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EDITORIAL

INSECURITATEA SECURITĂȚII

INSECURITY OF SECURITY

Agata Mihaela POPESCU
Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

Evoluția societății omenești în ultimele decenii a fost una de tip 
haotic, în care instabilitățile au devenit emergențe și emergențele au lovit 
puternic în ordinea pe fugă a devenirilor în bătăliile mai mari sau mai 
mărunte pentru un loc cât mai bun în așteptarea marii resetări. Poate că 
aceasta deja a început. Se pare că vremea tancurilor începe să apună, în 
timp ce rachetele hipersonice trec, încet, dar sigur, la butoanele geopolitice 
și geostrategice ale războiului lumii contra lumii. Cine stăpânește viteza 
stăpânește lumea. Marile puteri s-au înarmat până în cosmos, puterea 
financiară a trecut la epoca ei cibernetică, marile platforme de arme au 
devenit vulnerabile, iar securitatea lumii începe să cedeze din ce în ce mai 
mult locul insecurității lumii. Astăziul nu oferă mâinelui nicio garanție de 
securitate, ci doar un vast orizont de incertitudini.

Cuvinte-cheie: securitate; insecuritate; instabilitate; haos; incertitudini;

Summary

The evolution of human society in recent decades has been chaotic, 
in which instabilities have become emergencies and emergencies have hit 
hard in the running order of developments in larger or smaller battles for 
a better place waiting for the great reset. Maybe this has already begun. 
It seems that the time for tanks is starting to set, as hypersonic missiles 
slowly but surely move to the geopolitical and geostrategic buttons of the 
world war against the world. Whoever rules the speed rules the world. The 
great powers have armed themselves to the cosmos, the financial power 
has passed to its cyber age, the great weapons platforms have become 
vulnerable, and the security of the world is beginning to give way more and 
more to the insecurity of the world. Today offers no guarantee of security 
for tomorrow, but only a wide horizon of uncertainty.

Keywords: security; insecurity; instability; chaos; uncertainties;
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Credeam – unii dintre noi încă mai credem și acum – că al Doilea Război 
Mondial a fost summum-ul interiorității conflictualității endogene a 

societății oamenilor, adică ultima crimă organizată a lumii împotriva lumii, a prostiei 
și veninului uman, adică ultimul măcel eroic al hominienilor împotriva hominienilor, 
al minții fără minte împotriva minții fără minte. Ca și după Primul – războiul 
tranșeelor și al barajelor de foc –, omenirea, prin reprezentanții ei cei mai eroici în 
urma războiului, cei mai cinstiți, cei mai teribili, cei mai cinici, cei mai profitori și 
cei mai abjecți, și-a jurat în barbă că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată, dar 
absolut niciodată, pe planeta oamenilor. 

La urma urmei, însuși faptul că, în universul ăsta de piatră și de foc, în care a 
apărut, pe minuscula planetă Pământ, și acest biped ciudat, care se sprijină doar pe 
două puncte, în loc de cel puțin trei pentru a-și păstra poziția cu capul sus, spre cer, 
echilibrul și stabilitatea, rămâne cât de cât vertical și nu se răstoarnă sub presiunea 
forței gravitației, dar nu ca fiu al pietrei și al focului, pentru că nu este așa ceva, 
chiar dacă sub maldărul de carne are și niște oase de tăria granitului, ci ca fiu al apei 
– apă, probabil, venită și ea de undeva, din Univers și sedentarizată aici, tot timpul 
într-un război cu focul din centrul pământului, cu magma care învelește acest foc 
ciudat, care arde acolo, într-o masă cu densitatea 13, fără ca noi să știm de unde-și ia 
oxigenul... Sau, cine știe, poate că arde fără oxigen... 

Cu speranța că vom afla cândva ce se petrece cu adevărat acolo, în adânc, ne 
este aproape imposibil să ne dăm seama ce se întâmplă cu tagma omenească – sau 
de care o fi ea – aici, la suprafață, în bătaia soarelui, în clocotul sau liniștea apei, 
a izvoarelor și a gândurilor. La voia și la discreția celor culeși si aleși să conducă 
omenirea și toate componentele ei spre încotro vor ei sau cei care i-au pus acolo, sub 
acoperirea votului, esența demos-ului, și sub autoritatea divină selectivă a kratos-
ului, esența puterii. 

Ni s-a spus, la școală, că viața înseamnă mișcare, iar mișcarea provine din 
niște tensiuni interioare generate de compoziția dinamică și complexă a particulelor 
din care atât noi cât și lucrurile suntem făcuți – celule, molecule, atomi, ioni, fotoni  
etc. –, că totul se află în mișcare, dezvoltare, schimbare, transformare, devenire etc. 

Că asta este legea naturii, a omului și a universului. 
Dar, mai ales, se spune și ni se spune mereu că omul este cea mai mare minune 

a acestui Univers, a acestei lumi și a tot ce există și merită, deopotrivă, să existe și să 
piară. Omul, acest biped – nu triped, nici multiped –, a produs atâta maculatură, atâta 
operă nemuritoare, nedegradabilă sau perisabilă, încât nici toate universurile la un 
loc n-ar fi în stare, nici s-o reproducă, nici s-o păstreze intactă, nici s-o folosească la 
potențialul ei maxim. Nu știm dacă opera are sau nu potențial – potențialul, îndeosebi 
cel nedegradabil, este caracteristica fundamentală a ființei umane inteligente –, 
dar această acumulare este atât de importantă, încât însuflețește procesualitatea și 
dinamica societății umane, justifică rânduiala și animă cunoașterea. Chiar dacă acest 

EDITORIAL
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uriaș patrimoniu rezultat din tezaurizarea produselor și efectelor muncii și creației 
umane  este, în general, bine rânduit și se constituie într-un imens sistem de valori 
universale (culturale, științifice, etice, estetice și, în mare parte, morale, imorale, 
eroice sau/și criminale ale umanităţii) și, prin urmare, atribuie omului, acestui biped 
inteligent și tenace, unic și irepetabil pe planeta Pământ și în Univers,  cel puțin în 
Universul nostru cognoscibil, o aură divină, nu este, totuși îndeajuns. 

Omul crede că tinde mereu spre armonie, spre fericire, dar un astfel de final 
nu este posibil, de vreme ce dinamica lumii nu acceptă decât vremelnic un echilibru 
pe care nu-l menține niciodată. Pentru că absolutizarea echilibrului ar duce la ceea 
ce numim entropie zero, iar aceasta înseamnă moarte sau distrugere completă a 
sistemului și procesului respectiv, în vederea generării unei noi procesualități. Sau 
pentru finalul fără de final al unui arc de cerc din cele care compun și reproduc 
continuu, ca într-un perpetuum mobile, cercul.

Lumea nu este, deci, armonie absolută, echilibru, nemișcare, nemuncă, lene 
endemică, trai pe vătrai, ci zbatere, clocot, trudă, vortex, căutare, găsire și regăsire 
a unul drum, a unui ideal, a unui orizont și, pe această bază, alcătuire a unui proiect 
care satisface o viziune, un vis, un interes. N-ai să vezi nicăieri, pe planeta Pământ, 
oameni cu burta la soare, așteptând pară mălăiață sau ce-o da domnul. Chiar și ăia 
care fac, uneori, asta, ori sunt bolnavi de lene, ori au luat o pauză, când nu-i vede 
șeful, ori sunt stăpâni de sclavi, ori contrazic natura omului, dar, oricum, nu le merge 
așa. Trebuie să intre și ei în malaxor. Ai să vezi doar sclavi și stăpâni de sclavi, pe 
moșia lumii, sub biciuirea sorții și sub amăgirea speranței că visul fiecăruia dintre 
noi are nu doar un orizont și un parcurs, ci și o izbândire. O izbândire ca izbândă sau 
doar o făcătură rezultată din copia în alb-negru a unui vis color. 

