străinătate au
trudit pentru dezvoltarea acestor științe, deschizând noi, fascinante și surprinzătoare
căi ale cunoașterii.
Abordarea pe care am avut-o în acest articol, fără pretenția de a fi exhaustivi,
a vizat și abordarea interdisciplinară în domeniile medicină-biologie.
Intenția noastră a fost aceea de a evidenția realizări de excepție ale savanților
români care au revoluționat știința și au schimbat lumea în bine.
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RĂZBOIUL GEOPOLITIC FRATRICID
DIN UCRAINA
THE FRATRICIDE GEOPOLITICAL
WAR IN UKRAINE
Gl. bg. (rtr) dr. Gheorghe VĂDUVA

Rezumat
Deși eram foarte sigur că Rusia va invada Ucraina, nu numai că nu-mi venea
să cred că sunt foarte sigur, dar mă și îndoiam că, în onorabilul secol XXI, așa ceva
ar putea sau ar trebui să mai poată să fie posibil să se întâmple, măcar la nivelul
mentalului unui om sănătos la cap. Uitasem, se pare, Coreea, Vietnamul, Irakul,
Libia, Cecenia, Afganistanul, războiul imploziv sau exploziv din Iugoslavia, război
punctual, probabil, pentru Kosovo sau cine mai știe pentru ce alt scop, moft, obiectiv,
interes geopolitic și geostrategic etc... Uitasem și primăvara Arabă, și războiul din
Siria, încă în desfășurare, și multe, multe altele... Uitasem și de războiul hibrid
transnistrean. Și, mai ales, uitasem, diferențele dintre ele. Diferențele, nu și esențele.

Cuvinte-cheie: invazie; război; geopolitică; tragedie; barbarie; catastrofă umană;

Summary
Although I was very sure that Russia would invade Ukraine, not only did I not
believe that I was very sure, but I also doubted that, in the honorable 21st century,
such a thing could or should be possible. it happens, at least in the mind of a sane
man. I had forgotten, it seems, Korea, Vietnam, Iraq, Libya, Chechnya, Afghanistan,
the explosive or explosive war in Yugoslavia, a punctual war, probably for Kosovo
or who knows for what other purpose, fad, objective, geopolitical and geostrategic
interest, etc. .. I had forgotten the Arab Spring, and the war in Syria, still in progress,
and many, many more ... I had also forgotten the Transnistrian hybrid war. And most
of all, I forgot about the differences between them. Differences, not essences.

Keywords: invasion; war; geopolitics; tragedy; savagery; human catastrophe;
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Introducere

C

redeam că rușii vor doar să-și zăngănească un pic tancurile ca să-și
consolideze și... să-și legitimeze întoarcerea Crimeii acasă, cum zic ei,
în urma rezultatului referendumului din 2014, soldat cu un scor de 90 la sută pro,
și independența și suveranitatea celor două auto-proclamate republici populare –
Lugansk (sau Luhansk) și Donețk, recunoscute oficial abia acum, într-o noapte, de
către dumă –, cu 175.000 de militari, echipați cu tancuri, transportoare, mașini de
luptă ale infanteriei, artilerie de toate tipurile, sisteme Grad, Ural și de care or mai fi,
desfășurate la granițele Ucrainei, îndeosebi în Belarus, în cele două autoproclamate
republici, care ceruseră ajutorul Rusiei, imediat ce au fost recunoscute, făcătură
cusută cu ață albă pe o pânză neagră, și în Crimeea. Era evident că rușii realizaseră
deja un uriaș dispozitiv (dar, după părerea mea cu forțe total insuficiente) care viza
invadarea Ucrainei pe cel puțin trei direcții principale.
Nu întâmplător, desigur, tot în această perioadă, adică începând cu 10 februarie,
fuseseră planificate, din timp, și o serie de exerciții împreună cu Belarus, în apropierea
coridorului Suwalki, o fâșie de teren cu o lățime de vreo sută de kilometri, între
Polonia și Lituania, care pornește din Belarus până în enclava Kaliningrad, echipată
cu o cale ferată și două drumuri, care asigură accesul Rusiei la propria sa enclavă în
centrul căreia se află orașul lui Kant. Sau localitatea Narva, de pe fluviul cu același
nume din Estonia, aproape de Petersburg. Probabil că și această posibilitate sugerată
făcea parte tot din planul de mascare strategică a viitoarelor acțiuni de anvergură,
care, fie vorba, deși păreau incredibile, erau atât de evidente nu numai din satelit,
ci și de pe Terra. Și care, se pare, fuseseră planificate de multă vreme. Nimeni nu-și
permite o asemenea desfășurare de forțe doar pentru a impresiona Ucraina și Vestul
și a determina lumea să accepte necondiționat pretențiile Rusiei. Bineînțeles că
suportul acestor pretenții nu se afla doar în 175.000 de militari desfășurați la granița
cu Ucraina, care are o armată de 200.000 de oameni, instruită, motivată temeinic și
dotată, începând cu 2014, cu material de război provenit din Statele Unite și din alte
țări vestice (îndeosebi mijloace antiblindate și sisteme portabile sol-aer unele dintre
ele, probabil, de ultimă generație, inclusiv cu drone de atac, cumpărate de ucraineni
din Turcia).
O invadare concentrică a unei țări atât de mari (chiar dacă, în prima etapă,
era vizat, probabil, doar teritoriul ucrainean estic, dintre Donbass și Nipru, și mai
ales, capitala țării, Kievul), ar fi cerut forțe de cel puțin trei ori mai numeroase
decât cele ale ucrainenilor, o supremație aeriană categorică, și o oarecare acceptanță
internațională credibilă. Pe ansamblu, Rusia, ar fi trebuit să atace cu cel puțin 600.000
de militari – pentru a realiza un raport de forțe de 3 la 1 necesar în ofensivă (nu și în
invadare, unde raportul de forțe, cel puțin pe direcția vizată, trebuia să fie mult mai
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(49)/2022