Desigur, astăzi sclavii nu mai poartă lanțuri și juguri, ci laptop-uri, smarturi, 
adică tot juguri, dar updradate, cum se zice azi, foarte mulți dintre ei sunt absolvenți de 
universități, de școli doctorale și post-doctorale, au costume la patru ace, cu pantaloni 
trapezoizi, denumiți cândva ițari, și blugi rupți prin toate părțile, domnișoricile, 
domnișoarele în regulă și chiar doamnele grizonate în ceea ce nu se vede nu mai 
poartă fuste care să le acoperă coapsele și genunchii, ci pantaloni – rupți, nerupți sau 
doar crăpați – și fustițe de toate felurile etc. etc. 

Societățile au ieșit din carapacea lor națională – cel puțin așa cred unii dintre 
cei care (cred ei) gestionează lumea – și s-au deschis (a se citi sau s-au făcut varză), 
în numele libertăți, prosperității, democrației și, evident, al securității. Conceptul de 
societate deschisă – promovat și întreținut de niște oameni și niște doctrine care n-au 
nimic comun cu deschiderea efectivă a societății spre om, spre lume, spre univers, spre 
libertate și prosperitate a țărilor, că despre ele e vorba, a identităților politice, sociale, 
economice, informaționale, culturale, civilizaționale etc. și cu ieșirea lor dintre 
zidurile, dintre frontierele, dintre fantomele și din prejudecățile care le identificau, 
le separau și le opuneau – nu este forma modernă a ceea ce revoluția franceză clama 
în stradă: libertate, egalitate, fraternitate, ci o făcătură politică și geopolitică a puterii 

EDITORIAL
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discreționare, pentru legitimarea și perpetuarea sa, dar nu oricum, ci în aplauzele și 
recunoștința veșnică a noilor peoni cvasi-cibernetizați în puținii neuroni activi care 
le-au mai rămas necontaminați. 

Securitatea, azi, înțeleasă ca siguranță politică, economică, formală, reală, 
informațională, și cognitivă a insecurităților care clamează trebuința de securitate, 
a devenit un fel de concept polisemantic, transparent la orice fel de semnificație, la 
voia și nevoia puterii discreționare tipice sau atipice, care exclude, blamează și pune 
la zid cuvântul „război”, inclusiv prin articolul 51 din Carta ONU, articol vocal și 
paradoxal, un fel de val cu moț într-o mare fără valuri, de care râd balenele, și pe care 
fac cățărare la coardă dublă, crabii și creveții. 

A fost o vreme când Estul și Vestul erau la cuțite, adică într-un echilibru pe 
muchie de cuțit. Din Vest, făcea parte, ca întotdeauna, Civilizația Occidentală, zis 
Democratică și Prosperă (în vremea Bipolarismului, cu centrul galactic capitalistoid 
la Washington, și Civilizația Estică zis Comunistă, cu centrul socialisto-comunistoid 
la Moscova. Cei doi mari își împărțeau lumea între ei, Moscova cu țările socialiste 
europene (cu guverne pro sau contra moscovite și cu populații ca afară, adică 
visătoare la Pomul Lăudat, adică la Vest, adică la America, a se citi Statele Unite, la 
Marea Britanie, la Germania Vestică, la Franța, Italia, Spania, Belgia, Olanda, Țările 
Nordice etc. 

Estul marja, mai de voie, mai de nevoie, pe un concept de socialism în drum 
spre comunism, societatea aceea ideală visată de mai toți visătorii naivi care credeau 
că omul este născut și îndreptățit să fie o ființă perfectă, iar societatea în care trăiește 
acest biped trebuie să fie și ea una perfectă, fără bogați și fără săraci, cu toți oamenii 
la fel și care să fie tratați la fel (adică, de la fiecare după puteri, fiecăruia după nevoi), 
cea mai cea dintre societățile omenești, visul de aur al omenirii, forma ei normală 
perfectă. 

Vestul, cu mentalitatea lui de putere absolută, de stăpân absolut al lumii, în 
care – spun și spuneau ei, iar oamenii îi cred și îi credeau – că omul este măsura 
tuturor lucrurilor (au spus-o doar și vechii greci!, argumentul suprem), că individul 
și nu societatea (înțeleasă ca gloată) trebuie să fie pe primul plan, că, la urma urmei, 
elitele și nu masele conduc lumea (așa cum zicea, de altfel, și Hegel, în Prelegeri 
de filosofia istoriei, ele sunt inteligențele sclipitoare, geniile și, de aceea, drepturile 
omului fac și trebuie să facă parte din triada valorilor unei societăți normale la cap 
pe planeta Pământ și, probabil, în întregul Univers: democrația, economia de piață 
și drepturile omului. 

E lesne de înțeles că fiecare biped humanoid de pe planeta Pământ nu numai 
că a pus botul la așa ceva, dar a fost și este convins că acesta este Adevărul Absolut, 
că el, mai ales el, acest Adevăr Absolut este, într-o formă sau alta, unic și irepetabil 
pe planeta Pământ și în Univers, ceea ce pare a fi și chiar este, desigur, complet 
adevărat, pentru că, așa cum bine se știe, nici fratele nu este identic cu fratele său 
geamăn și nici celule din organism nu sunt identice nici cu celelalte celule din 
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organism și nici măcar cu ele însele, întrucât le modelează timpul și mișcarea etc. 
etc. Și, oricum, între o așteptare de tip social (ceilalți au grijă de mine) și una strict 
personalizată (eu am grijă de mine și de cei care sunt în grija mea), fiecare om normal 
la cap o alege pe cea de a doua. 

Așa că pragmaticul concept occidental, de fapt, universal, al drepturilor 
omului va avea oricând și oriunde rezonanță în oricare individ, de oriunde ar fi el și 
oricum ar fi el, întrucât face apel la trebuințele individuale esențiale ale acestui biped 
inteligent. Acelea de a-l situa mereu în centrul lumii. Acela de a fi, oricum, oricând 
și oriunde, buricul pământului. 

Desigur, aici, în acest punct de cogniție primară, conexiunile dintre turmă și 
oaie nu sunt relevante în gândirea oii, nici în cea a ciobanului sau proprietarului 
turmei, așa cum nu sunt nici în cele ale bipedului visător și consumator de democrație, 
libertate, prosperitate și securitate. Aceste drepturi din Cartă sunt universale, deci 
fără frontiere, fără determinări și conexiuni, fără patrie, onoare, datorie etc. etc., 
noian de concepte care au umplut cimitirele de sacrificați pe altarul alterității, al 
comunității, al patriei etc. etc. 

Drepturile omului – adică ale individului pus formal nu doar în centrul lumii, 
ci și deasupra ei, întrucât, cum spuneau vechii greci, și ei aflați cândva la cârma lumii 
antice, a gândirii ei filosofice, mitologice și democratice –, ne zic, în gura mare, că el, 
omul, este măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt, pentru că sunt, și a celor ce nu 
sunt, pentru că nu sunt. Ce ar mai fi de adăugat aici, la această generalizare uluitoare, 
greu de identificat, de argumentat, de justificat și de explicat? Cum, Dumnezeu, să 
fie Esop, acel sclav-poet, sau chiar Spartacus, Aristotel sau Tales etc. etc. măsura 
tuturor lucrurilor?! 

Da, este posibil să fie, pentru că, dacă este vorba de lucruri, ele sunt produsul 
muncii unor oameni, iar orice lucrare omenească, inclusiv cea spontană, are la bază 
un gând, un proiect, un plan sau doar un cuvânt. Or toate astea aparțin omului, nu 
elefantului și nici ploii, chiar dacă omul însuși este fiul apei.

Societatea socialistă a fost definită ca o societate a oamenilor egali, a oamenilor 
care trudesc pentru ea și, prin ea, realizează acea egalitate între ei pe care au visat-o 
întotdeauna unii dintre oameni. Numai că o astfel de societate a oamenilor egali 
între ei, sau aflați în relații de egalitate și echitate socialistă, cum i se spunea de 
propagandă, nu există. Egalitatea și echitatea sunt greu de materializat, de cuantificat 
și de modelat, când este vorba de oameni. 

Identitățile sociale sunt și ele structurate, în general, pe bază de ierarhii, dar și 
de democrații, în care puterea de a conduce și a avea grijă de sistemele și de procesele 
care se produc acolo este încredințată unor semeni care devin șefi, comandanți, 
conducători, manageri etc. Turma trebuie condusă de un cioban care poate îmbrăca 
(sau nu) piele de oaie. AGA (înțeleasă ca adunare generală a angajaților) are ea însăși 
nevoie de un cioban, de un glosar și de un ordin de luptă (la care lucrează un stat 
major și nu toată gloata).  
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Așa era în socialism. Dar tot așa este și în capitalism. Și aici, conducătorii 
mulțimilor sunt fie aleși, fie culeși. Iar conducătorii structurilor productive, adică 
patronii, bancherii etc. etc. sunt ajunși aici prin ereditate, prin concurs, prin selecție 
privată și, pe această bază, adică printr-un cap plin cu neuroni, nu cu fumuri, relații 
și protecții. La capitalistoizi, nu există așa ceva. Acolo, dacă ești bun reziști, dacă nu, 
treci la lopată. Altfel se prăbușește șandramaua.

Dreptul fiecăruia dintre noi de a-și stabili domiciliul unde vrea el, în orice țară 
de pe planetă (desigur, dacă țara aceea îl acceptă), de a lucra unde vrea el este benefic 
doar pentru el și pentru țara (întreprinderea, firma, instituția etc.) care-l acceptă. Iar 
instituțiile, firmele, întreprinderile, unitățile de cercetare, de învățământ vestice, 
îndeosebi din Europa Occidentală, au mare nevoie de creiere, de minți performante, 
pe care le plătesc pe măsură. Îi acceptă și pe ceilalți, calificații și chiar necalificații, 
desigur, pentru că Occidentul este într-o gravă criză demografică și are nevoie de 
forță de muncă, fie ea înalt calificată, pe care o absoarbe ca un magnet și o plătește cu 
mii sau chiar cu zeci de mii de euro pe lună, fie necalificată, pentru că, spre exemplu, 
are nevoie de badante sau de peoni pentru recoltat sparanghelul, de exemplu.

Capitatele și marile unități de cultură, de cercetare, de învățământ, medicale, 
de producție etc. ale Vestului sunt mari centre economice, științifice, culturale și 
civilizaționale, formate în mii de ani, prin folosirea aproape discreționară a resurselor 
planetei și, de aceea, se constituie, dintotdeauna, în atracții pentru materia cenușie 
a lumii, pentru creierele cele mai performante ale acestei lumii, dar mai ales pentru 
cele din țările situate în Estul Europei. În acest fel, de-a lungul secolelor, Occidentul, 
prin politica aceasta deschisă de stimulare a migrației creierelor spre marile lor 
capitale, spre marile lor unități economice, culturale și de care or mai fi, a reușit să 
selecteze și să folosească la discreție cel mai mare și mai valoros potențial al acestei 
lumi – creierele deosebite – singurul potențial nedegradabil care a creat și va crea 
mereu valoare adăugată, cultură, patrimoniu, civilizație. 

La o simplă aruncătură de ochi pe un documentar privind elitele științifice și 
culturale românești, spre exemplu, vom constata că, în cea mai mare parte, savanții 
și cei din elita intelectualității românești s-au format la școala Vestului. Pentru că, nu 
țara lor, România, exploatată la sânge de marile imperii ale timpurilor, i-a școlit și i-a 
format pe aceștia, ci școlile Vestului. 

Și, de aceea, brand-ul este acolo, nu la noi. La noi sunt – dacă mai sunt –, doar 
foștii plugari și posibilii lor urmași pe care nu i-au dus capul și voința să ajungă la 
înaltele școli ale Vestului, pensionarii și prostimea. Prostimea cea care votează fără 
să știe ce votează. Și plugarii care nu prea mai există. Nu întâmplător, desigur, nicio 
universitate din România nu se află în top 500.

Acesta este un fapt evident și nu mai are rostul să discutăm prea mult pe 
seama lui. Puterea totdeauna atrage. Și puterea, care o întărește, și resursele, care o 
întrețin, și cultura, care o consacră și o înnobilează și elitele, dar și masa din care pot 
să selecteze aurul, argintul și măturătorii. 
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Desigur, s-a spus și se tot spune că onorabila civilizație occidentală este una 
de tip ofensiv-agresiv, dar asta nu deranjează prea multă lume, întrucât nu există 
o lume în general, ideală, curată ca lacrima, morală și judecătoare a tuturor și a 
fiecăruia în parte, chiar dacă ea se crede că ar putea fi și cam așa ceva – nici chiar 
conceptul de Dumnezeu, cu toate instrumentele lui biblice și coranice, nu poate face 
asta –, ci o lume mai mult abstractă decât concretă, cu unități și identități simple sau 
complicate, stufoase sau goale ca un plop înalt și uscat, care viermuiește, moare și 
trăiește, gândește, plănuiește și visează, umple cu infrastructuri bizare planeta, care 
sunt de fapt anti-planetă, și îi pângărește (sau îi îngrașe), cu hoiturile ei, pământul 
smuls de ape din îmbrățișarea pietrei și transformat în noroi, în nisip sau în câmp 
roditor, dar nu în folosul pietrei planetei, esența ei, ci în dauna rocilor ei. Nu se știe 
precis care-i sau care va fi finalul ei, al acestei lumi a oamenilor, nici încotro se 
îndreaptă, chiar dacă fiecare om de pe planeta Pământ știe că tot ce există merită 
se piară, că tot ce piere putrezește și, în cele din urmă, dispare sau se transformă în 
altceva. În ce anume, urmează să aflăm cândva. 