203

EVENIMENT STRATEGIC
mare, cam de 10 la unu) – adică cu două treimi din armata sa activă care număra,
după unele date, 900.000 de militari. Ceea ce era, aproape imposibil. De asemenea,
același raport de forțe, cantitativ, trebuie realizat și în mijloace de luptă (sisteme de
comandă-control, armament, muniții, logistică).
Toată povestea asta tragică pare, mai degrabă, o improvizație, o făcătură, ceea
ce nu este și nu poate fi o rațiune suficientă, în secolul XXI, pentru o armată care a
ieșit învingătoare în cel mai teribil război mondial de până acum. Și care acumulase,
nu fără pierderi, și experiența războiului din Siria.
Unii au spus însă că, de fapt, Rusia de astăzi, condusă de Vladimir Putin, ar
fi obținut mai mult decât ar fi meritat, prin însuși faptul că Occidentul, adevăratul și
incontestabilul patron al acestei lumi și beneficiar real al victoriei în cel de al Doilea
Război Mondial (să nu uităm că numai țările NATO, spre exemplu, dețin, împreună,
51 la sută din PIB-ul mondial, ceea ce reprezintă o valoare colosală, la care se
adaugă un orizont de acceptanță mondială civilizațională uluitor, s-a așezat la masa
dialogului cu țarul roșu. Iar țarul roșu s-a comportat și se comportă – în viziunea
destul de vizibilă a Occidentului – ca și cum ar fi el însuși de talia occidentală.
Mare tupeu! Aproape întreaga lume, chiar și componenta ei musulmană (desigur, cu
excepțiile cunoscute), acceptă modul de viață occidental, adică valorile considerate
supreme ale civilizației noastre actuale occidentale: democrația, economia de piață,
drepturile omului. Desigur, și astea alcătuiesc tot un slogan, fără acoperire deplină
în realitățile atât de complexe ale vieții hominienilor de pe Terra, dar să nu intrăm în
astfel de detalii.
Graba președintelui Putin, inflexibilitatea sa la orice dialog, formularea clară
(de către el) a unor obiective extreme, inacceptabile în formatul actual al securității
lumii, arată că, totuși, ceva nu numai că nu este în regulă, dar sugerează și existența
probabilă a unor factori care trebuie să dea de gândit.
În dialogurile sale ante-război cu președintele Franței, cu președintele
Germaniei, cu Geo Biden și cu alți oficiali, Vladimir Putin, nu numai că nu s-a
comportat ca un împricinat, ca un uriaș responsabil pentru declanșarea, accidentală
sau nu, conștientă sau nu, a unei scântei care ar putea genera o catastrofă planetară,
dar a și plusat, inflexibil și tenace, imperturbabil și cu un calm înspăimântător, sub
amenințarea alertării speciale a dispozitivului său nuclear – cel mai mare și mai
modern din lume – ca și cum s-ar fi simțit încolțit, pus la zid, încercuit și condamnat.
Pentru oricine, era vizibilă, atunci când, în compania a doi generali, a declanșat
această alertă specială. Generalii nici n-au clipit. Măsura era de o gravitate care și pe
ei i-a lăsat mască. Chiar dacă știau exact despre ce-i vorba.
Gafă sau disperare?!
Greu de spus!
Însăși atacarea Ucrainei – stat suveran, chiar dacă această țară a făcut parte
din Uniunea Sovietică și a beneficiat de condiții și favoruri cu totul speciale din
partea conducerii Uniunii, fiind situată pe primul aliniament pe care erau desfășurate
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rachetele balistice intercontinentale sovietice orientate spre Vest –, spune foarte
multe în acest sens.

1. De ce s-a supărat Vladimir Putin atât de rău pe Ucraina?
E greu de aflat cu precizie ce s-a petrecut în capetele decidenților geopolitici
și geostrategici ruși și ucraineni, de-a lungul anilor, în crearea și amplificarea unei
situații conflictuale generatoare de război. Este, probabil, vorba de acumulări și
tensiuni acumulate de o jumătate de secol, dezvoltate, amplificate, sedimentate și
proliferate în ani, decenii și chiar secole. Deși vin și provin din același trunchi slav,
rușii și ucrainenii nu sunt, totuși chiar același popor, cum zice Vladimir Putin. Chiar
dacă unii dintre ruși ar vrea ca toate popoarele slave să fie ruși, realitatea este că nu
sunt. Unii autori (Romică Adrian Vlad, spre exemplu) împart slavii în trei grupuri
mari: slavii de est (rușii, bielorușii și ucrainenii); slavii de vest (polonezii, cehii și
slovacii) și slavii de sud (sârbii, bulgarii și slovenii). Probabil că, pentru a contracara
migrația slavilor spre Vest, Vesticii le-au catolicizat avangărzile, iar restul au rămas
sau au devenit, de la începutul începuturilor – atunci când s-au creștinat – ortodocși.
Desigur, se pare că problema aceasta nu ar avea prea mare importanță în legătură cu
se întâmplă acum. Ea ne spune doar că nu există o deplină unitate în rândul slavilor,
în pofida panslavismului care se cultivă de atâta vreme, nici în ceea ce privește
religia, nici în ceea ce privește arealul, limba, cultura și modul de viaţă.
Dar motivația din preambulul acestui război geopolitic fratricid ar putea avea,
totuși, în afara subiectivismului și voluntarismului celui care conduce acum Rusia, și
câteva componente importante geopolitice și geostrategice:
1. Ucraina nu a fost așa de la început. Și nici Rusia n-a fost așa. Ucraina a
devenit așa cum este – chiar dacă denumirea i-a rămas de țară de margine, după ce a
fost încorporată în Uniunea Sovietică. Fiind țară de margine, sovieticii i-au rotunjit
teritoriul, alipindu-i cam tot ce au luat ei de la alții în această parte a Europei: zona
Cahul, Bolgrad și Ismail, de la nord de brațul Chilia, pentru a stăpâni Gurile Dunării
și, prin urmare, culoarul geopolitic și geostrategic al Dunării; nordul Bucovinei
și ținutul Herței, pentru a stăpâni accesul în culoarul geopolitic și geostrategic
terestru, care se întinde din Galiția, până în Normandia, la nord de lanțul muntos
european, un fel de bulevard strategic războinic al Europei, pe care s-au derulat mai
toate confruntările militare – și nu numai militare – Est-Vest sau Vest-Est; culoarul
geopolitic și geostrategic al Mării Negre și Mării Mediterane, foarte important, ca și
cel baltic, pentru ieșirea Rusiei la Oceanul cald. Prima rocadă strategică între aceste
patru mari culoare geopolitice și geostrategice era situată pe falia strategică Marea
Neagră - Marea Baltică, pe teritoriul de azi al Republici Moldova, prin partea de
vest a Ucrainei și prin Țările Baltice. Probabil că, din acest motiv, a și fost anexată,
în 1812 și în 1944, partea de Est a României, adică teritoriul dintre Prut și Nistru,
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devenită Republica Sovietică Socialistă Moldova. După implozia Uniunii Sovietice,
nerecunoscătoarea Ucraină, adică fosta Republică Sovietică Socialistă Ucraina
(RSSU), cea mai importantă republică după Republica Socialistă Federativă Sovietică
Rusă (RSFSR), profitoare a generozității Moscovei care i-a alipit atâtea teritorii, și-a
luat nasul la purtare și s-a dat cu Vestul. Ca și celelalte foste țări socialiste din Estul
Europei. Dar, în viziunea Moscovei, Ucraina nu era și nu putea să fie la fel ca ele.
Mai ales ea, a cărei capitală era Kievul, leagănul Rusiei Kievene. Asta, probabil, era
de neiertat, în viziunea președintelui restaurator al Măreței Rusii (Veliko Rossia).
2. Summit-ul NATO de la București, din 2008, precum și încercarea
Ucrainei și a Georgiei de a adera la Alianța Nord-Atlantică l-au alarmat pe Vladimir
Putin, care a venit urgent în capitala României și a oprit efectiv acest proces. Dar
dintele împotriva nerecunoscătoarei și profitoarei Ucraine, cum, probabil, crede el,
s-a ascuțit și mai tare, în 2014, în urma summit-ului UE de la Vilnius.
3. Înțelegeri NATO-Rusia, Vest-Est, SUA-Rusia. Cică, chipurile, ar fi
existat, o înțelegere sau o serie de înțelegeri americano-rusești sau vestico-rusești,
potrivit cărora, Rusia ar fi fost de acord să-și retragă trupele amplasate acolo, în
Germania de Est, după cel de-Al Doilea Război Mondial, astfel încât Germania să
se poată reunifica. În schimb, NATO să nu se extindă. Și nici UE. Însă, între timp,