Oricum, chiar dacă nu este importantă pentru nimeni – nimeni nu se gândeşte 
la murirea sau nemurirea sufletului, nici măcar filosofii –, soarta lumii nu este decât 
un drum de toate felurile spre nicăieri și, dincolo de acest nicăieri, spre moarte. 
Întrucât, așa cum zicea poetul, „c-o moarte, toți suntem datori”. Deocamdată, noi, 
cei care mai trăim în coordonatele fixate, azi, de societatea de consum și, mâine, 
probabil, de vreo variantă cripto-modernizată a cybersocietății sau a ce s-o mai 
nimeri, în marea noastră majoritate, suntem datori pe viață la bănci și la tot felul de 
societăți, societuțe, firme, firmușoare și firmulețe, cu sau fără contracte care ne fac nu 
numai interdependenți, ceea ce, la urma urmei, este firesc într-o societate globalizată, 
ci total dependenți nu de Dumnezeul din interioritatea noastră, la care ne închinăm, 
ci de automatismele de rețea care ne-au transformat deja creierele în anexe robotizate 
ale nomadismului în curs de înrădăcinare și flexibilizare. 

Lumea în care trăim este una frumoasă, omogenă, bizară în bipeditatea 
hominienilor, și eterogenă în biosfera ei, care se deplasează, cu viteza abstractă a 
gândului, uneori neînțelegând ce caută ea, proprietara gândului infinit, pe minuscula 
planetă de piatră stropită cândva cu un jet de apă cu gheață din vreo cometă care 
o fi luat-o drept celulă moartă sau insectă complice, ostilă și dăunătoare Soarelui. 
Rămâne de cercetat și de aflat dacă e, sau nu e, chiar așa.

Hominienii de pe Terra au complexul măștii bipolare. Când le e prea cald, 
îngheață apa și o trimit la Poli, unde-i e locul; când  le e prea frig, își aduc aminte 
că această minusculă și fragilă planetă, pe care cei mai mulți dintre ei n-au văzut-o 
niciodată de sus, are, totuși, ecuator. Nu prea mare, ci doar de vreo 40.000 de 
kilometri. Distanță pe care, o rachetă hipersonică, cu ce vrea ea la bord, o parcurge 
cam într-o oră. Și ăsta-i abia începutul.

Unii dintre noi se gândesc, probabil, că starea de ecuator se va muta, treptat 
la poli. Gheața scuipată cândva de vreo cometă pe micuța insecta pietrificată și 
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bolovănoasă numită Pământ se va topi, apele se vor face nori și norii se vor face ape 
până când Soarele se va plictisi și va trece Pământul în starea lui Marte. După aceea, 
vom mai vedea ce se poate întâmpla cu viețuitoarele de pe Pământ și cu bipedul 
hominian, fiu al apei, metastaziat cândva, probabil de vreun sfânt Potop răzvrătit pe 
obrăznicia pietrei și decis ca, într-un timp rezonabil, să transforme tot pietroiul ăsta 
obraznic într-un uscat mocirlos. Uite așa! Întru gloria apei... Sau a celor patru planete 
uriașe, gazoase și înghețate.

Războiul Terrei contra Terrei are și el povestea lui complicată, dar, pentru 
bipedul humanoid, care știe tot, sau, mă rog, aproape tot, dar nu prea știe ce e cu el, 
de unde a apărut și cum a apărut, povestea asta nu prea contează. Mai importantă, 
mult mai importantă, este propria lui poveste. Adică aceea pe care și-a creat-o sau 
imaginat-o el. Unii dintre oameni, ajunși la un nivel de cunoaștere ceva mai cu moț, 
spun că specia lor se trage din maimuță, dar, cum bine se știe, maimuțele nu sunt 
oameni și nici nu vor să fie, întrucât oamenii ăștia ciudați sunt atât de inconștienți, 
de viciați și de conflictuali, încât nu numai că își taie singuri creanga de sub picioare, 
dar se și războiesc între ei, de parcă n-ar fi toți la fel. Sau, cine știe, poate că nu sunt... 
Cine a mai pomenit ca, în lumea viețuitoarelor, indivizii aceleiași specii să se ucidă 
unii pe alții?! 

Oricum, treaba asta e veche și nimeni – nici oamenii, nici neoamenii – nu-și 
mai bat capul cu ea. 

Azi, când lumea oamenilor a ajuns la stadiul de societate și condiție cognitivă, 
lumea lor s-a cam prea înmulțit și înmulțirea asta a început să-i panicheze mai mult 
decât mult pe cei care nu au loc de alții, pe cei cărora nu le mai ajung nici resursele 
planetei, nici creierele geniale, dar se simt sufocați de cei 7,9 miliarde de bipezi, 
care vor nu doar laptopuri și smarturi, deși asta n-ar fi o problemă în societatea 
de consum, ci, dimpotrivă, o mană cerească, ci hrană, benzină, motorină, locuri de 
parcare, aer, apă și chiar îmbuibare. Oricum, plebea asta trebuie redusă la vreo 500 
de milioane, maximum un miliard, întrucât nu prea mai este nevoie de ea... Așa zic 
autounșii conducători din umbră ai lumii... 

Au apărut roboții, inteligența artificială, dronele și automobilele care se 
conduc singure... 

De aceea, în viziunea acestor zevzeci, ar trebui ca vreo 6 miliarde și jumătate 
de hominieni să dispară. Cum? Oricum. Vreo 10-15 pandemii, vreo 20 de războaie, 
și gata. Oricum planeta nu bagă în seamă chestia asta. Ba chiar o încurajează, 
deșertândificându-i câmpiile și dezghețându-i treptat, mai exact, uniform-accelerat, 
permafrostul. Adică pământul nevăzut.  

De la o vreme și bipezii humanoizi au aflat asta și, uimiți că este chiar așa, 
au dat din umeri, au zis: Ecce homo! Ideo antropos! era prea grecificat, și nu suna 
a bine. Iar, mai pe românește, Ăsta-i omul!, n-are nicio valoare, pentru că există 
latinescul Ecce homoro! Iar vizibili sunt doar cei ce sunt în față. Ochiul nu vede 
dincolo de ceea ce se vede. Și, dacă nu vede ochiul, nu prea vede nici capul. Urmând, 
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totuși, tradiția, au inventat, pe lângă declarațiile de război, care sunt deja desuete 
și inutile, și tratatele de pace, de securitate și apărare. De apărare. Cum ar fi, spre 
exemplu, Alianța Nord-Atlantică. Cea de dincolo de zid, Tratatul de la Varșovia, n-a 
fost pe placul lumii, mai ales al Lumii Occidentale care conduce restul lumii,  și a 
dat faliment. Mai mult, oamenii de pretutindeni, au reinventat, desigur, și alianțele 
militare, politico-militare, economice, de piață sau de care or mai fi, coalițiile, 
identitățile și paraidentitățile profesionale, culturale, de breaslă, literare, artistice, de 
securitate etc. Astea ar fi trebuit să liniștească spiritele, să asigure homininilor, sine 
die, dreptul lor la bipedism, la libertate, prosperitate, demnitate, cultură și, desigur, 
securitate. 

Dar, securitatea, vai!, securitatea asta inventată și pusă la treabă de comuniști, 
spaima lui hommo politicus, a lui hommo economicus, a omului bogat, adevăratul 
stâlp al acestei lumi, al acestei civilizații etc., dar și cuvânt cu o mie de înțelesuri 
vizibile și 7,9 miliarde de înțelesuri sau neînțelesuri de tot felul, vizibile, prolixe 
și invizibilei („câte obiceie, atâtea bordeie!”), a creat și opusul ei – insecuritatea 
–, adică lipsa securității, negarea ei și chiar eliminarea sau anihilarea ei... Or, fără 
securitate nu se poate. Toate sistemele și procesele, inclusiv cele care țin de existența 
oamenilor și a acțiunii umane, trebuie să funcționeze în deplină siguranță. Și atunci, 
abia atunci, s-ar crea, poate, premisele necesare pentru atingerea asimptotică (nu 
deplină) a armoniei universale, visul de aur al utopiștilor și amenințarea de moarte a 
celorlalți, a celor care nu pot trăi decât în conflictualitate. Pentru că, la urma urmei, 
oricât de perfect ar fi universul, se pare că și el trăiește – pentru că și el e viu, de 
vreme ce există, nu? – tot într-un vortex continuu, vizibil de altfel și de pe Pământ în 
sau prin acele galaxii spiralate. 