cvasitotalitatea țărilor foste socialiste au adresat, sub toate formele și formulele,
cereri extrem de insistente și de motivate Vestului pentru a adera la NATO și la
Uniunea Europeană. Era firesc să fie așa, de vreme ce o mare parte dintre țările lumii
aveau și au ca model politic, economic, social și civilizațional, țările civilizației
occidentale, inclusiv România, Republica Moldova, Ucraina, Țările Baltice, țările
caucaziene etc., visând zi și noapte, noapte și zi, o „țară ca afară”. Firește, Rusia știa
foarte bine asta, doar și ea visa, cumva așa ceva, dar nu sub tutela Vestului dominant
și acaparator, ci sub tutela ei, însă nu prea avea ce face. Principiul care încă mai ține
lumea cu picioarele pe pământ și cu pământul acasă este cel al suveranității. Că și
principiul ăsta devine, din ce în ce mai mult, mai ales pentru unele dintre țările UE,
printre care și România, un fel de titlu de noblețe de care se crede că nu prea mai este
nevoie, e clar sau aproape clar pentru toată lumea care mai are cel puțin un neuron
funcțional. Deși el reprezintă esența statului de drept. Vladimir Vladimirovici Putin
a sesizat că lumea occidentală merge cu toate motoarele în plin spre occidentalizarea
întregii lumi, iar asta era și este de neadmis pentru liderul de la Kremlin. Probabil că,
în concepția lui și a celor care conduc acest colos, Rusia nu poate rezista sub semnul
duratei doar ca exportatoare de materii prime, pentru că asta înseamnă subdezvoltare.
Și nu va putea să facă absolut nimic dacă nu va avea, în resortul ei, în nucleul ei de
putere mondială, o uriașă componentă de forță. Care să reprezinte bau-baul strategic
nuclear al Rusiei pentru SUA, mai ales. Acest bau-bau, odată declanșat va asigura,
sută la sută, distrugerea hominienilor pe planeta Pământ.
Această amenințare formulată fără echivoc de liderul de la Kremlin, este
consistentă, reală, credibilă și uriașă, care, probabil, trebuie citită în cheia unei
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disperări geopolitice. Suportul acestei uriașe amenințări strategice o reprezintă
componenta nucleară. Componenta strategică nucleară a Rusiei are trei armate. Iar
ultimii vectori intrați în componenta acestora – complexele Topol, Topol-M, Bulava,
în varianta navală, apoi Sarmat S-27 etc. – arată cam unde s-a ajuns cu nebunia
înarmării nucleare. Dar nu numai Rusia s-a înarmat până în creștet, ci și SUA, China,
mai ales China, Turcia, India, precum și țările occidentale europene care sunt ceva
mai discrete în ceea ce privește atât alocarea financiară, cât și... publicitatea. Rușii
și chinezii dețin însă și o componentă hipersonică remarcabilă, dovadă că am intrat
deja în epoca hipersonică. Apoi, rachetele de croazieră, dronele de atac, armele
termobarice, armele cu vacuum, armele spațiale, armele geofizice, armele bazate pe
amplificarea undelor etc. etc. completează arsenalul deja atât de bogat al amenințării
globale endogene.
4. Arhivele. Se spune că Putin ar fi dat, pentru prima dată de la încetarea
celui de al Doilea Război Mondial, liber la publicarea arhivelor din perioada celui
de al Doilea RM, care relevă comportamentul Ucrainei față de rușii din Ucraina și
chiar față de trupele sovietice. Toți președinții care l-au precedat pe Vladimir Putin,
începând cu Stalin, n-ar fi avut acest curaj. Nu știm dacă liderul de la Kremlin a făcut
asta doar pentru a se ști adevărul – care, oricum, aparține trecutului, iar de morți
numai de bine –, sau treaba asta avea și ea rolul ei într-un plan. Kremlinul, nolens,
volens, a închis ochii la toate gesturile nerecunoscătoare ale fostelor țări socialiste,
chiar și ale țărilor baltice (oricum, n-avea ce face), dar nu și când a venit vorba de
nerecunoscătoarea, trădătoarea și nazista Ucraină, rotunjită frumos cu teritorii de pe
la alții nu prin propriile-i merite, ci prin grija Moscovei. Și, probabil, staff-ul de la
Kremlin a pregătit, de multă vreme, o operație specială de dezarmare și denazificare
a Ucrainei. Un astfel de scop politic al unui război nu s-a mai pomenit până acum.
Chiar dacă, din câte se știe, s-a declanșat un război între două țări și din cauza unui...
meci de fotbal.
5. Interesul special al Casei Albe pentru Ucraina. Nu știm dacă un astfel
de interes – real în esența și realitatea lui – ține de o strategie de îndiguire a Rusiei
de tipul celei din epoca Războiului Rece sau, pur și simplu, este un interes obișnuit
al americanilor de a fi prezenți în cât mai multe puncte-cheie ale planetei pentru
menținerea ordinii promovate de ei pe planeta Pământ și care nu este neagreată