Se pare că o mare parte dintre hominienii planetei, mai ales cei cu dare de 
mână, dar neînghesuiți la dărnicie, consideră, cum de altfel s-a și văzut în 1989-
1991, că pericolul extrem și amenințarea cea mai teribilă asupra omenirii o reprezintă 
comunizarea ei, socialistoizarea ei, comunistoizarea ei. Ăștia, comuniștii, s-a spus și 
încă se mai spune, vor să monopolizeze toate bogățiile lumii, toate resursele, toate  
pământurile, toți oamenii și toate creierele... Să le aducă la același numitor și, dacă 
se poate, chiar și la același numărător. În numele societății, întrucât ciuma roșie, 
oriunde și de oriunde ar fi ea, este ciumă și atât, iar ciumele sunt, prin excelență, 
contagioase, distrugătoare, foarte urâte, chiar hidoase și, de aceea, trebuie stârpite... 
Ciuma asta crede că esența umană constă în ansamblul relațiilor sociale, cum zicea, 
cândva, doctrina lor... etc. etc. Desigur, doctrina omului înghițit de turma oamenilor 
nu poate fi blazon pentru ființa umană, dar asta au spus-o și existențialiștii de la 
începutul veacului trecut care credeau că omul – omul ca individ, omul individual, 
dar și conceptul de om – este un fel de aruncat sau ejectat în lume, departe de 
societate, cea care-l nu-l prea vede, dar îl strivește și îl înstrăinează mereu, departe și 
de cei care conduc lumea, statele și găștile, de sine și de propria-i identitate etc. etc. 
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S-a dovedit, de-a lungul timpurilor, că nu este prea dificil (nu este dificil deloc!) 
să aduni cincizeci de mii sau o sută de mii de indivizi de toate vârstele și de toate 
condițiile într-o piață publică, cu bannere, lozinci și o întreagă recuzită zgomotoasă, 
nu neapărat pentru a-și striga, în gura mare, păsurile, drept de altfel justificat, drept 
sacru într-o societate democratică, ci pentru a crea gălăgie, insecuritate și, mai 
ales, probleme pentru guvernanți, ca și cum adevărații guvernanți, adică cei de la 
adevăratele butoane, ar fi fraieri și ar lua în seamă așa ceva. Ei vor merge mai departe 
pe drumul lor, creând și întreținând scenarii care le dau iluzia că lumea o să-i asculte 
și că o să-și facă harachiri de dragul lor.

Imaginați-vă că jungloimea junglei ar face miting împotriva leilor, a pitonilor 
și a crocodililor... Sau a furnicilor roșii... Ar râde și curcile. Sau că leilor și elefanților 
le-ar păsa de așa ceva....

Securitatea aceasta, în numele și în slujba căreia se fac studii interminabile, 
politici și strategii de tot felul, este ea însăși un concept discutabil, cu semantici 
excesive și, de multe ori, înșelătoare – întrucât, în numele acestui concept, se poate 
spune și susține aproape orice –, iar cei care se cred îndreptățiți să se considere și, 
speră ei, să fie consideraţi stăpânii lumii, managerii ei, geniile ei și, evident, profitorii 
ei, își văd și ei de drumul iluziilor lor.  

E drept însă că lumea aceasta cu de toate – de la frumusețe fascinantă la 
mizerie sublimă – n-are o cârmă solidă, o busolă operațională și un cap-compas clar. 
N-are nici măcar un port final în care trebuie să ajungă, ci plutește, așa, în derivă, 
spre nicăieri. Interioritatea ei se concentrează doar la universul ei interior, un vortex 
cu de toate, un vortex-univers, care o ține atât de ocupată, încât nu mai vede nimic 
dincolo de ceea ce, uneori, se vede, iar exterioritatea ei nu există, întrucât ea, această 
exterioritate, este nu doar invizibilă, ci și nenecesară...

 
Securitatea și insecuritatea cosmică

Știm demult, probabil, dinaintea antichității, că, de jur-împrejurul Terrei, mai 
există și altceva, de regulă imensități care trec cu mult dincolo de capacitatea noastră 
de a ne imagina inimaginabilul, dar asta e, așa e Universul făcut, și noi n-avem cum 
să schimbăm acest adevăr cu altul mai... cognoscibil. Mai știm că planeta noastră 
este atât de minusculă încât, chiar și Soarele trebuie să se uite la ea cu un mega-
binoclu cosmic,  ca s-o poată vedea cât de cât, deși face parte din curtea sa, iar 
matematica ne învață că există plus infinit, minus infinit, numere iraționale și rațiuni 
ale numerelor naturale etc. etc., care-ți pun mintea pe moațe, doar pentru a înțelege 
legea lor de compoziție. Iar zicerile astea sunt atât de îmbârligate, încât, oricât am 
fi noi de cu mintea spre toate orizonturile, tot n-am putea înțelege mare lucru din 
asta, mai ales când vine vorba de Cosmos, adică de dincolo de atmosferă și de văzul 
nostru văzut sau nevăzut. 
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Cosmosul este un fel de Dumnezeu pentru Terra, o mămică bună și destul 
de caldă, uneori, când Soarele are și el problemele sale, chiar dogoritoare, prea 
dogoritoare, dar și un haos din care pot veni – și chiar vin – tot felul de pericole și 
amenințări pentru această ființă fragilă și extrem de vulnerabilă care a venit, probabil, 
de undeva, sau de niciunde.. Oricât de echilibrat și de armonios ar fi acest Univers al 
nostru, este imposibil ca el să se afle într-un echilibru absolut, întrucât ar contrazice 
legea potrivit căreia, în univers și oriunde, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, 
ci totul se transformă. O fi și ăsta tot vreun mit, dar noi trăim efectiv sub imperiul 
lui. Nu le știm pe toate, dar unele dintre ele sunt vizibile. Spre exemplu, stelele 
căzătoare. Sau, ne zic observatorii Soarelui, furtunile solare. 

Deși, așa cum spuneam, Cosmosul ne ține și pe noi în brațe, ca pe toate 
corpurile cerești, uneori ne mai bombardează cu câte un snop de radiații cosmice, 
dar mai ales solare, nocive, care scapă filtrelor și barierelor  centurilor van Allen,  și 
ne fac unele probleme. Alteori, mai scapă câte un meteor sau câte un obiect ceresc 
identificat, sau nu, și face câte un crater în fragila scoarță terestră, de ne speriem atât 
de tare, încât credem ca a început Apocalipsa. 

Desigur, Terra are grijă să se protejeze, are mulți soldați în straturile sale care 
înconjoară și apără acel nucleu fierbinte, inima ei.  Orice corp cosmic care pătrunde 
în atmosferă cu peste 25.000 de kilometri pe oră, este pur și simplu aprins, datorită 
frecării, de straturile mai dense de aer și, în final, oprit de scoarță (o pojghiță de 30-
60 km, care, la un impact mai dur cu un corp ceresc cu un diametru de vreo zece 
kilometri, să zicem, se sparge ca o coajă de ou. Craterele care există pe Lună, pe 
Marte, poate și pe Venus sunt o dovadă că, de miliarde de ani, au căzut și încă mai 
cad, pe unele dintre unitățile de bază ale Universului, care au gravitație, obiecte 
cerești, meteoriți de diferite dimensiuni, fragmente din masa stelară etc. etc.. E clar 
că planeta Pământ reușește să deschidă focul (prin frecare) asupra acestor obiecte 
cerești identificate sau nu și să le neantizeze, înainte de a ajunge pe scoarța terestră, 
sau, dacă sunt mult prea mari, cu diametre de zeci de kilometri și trec arzând la mii 
de grade de avangărzile atmosferice, cum se pare că s-a mai întâmplat în istoria 
miliardară a planetei noastre, atunci prima manta de magmă va prelua, probabil cu 
succes, ostilitățile. Dar scoarța, în locul de impact, se va face varză, iar lava va 
țâșni spre soare, acolo unde-i este, probabil originea inimii focului din ea. N-are însă 
suficiente aripi și nici suficientă putere pentru a zbura într-acolo, ci se va întoarce, ca 
un Icar, un Icar de foc, pe Terra, închisoarea ei. Nu va mai pătrunde însă în adâncul de 
unde a ieșit, ci se va înmușuroia în munți de lavă, în munți vulcanici, care vor străluci 
cenușiu în lumina Soarelui. Cu mintea noastră care ține doar două-trei generații, 
pentru că și noi om fi fost veniți probabil de undeva, uitând de unde, chiar dacă am 
umplut pământul cu biblioteci pentru memorie, nu vom afla mare lucru. Și nici nu va 
fi important să știm. În sistemul nostru de referință, nu se întâmplă prea des asta, iar 
memoria planetei, evident, cea cognoscibilă pentru oamenii de azi, se pare că nu este 
prea încărcată cu așa ceva. Dar, de aici, nu rezultă că un astfel de pericol cosmic nu 
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poate exista și în grădina minusculă (raportată la Univers) a sistemului nostru solar, 
în care hălăduiește, pe o traiectorie fixă, a treia din jurul astrului zilei, și frumoasa 
noastră Terra, cu ochi albaștri-verzui și flori de colț pe creste. 

Vortexurile astea cerești, cu desfășurări de mii de ani și chiar de milioane 
sau de miliarde de ani-lumină, deși se spune că Universul este negru, îi fascinează, 
îi impresionează, îi tulbură și, uneori, chiar îi înspăimântă pe astronomi și pe toți 
observatorii cerului. 

Securitatea endogenă a Cosmosului, adică a lui însuși, creată de el însuși 
pentru sinele lui, în folosul lui, și securitatea cosmică exogenă, din perspectiva 
noastră, a hominienilor inteligenți, în folosul nostru sunt, oarecum, diferite. Știm 
că magnetosfera ne ajută în acest sens, că face tot ce pământenește este posibil ca 
radiația asta puternic penetrantă să nu distrugă viața de pe Terra, chiar dacă Terrei, 
planetă rociferă, cu un nucleu metalic de foc și unul de crom-nichel, creator de 
magnetism și magnetosferă nu-i convine asta. Oricum, lupta dintre piatră și apă se 
continuă, cu minunățiile și cu dramele sale. 

Efectele ei sunt greu sesizabile de ființa umană, care le ia drept realități 
geofizice, geo-climatice și ambientale care variază în funcție de o infinitate de 
factori și de condiții inițiale și/sau rezultate din cele inițiale pe care oamenii trebuie 
să le suporte. Așa au apărut hainele, casele, infrastructura și cam tot ce face omul 
pe pământ, pământul fiindu-i, alături de soare și de apă, sursă de hrană, de energie 
și viețuire, mediu de viață și mormânt. Terrei nu-i convine ce face omul, nici când îi 
răscolește măruntaiele, nici când îi acoperă suprafața cu infrastructuri, deși nu-i prea 
pasă de ele. De aceea, omul însuși constituie, ca specie, o amenințare pentru Terra 
geofizică. Aproape tot ce face omul, pământul respinge. Vechile edificii sunt astăzi 
ruine, o casă neîngrijită de om este rapid distrusă de natura pământului și inclusă 
în sedentarismul scoarței. Dar și scoarța, împreună cu oceanele ei, cu biosfera și cu 
mijloacele de agresiune a atmosferei (avioane, obiecte zburătoare identificate sau 
nu, zgârie nori etc. etc.) se pare că nu este proprie unei planete rocifere, care, la 
origine, era doar un conglomerat gravitațional, de metale și roci, menținute într-o 
stare fierbinte atât de nucleul său de foc, moștenit din bing-bang, cât și prin căldura 
Soarelui. 

De aceea, omul și opera lui fizică se pare că se constituie, deopotrivă, atât 
într-o vulnerabilitate pentru Terra, care se va răci mereu, cât și o amenințare sau, 
mai degrabă, o vulnerabilitate pentru sine, întrucât natura sa umană, care se dorește 
a fi – și chiar este – diferită față de natura rociferă a Pământului, se află în permanent 
conflict cu cea a Terrei, conflict din care, evident, nu va ieși învingător omul. Oceanul 
nu va reuși să penetreze piatra, mai ales când piatra e încă fierbinte, iar de se va 
întâmpla totuși asta, nu apa va înghiți piatra, ci piatra va înghiți apa, atâta vreme 
cât planeta își va păstra forța de gravitație. Când nu și-o va mai păstra, probabil, 
apa se va spulbera, iar restul se va risipi în asteroizi sau în bolovani cerești. Asta, 
bineînțeles, se presupune, întrucât n-avem cum să fim siguri. Chiar dacă anumite 
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calcule ne-ar duce la o astfel de concluzie. 
Aceste gânduri sunt sau pot fi benefice, totuși, pentru om. Pentru a înțelege 

mai bine relativitatea propriei sale existențe vizavi de duritatea pietrei, amenințare și 
vulnerabilitate care se adaugă celor existente în interiorul speciei. 

Securitatea și insecuritate cosmică – ca să personificăm această realitate 
impersonală – ar putea să reprezinte, totuși, un orizont de analiză și pentru cei care 
trimit rachete, stații orbitale sau interplanetare și, poate, cândva, chiar interstelare. Va 
fi posibil, doar am intrat deja în epoca hipersonică. Iar o astfel de realitate nu poate să 
nu aibă ecou sau măcar un strop de rezonanță și pe minuscula planetă a hominienilor. 
Poate învățăm și noi, oamenii, ceva din armonia, zbuciumul și vortexul Universului. 
Întrucât nu putem fi în afara lui, de vreme ce facem parte din el. 