nici de prietenii Americii, nici de neprietenii ei, dar Kremlinul consideră o astfel
de realitate, la fel cum consideră extinderea NATO spre Est, ca o amenințare de
moarte. Războiul geopolitic doctrinar Rusia-America s-a redeclanșat încă din anii
1989-1991 și din următorii, dar, pe atunci, Rusia, supusă marii resetări geopolitice
și geostrategice, care pierduse dintr-odată Asia Centrală, Țările Baltice, Ucraina și
Țările Caucaziene, adică întregul său blindaj de siguranță strategică spre orizonturile
periculoase sau neprietenoase, rămânând doar cu jumătate din populația pe care o
avea, dar și fără resursele strategice ale acestor zone, era slăbită la maximum și nu
avea cum să reacționeze. Eu credeam că abia atunci sosise timpul Rusiei. Cu resursele
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pe care le avea, scăpând de povara Războiului Rece și de cea a geopoliticii de forță și,
printr-o politică adecvată cu Vestul, ar putea deveni, chiar și în condițiile austerității
climatice și ale fenomenelor care se produc în spațiul înghețat, în permafrost, o lume
cu totul specială. Desigur, dacă ar fi fost lăsată. Și, tot așa, desigur, dacă și-ar fi dorit
asta. Dar, probabil, administrația Putin a interpretat prezentul și viitorul geopolitic
vizavi de Rusia ca pe o amenințare de moarte și, în consecință, a trecut urgent la
reînnoirea și modernizarea arsenalului nuclear. Ideea fixă că Occidentul, în frunte
cu America, nu face altceva decât să supună, rând pe rând, toate țările, pentru a
beneficia la discreție de resursele lor, ca și cum asta n-ar fi esența concurenței într-o
lume capitalistă, l-a orbit, probabil. Dar, a spus Putin, în mai toate cuvântările sale
pe această temă, cu Rusia nu le merge. Dacă se pun cap la cap toate discursurile
lui Vladimir Putin pe această temă, războiul declanșat de el asupra Ucrainei, frate
trădător și nerecunoscător, nu mai pare o surpriză. Nici măcar pentru Americani. Sau
poate că tocmai asta au și așteptat americanii. Un război Rusia – Ucraina care să le
facă zob pe amândouă, sau să le slăbească în asemenea hal încât să nu mai conteze
pe tabla de șah a geopoliticii.
6. Scenariul geopolitic de îndiguire și sugrumare a Rusiei, așa cum,
probabil, îl percepe, îl vede și îl înțelege Putin. Și cum l-a expus ori de câte ori a
avut acest prilej sau a considerat necesar să o facă. Chiar dacă n-ai cum să îndiguiești
o țară de mărimea Rusiei. Dar, cu o Polonie, cu o Românie, cu cele trei Țări Baltice,
cu un Caucaz și mai ales cu o Ucraină, ostile Rusiei, poți vârî, bățul prin rosturile
gardului și menține tensiunile la nivelul pe care-l dorești. E clar că partenerul nostru
strategic face asta, e clar că și noi ne aliniem (să zicem, cu oarecare măsură) la acest
joc geopolitic pe muchie de cuțit care, iată, a început să taie extrem de sângeros,
apropiindu-ne pe noi toți și întreg globul pământesc la un singur pas de apocalipsa
nucleară. Așadar, efectul posibil al războiului geopolitic din Ucraina – care nu este
numai al Ucrainei, ci al Statelor Unite (care a înarmat, instruit și pregătit în mod
semnificativ Ucraina pentru așa-ceva), secondate într-o firmă sau alta, de întregul
Occident, împotriva Rusiei.
7. Civilizația capitalistă de piață – prezentă masiv și în Rusia oligarhică
– are un trend din ce în ce mai favorabil și, probabil, va fragmenta, în cele din
urmă, Rusia. Probabil că o astfel de perspectivă l-a îngrozit și îl îngrozește pur și
simplu pe numărul unu de la Moscova. Occidentul nu poate tolera un concurent de
talia Rusiei nucleare la dominanța politică, economică, civilizațională, geopolitică
și geostrategică a lumii. Dar, în ecuație, trebuie incluse și China și India, precum și
Asia, în ansamblul ei. Și chiar America Latină care are sau poate avea o forță uriașă
în viitoarea ecuație geopolitică a lumii. Confruntarea se anunță foarte interesantă
și extrem de periculoasă, întrucât, în cele din urmă, așa cum o dovedește întreaga
istorie, lumea este, în esența ei, conflictuală, iar nivelul de înarmare, de tensiune și
de lăcomie a ajuns de la un nivel critic.
8. Infiltrarea semnificativă și prezența vizibilă și complexă a americanilor
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în aproape toate fostele republici sovietice socialiste, separate acum de Rusia,
atât în formatul PpP, cât și în cadrul bilateral, mai ales în cadrul unui concept de
externalizare a unor componente ale cercetării științifice biologice și de altă natură.
Americanii evită să mai aibă astfel de laboratoare pe teritoriul lor, dar le finanțează
în mod substanțial pe cele deschise de ei în alte țări (a se vedea Wuhan).