 
Securitatea și insecuritatea hominienilor 

Omul este – și nu doar pare a fi – cea mai apărată și, în același timp, cea mai 
vulnerabilă ființă de pe planeta Pământ. Pe el îl poate ucide, dintr-o singură lovitură, 
aproape orice animal de pradă, dar și orice microb sau particulă otrăvită. Zăpada, 
gheața, căldura excesivă, în fine, aproape tot ce trece dincolo sau dincoace de 
limitele supraviețuirii sale pe planeta Pământ (condiții extrem de limitate) constituie 
o amenințare gravă. De aceea, în biosfera Terrei, omul trebuie să intervină efectiv 
pentru a putea supraviețui și trăi. Această intervenție este una de tip endogen, care 
ține de interioritatea bios-ului și care nu afectează planeta în ansamblul ei. Natura 
Terrei nu este deci suficientă pentru om. Îi mai trebuie create și menținute anumite 
condiții specifice, în interiorul acesteia, pentru ca el să poată supraviețui. Omul are 
nevoie de o anumită temperatură a mediului, de oxigen, de apă, de hrană, de locuință. 
Desigur, locuința de care are nevoie o realizează tot cu resurse (materiale) de pe 
planetă, dar aduse la o formă care să-i fie folositoare lui. Așa cum am subliniat de 
multe ori, natura umană, chiar dacă este consonantă cu natura Terrei, are numeroase 
particularități pe care natura Terrei le respinge, le distruge, sau, în cazul în care omul 
insistă, le acceptă, desigur, cu rezervele de rigoare. 

Securitatea ființei umane pe planeta Pământ e complicată și sofisticată. Pentru 
că ea nu se reduce la securitatea vieții, la supraviețuire, ci are o mulțime de alte 
componente, funcții, variabile, sfere de cuprindere și orizonturi de așteptare. 

Securitatea și insecuritatea ființei umane pe Terra se află mereu într-un echilibru 
dinamic, omul însuși luptându-se din răsputeri pentru managementul propriei sale 
securități, adică pentru diminuarea gradului de insecuritate a propriei sale securități 
pe Terra. Omul a ajuns la un înalt nivel de cunoaștere a propriei sale condiții pe 
planetă, încât să poată sesiza vulnerabilitățile propriei sale securități cosmice, 
geofizice și geoclimatice și, pe această bază, să identifice și să monitorizeze o serie 
întreagă de indicatori cu ajutorul cărora să poată evalua pericolele și amenințările, 
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cosmice, geofizice, geoclimatice, biosferice și umane la adresa sa și a modului său 
de viață, precum și vulnerabilitățile la acestea și, pe această bază, să calculeze nivelul 
de risc de securitate și/sau insecuritate.  

Securitatea ecosistemelor

Se pare că biosul n-are prea multe legături cu roca din care este formată 
Terra, în afară de faptul că se sprijină pe ea, ci ține mai mult de apă, de sedimente 
și de compoziția scoarței terestre. Biosul depinde de foarte multe elemente, iar 
circuitul apei este esențial atât pentru activarea permanentă a scoarței, cât și pentru 
funcționarea ecosistemelor. 

Desigur, aceste ecosisteme sunt pe Terra și, de aceea, Terra le adăpostește și le 
influențează (Pământul este o planetă vie) și, luptându-se cu ele, le acceptă, totuși, și, 
probabil, le și susține, într-o anumită măsură, cel puțin din punct de vedere geofizic, 
geotermic și gravitațional. 

Toate acestea sunt luate ca un dat, ca o realitate independentă de voința 
oamenilor și, ca atare, nu se poate face mai nimic în această privință, în afară de 
ridicarea continuă a nivelului de cunoaștere a acestui domeniu de interes vital. Deși 
omul caută de multă vreme exoplanete, nu se știe dacă, vreodată, el și urmașii lui, 
vor ajunge pe acestea. Încă nu s-a realizat o astfel de tehnologie care să facă posibil 
transferul interplanetar sau interstelar al bios-ului.

 Dar de aici nu rezultă că nu este posibil și așa ceva, de vreme ce, probabil, 
astfel de transfere – sau ce or fi fost – s-au produs, de vreme ce noi, fiii apei, existăm 
pe o planetă rociferă, care s-a dotat (sau a fost dotată) cu oceane, spații verzi, mamuți 
și microorganisme. 

Securitatea ecosistemelor este sau pare a fi, deopotrivă, una de sistem și, în 
același timp, de proces, în general, cu autoreglări extrem de consistente, dar și cu 
intervenții ale omului constructor și distrugător, sanitar și poluator, cel mai mare 
producător de gunoi de pe planeta Pământ și, probabil, din întregul Univers cunoscut.

Securitatea și insecuritatea cogniției

Omul nu este doar un compus al biosferei, un respirator de oxigen, un 
consumator de apă, de hrană, de minerale și de tot ce mai există și merită să piară sau 
să se transforme în elemente car să satisfacă trebuințe și utilități pentru acest biped 
depilat. Omul este și cunoaștere, mai ales cunoaștere. La urma urmei, esența umană 
nu se află în bipedismul ființei umane și în miracolul echilibrului vertical doar prin 
două puncte de sprijin. Esența umană se află în uriașa sa capacitate cognitivă și nu în 
bipedism. Chiar dacă se pare că omul n-a fost dintotdeauna biped. Dovadă că n-a fost 
este și faptul că, pruncul, atunci când începe cu adevărat mișcarea pe ogorul lumii, 
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o face târâș sau... în patru labe. Devine biped ceva mai târziu, când i se dezvoltă 
mușchii, oasele și neuronii. Iar când a ajuns la nivelul cogniției, este deja foarte 
aproape de esența sa, de lumea în care va trăi cât timp va exista – lumea cogniției 
–, lume care, încet, încet, va atinge pragul civilizației ei adevărate, al civilizației 
cognitive, al civilizației cogniției, al cognociviliației. 

Această procesualitate, extrem de îndelungată, de complexă, de vulnerabilă și 
de costisitoare, are nevoie nu doar de un efort sisific de trecere de la primitivismul 
căratului pietroiului lui Sisif, la ultra-complexitatea  managementului cibernetic de 
rețea al universului cognitiv, cel în care trăiește și va trăi mereu – cât va mai trăi – 
acest produs al apei și al soarelui denumit om. 

Securitatea și apărarea cogniției sunt, deopotrivă, un lucru în sine (cogniția se 
apără, totdeauna, în sine, de sine, prin sine, pentru sine) și un proces permanent care 
se definește pe un război continuu cu necunoscutul. De aceea, patrimoniul cogniției 
– cu structuri materiale, culturale și cognitive imense – este supus în permanență, 
deopotrivă, înnoirii, degradării și uitării. Războiul cognitiv – cel mai teribil război 
dintre toate, pentru că,  deși, în mare măsură, este de sine stătător, face parte din toate 
– are specificul său care ține, în primul rând, de generarea cogniției. 

Este un război specific ființei umane, cea care deține ceea ce se cheamă 
conștiința de sine, dar el există, într-o formă sau alta, și în lumea animală, cea pe 
care noi, oamenii o cunoaștem totuși destul de puțin, mai mult ca resursă de hrană, 
ca element al ciclului trofic și mai puțin ca o posibilă lume conștientă de sine, de 
vreme ce ea însăși se pare că are reguli de viață pe care este nevoită să le cunoască 
și să le respecte. 

S-a dovedit că și materia are inteligența ei, că lemnele vorbesc și pietrele 
privesc.