2. Realizarea dispozitivului de invazie
E greu, azi, sub ochiul permanent deschis al miilor de sateliți și al celorlalte
mijloace I2SR sau ulterioare, să desfășori, în ascuns, la granița unei țări suverane, un
dispozitiv de invazie de 175.000 de militari, cu blindate, artilerie, sisteme de arme
perfecționate și o logistică pe măsură. Dar, ceea ce se vede este doar o suprafață. O
suprafață construită și lustruită într-un primitivism nu doar delăsător, ci și sfidător,
ca și cum forța și presiunea sugerate de masa metalică ar fi fost suficientă pentru a
sufoca rațiunea.
Probabil că, pe hărțile statelor majore de la toate eșaloanele, era un dispozitiv
strategic, operațional și tactic bine articulat, bine mascat, bine rostuit. Probabil.
Probabil că și dispozitivul de apărare al ucrainenilor era tot așa. Și unii și ceilalți
știau foarte bine ce va urma, chiar dacă, probabil, sperau să nu se întâmple ce urma
să se întâmple.
Desfășurarea masivă, de forțe, pe mii de kilometri, în văzut sateliților, la
frontiera cu Ucraina de Est, pare un joc de război pe calculator și nicidecum, un
dispozitiv real. Desigur, exercițiile planificate pentru 10 februarie 2022, împreună
cu Belarus, justificau, într-un fel, concentrarea de forțe rusești în Belarus, exact la
granița cu Ucraina, în vederea unei lovituri pe direcția Cernobîl – Kiev, dar era greu
de presupus că rușii n-au găsit și alte formule de mascare strategică. Sau poate că
mascarea consta tocmai în a nu masca nimic. Pentru că e greu de crezut că, în secolul
XXI, poate să înceapă un război de invazie în acest fel. Iar recunoașterea de către
dumă, într-o singură noapte a celor două autoproclamate republici din Donbass era
chiar cusută cu ață albă.
Tot jocul ăsta de motivații și de pretexte, de nivelul grădiniței strategice, te
făcea pur și simplu să zâmbești. Totuși, inteligența umană, chiar și în imbecilitatea
ei, nu merita această farfurie de noroi. Dar, mă rog, planurile rusești de pedepsire a
Ucrainei pentru tupeul de a-și jigni fratele mai mare întru civilizație slavică, erau
gata demult și nu prea mai interesa pe nimeni, nici măcar pe cei care le-au făcut,
modul în care se trece la aplicarea lor efectivă.
Probabil că și ucraineni știau în mod sigur că vor fi atacați și, în consecință,
așa cum bine știm cei care am trecut prin cazarma armatei, s-au instalat deja în
dispozitivele lor de apărare, în adăposturi trecând la o nouă fază a operaționalizării
acestora. Știau, desigur, și cam ce poate cuprinde pregătirea de foc a invaziei. Orice
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profan în ale tacticii și strategiei știa sau, măcar, bănuia că rușii vor declanșa un iad de
foc cu rachete de croazieră, cu artileria de bătaie lungă și cu toate celelalte mijloace,
inclusiv cu cele prin trageri directe, vizând nu doar dispozitivul de apărare al forțelor
ucrainene, ci și aerodromurile militare, radarele, în special cele terestre, depozitele,
mai ales de muniții și de carburant, liniile de comunicații etc. Toate acestea, pe frontul
unei invazii de sute de kilometri, cer un uriaș consum de muniții, de carburant, de
resurse. O parte din partea vizibilă a acestei pregătiri și, în continuare, a ceea ce a
urmat a văzut-o tot omul, desigur secvențial, impresionant, dar departe de realitatea
strategică a războiului, iar comentariile au fost pe măsură.
Tot mapamondul occidental, cvasitotalitatea televiziunilor au sprijinit, prin
cea mai puternică armă a acestei lumi: cuvântul, imaginea, povestea, Ucraina.
Efectul devastator al bombardamentelor rusești – unele de înaltă precizie, altele
la hectar – a oripilat o lume întreagă. Iar Rusia, ermetică, izolată mediatic, supusă
sancțiunilor economice etc., n-a avut aceeași șansă la accesul și, mai ales, la
receptarea favorabilă de către lumea occidentală a mesajului public. Justificările
geopolitice și geostrategice, falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică, povestea
trădării de către Ucraina a conceptului CSI, a faptului că Rusia Sovietică, in calitatea
ei de Uniune Sovietică a ținut-o în brațe și i-a amplificat semnificativ teritoriul nu
are niciun fel de importanță nici în mintea celor care trag sforile geopolitice, nici în
cea a omului de rând.
Rusia a pierdut, iremediabil, cu sau fără bună știință, această componentă a
Războiului Hibrid pe care-l duce nu numai ea împotriva Ucrainei, ci și Ucraina și
cvasitotalitatea lumii occidentale împotriva Rusiei.
Pe teren, lucrurile s-ar putea să aibă multe capcane. Oricum, se pare că abia
acum rușii au înțeles – ceea ce mi se pare foarte grav – că nu au suficiente forțe în
teatru pentru acțiuni de o asemenea anvergură. Ucraina nu este Siria. Iar sprijinul
substanțial obținut de la Occident și pregătirea temeinică pentru un astfel de război
care apare ca și cum ar fi fost pre-planificat și exersat face diferența.
La durata, intensitatea, precizia și amploarea bombardamentelor rusești, situația
ar trebui să arate altfel pe teren. Dacă Rusia are supremația aeriană, superioritatea în
forțe și mijloace de atac la distanță și a lovit, practic, cvasitotalitatea elementelor de
infrastructură militară ucraineană, ar trebui să controleze întregul spațiu vizat – cel
puțin pentru prima etapă a războiului, anihilarea forțelor ucrainene între Donbass și
Nipru și controlul strategic al localităților importante.
Or, realitatea se pare că este alta.
Este însă posibil ca, în spatele acestor aparențe, să se afle și alte componente
ale planului de... dezarmare și denazificare a Ucrainei.
Pentru această etapă a războiului, au fost folosite, probabil, forțe din districtul
Rostok pe Don. Pentru că, se știe, unul din obiectivele strategice ale Rusiei a fost
(și este) dezvoltarea ofensivei terestre pe direcția de litoral Miriopol – Odessa,
tăierea ieșirii Ucrainei la mare și redobândirea accesului la gurile Dunării, eventual
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realizarea joncțiunii cu forțele sale din Transnistria, cu sau fără implicarea spațiului
Republicii Moldova. Sau, oricum, menținerea acestui obiectiv pentru etapa următoare
a războiului.
Desigur, în Rusia, se află în alertă maximă și forțele din districtul Sankt
Petersburg și, probabil, și cele din celelalte: districtul siberian Ecaterinburg și cele
de la Habarovsk, din Extremul Orient.
După părerea noastră, angajarea forțelor pentru lupta în marile localități
înseamnă curată sinucidere, întrucât localitățile se cuceresc casă cu casă și presupun
pierderi uriașe. Mi-e greu să cred că strategii de la Moscova au conceput așa ceva.
Experiența Stalingradului și, mai recent, cea a campaniei lor din Siria ar trebui să le
fi dat de gândit. Aici, la mijloc, trebui să fie altceva...
Asta, ca să ne referim la realitatea de la televizor și din ce se spune de cei
care spun câte ceva despre ce se întâmplă acolo. Ar putea fi, desigur, și o regrupare
forțelor în vederea cuceririi Donbass-ului și a întregului litoral până la Odessa. Ceea
ce este extrem de dificil.
Este imposibil ca, planificând invadarea și pedepsirea Ucrainei, rușii să nu se fi
gândit la efectele și consecințele unei astfel de decizii. Este imposibil ca Moscova să
nu fi înțeles că Rusia nu este Statele Unite și, prin urmare, pentru schimbarea, într-o
altă țară, evident și ea suverană și independentă, a unui regim politic cu altul, a unei
stăpâniri cu altă stăpânire, în funcție de interesele sale geopolitice și geostrategice și
de modul cum apar acestea în viziunea lumii, n-o să poată realiza niciodată o coaliție
de 26 de state, care să participe cu forțe sau doar cu ham-ham (ceea ce poate să
însemne foarte mult, mai ales când este vorba de apărarea democrației și înlăturarea
dictaturii) la un război de menținere a păcii sau de înlăturare a unui dictator. Războiul
declanșate de SUA împotriva dictatorului din Irak nu a fost un război împotriva
Irakului, Doamne ferește, ci împotriva unui dictator care chinuia poporul din Irak și,
în plus, deținea ilegal și imoral arme nucleare, chiar dacă aceste arme nu existau în
realitate. Dar ăsta-i jocul marilor puteri democratice.
Cu alte cuvinte, Rusia trebuia să știe că, atacând Ucraina, fără mandat ONU,
fără acceptul celorlalte mari puteri, fără un motiv care să ridice întreaga lume
împotriva ei sau a unui dictator sângeros, fără și fără etc., își pune cvasitotalitatea
lumii (mai ales a lumii occidentale) în cap. Ceea ce, în secolul XXI, într-un război,
este catastrofal. Orice ai spune și oricâte argumente ai avea, nimeni n-o să fie cu
adevărat alături de tine. Ba, mai mult, îți faci dușmani cu carul până la războiul
următor, indiferent dacă-l câștigi sau îl pierzi pe cel care l-ai declanșat.
*
Acest război este în curs de desfășurare. E greu de știut sau de anticipat cum
se va termina. La urma urmei, nici nu are importanță. Speculații și comentarii se pot
face – și vor face, desigur – toți cei care doresc și pot să o facă. Dar realitatea arată
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că, în lume – mai ales în această parte a lumii –, există probleme numeroase, unele
care vin din negura istoriei, altele destul de recente, care nu au fost încă rezolvate și
care, la un moment dat, răbufnesc. Dincolo de acestea, războiul continuu al acestei
lumi, războiul ei endogen – politic, economic, social, societal, geopolitic, geofizic,
cognitiv, informațional, mediatic (atât de vizibil în această criză), simetric, disimetric,
asimetric, hibrid, cum i se zice azi, etc., rezultat în principal din exacerbarea continuă,
dinamică și complexă, a conflictualității intereselor și chiar din gena omenirii, atinge
uneori cote paroxistice.
Toate marile puteri sunt înarmate până în dinți. S-a trecut deja la militarizarea
spațiului, iar epoca hipersonică va face orice punct de pe glob, orice satelit și orice
obiectiv, inclusiv stațiile cosmice, vulnerabil.
Din nefericire, sabia nucleară, și nu numai nucleară, ci și cibernetică a noului
Damocles atârnă din nou deasupra noastră și chiar în interioritatea noastră și nu știm
dacă omenirea, în lipsa din ce în ce mai accentuată și mai periculoasă a unei rațiuni
suficiente, ar mai putea face cu adevărat ceva.

212

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(49)/2022

UNIVERS STRATEGIC

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

Către colaboratori și cititori
To contributors and readers
Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice
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.
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Telefoane: (021(330.70.00; 330.79.11; 330.79.17 Fax: (021)330.87.74
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