Securitatea și insecuritatea juridică

Fiat justitia, pereat mundus! 
Sună frumos. Să se facă justiție, chiar dacă piere lumea! Vorba asta vine de 

demult. Din vremea când oamenii chir credeau în dreptatea și onoarea Justiției. 
Oamenii au creat justiția în speranța că o vor și avea. Viața hominienilor pe Terra 
chiar a crezut, în primul rând, în justiția divină și nu în cea a oamenilor. Pentru că 
imperfecta ființă umană, care trăiește în imperfecta societate umană, și-a creat în 
sine și pentru sine, un concept de justiție divină, o justiție care vine de la Dumnezeu, 
acel Dumnezeu care ființează în fiecare și care ne păzește pe toți de rele, chiar dacă 
răul, ca și opusul lui, face parte din viața noastră. Omul nu este robot. Omul este o 
ființă extrem de inteligentă, dar imperfectă, care se află în permanență în conflict cu 
sine și cu celălalt. El face, în general lucruri bune, poate greși, dar poate face și rău 
intenționat, din miliarde de motive. Justiția ameliorează condiția umană, protejând-o 
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de răul din ea, dar, de multe ori, ea însăși este supusă fie erorii (a greși e omenește), 
fie nelegiuirii, fie atitudinii dictatoriale și chiar corupției, întrucât, așa cum se știe, 
puterea, chiar și puterea judecătorească, uneori, corupe. Poveste veche, existentă și 
pe vremea dreptului roman, puterea judecătorească – cea care are ca simbol balanța 
– nu totdeauna se și exercită în acest sens, fie și pentru simplul motiv potrivit căruia, 
echilibrul este un moment fără timp, fără spațiu și fără durată, întrucât lumea nu este 
oprită într-un punct de echilibru, ci supusă unei permanente procesualități, dinamice 
și complexe, modul ei de viață. 

Așadar, oricât ar fi de perfectă în blazonul ei balanțifer, și Justiția este, în fond, 
tot imperfectă. Totuși, Justiția, oricât de imperfectă ar fi ea, menține societatea într-
un echilibru (dinamic și complex, desigur), asigurând, în mare măsură, securitatea 
oamenilor. Toate domeniile de activitate ale omului beneficiază de protecția legii, dar 
actul de justiție este departe de a fi unul perfect și cu atât mai puțin unul pe deplin 
securizat. Chiar dacă justiția mai rezultă încă din dreptul natural, însuși dreptul 
natural este supus din ce în ce mai mult unui birocratism care îl îndepărtează de 
propria-i natură, prin hățișul de reglementări făcute de oameni potrivit intereselor 
personale, de grup, instituționale, sociale, naționale, vitale și de care or mai fi. Legile 
făcute de oameni sunt atât de încurcate, de prolixe și de nepotrivite, încât, uneori, 
însăși actul juridic are nevoie de protecție și de un complicat sistem de securitate 
care să-i asigure buna funcționare. 

Securitatea juridică nu se reduce la un sistem de legi care protejează actul 
justiției și de un dispozitiv corespunzător pentru a operaționaliza sisteme de 
securitate juridică, Acestea alcătuiesc doar cadrul adică forma, structura și limitele 
în care sistemele juridice pot funcționa în siguranță. Dar oricât de puternică ar fi 
Justiția, prin dreptul pe care i-l dă Dumnezeul Dreptului, adică Legea, funcționarea 
însăși a sistemului are nevoie, deopotrivă, de un concept de securitate intrinsecă și 
de un sistem de indicatori cu ajutorul cărora să se poate face diferența între starea de 
securitate juridică și cea de insecuritate juridică. 

Oricâte măsuri s-au luat în România, în ultimele trei decenii pentru consolidarea 
puterii Justiției și asigurarea securității juridice a actului juridic, realitatea arată că, în 
țara noastră, s-a instaurat, mai degrabă, un sistem extrem de flexibil, de volatil și de 
înșelător de insecuritate juridică, decât unul de securitate juridică. Chiar dacă miile 
de tribunale pun în operă meticulos, riguros, uneori dramatic de exact actul juridic, 
Justiția Românească și nu numai românească, în ansamblul ei, are nevoie, pentru 
propria-i siguranță, de un necesar concept de securitate endogenă. 

Securitatea și insecuritatea războiului

Războiul face parte intrinsecă din existența și dinamica omenirii. Omenirea 
și nu numai omenirea, ci întregul bios sunt formatate pe principiul dinamismului 
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complex, care presupune existența, moștenită probabil de la Bing-Bang, a unei 
tensiuni interioare (matricea dinamismului) care va crea, la momentul potrivit, 
necesitatea diviziunii, a acțiunii violente, șirete sau de care o mai fi asupra sinelui 
sau asupra celuilalt, acțiune din care va rezulta o procesualitate, o transformare, o 
acaparare, o devenire. Omul însuși este o ființă bipolară (bun și rău), multipolară 
sau cameleonică, iar identitatea socială sau comunitatea din care face parte (omul 
este o ființă socială) este tot așa. Odinioară, organiciștii chiar spuneau că societatea 
funcționează precum organismul omului, dar, cum bine se știe, despre om și modul 
lui de viață se poate spune aproape orice. 

Războiul se află în matricea bio-socială a omului, în gena lui, așa cum 
măcănitul se află în gălbenușul oului de rață. Desigur, acestea sunt truisme. Din 
păcate, gena războiului se află implementată în ADN-ul omului și se cultivă prin 
întregul sistem educațional existent azi pe planeta Pământ. Idealul omului normal la 
cap  este performanța, iar mijloacele de realizare a acesteia nu sunt doar capacitatea 
și capabilitatea, învățătura, truda și celelalte, ci și competiția. Modalitatea de a ajunge 
undeva în vreun vârf nu este doar efortul tău personal, ci co

mpetiția cu ceilalți candidați la acel vârf. În lumea în care trăim nu contează 
doar performanța atinsă prin efort propriu, ci performanța atinsă prin competiție. Or, 
competiția se află în gena războiului. În același spirit, se pregătesc și corporațiile 
și unitățile sistemului financiar spre exemplu, chiar și toate unitățile productive, 
comerciale, educaționale etc.  

Toți soldații lumii se pregătesc în cheia spiritului de învingător. Pe acoperișurile 
clădirii de la West Point, în 1991, nu scria „Fiecare cadet, un performer!”, ci „Bate-i 
pe infanteriștii marini!” (la fotbal). Iar dacă la nivelul individului, în societatea 
modernă, se pare că gena războinică s-a mai tocit un pic, la nivelul țărilor, mai ales 
la nivelul marilor puteri, care s-au înarmat până în creștet, spiritul războinic a atins 
cote uriașe. Toți se tem de război, dar toți sunt gata să-l facă, dacă prin el, obțin mai 
mută putere, mai mulți bani, mai multă securitate. 

Dar, azi, și războiul – cea mai mare mizerie criminală a acestei lumi, a devenit 
un lux. Nu oricine este capabil să-l facă, pentru că nu oricine are acces la înalta 
tehnologie și la tehnologia informației. Iar fără astea, nu exiști pe scena zeului Marte. 

Războiul din Ucraina este încă o dovadă – dacă mai era nevoie – a insecurității 
războiului. Nimeni, sub nicio formă, nu poate controla războiul din Ucraina. Desigur, 
Ucraina n-ar fi fost capabilă să desfășoare 200.000 de oameni, instruiți de americani 
din 2014 încoace și dotați cu tehnică militară modernă și să reziste atacurilor 
metodice ale rușilor. 

Deși, azi, pare a se contura mai bine, strategia rușilor, există încă multă 
imprevizibilitate în comportamentul acestei mari puteri nucleare. 

Insecuritatea războiului din Ucraina constă, deopotrivă, în posibilitatea unor 
surprize strategice, în extinderea la scară planetară a efectelor lui, previzibile sau 
nu, calculabile sau nu, dar și în eludarea cinică a unor realități securitare stringente, 

EDITORIAL
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devenite nu numai insecuritare, ci chiar amenințătoare, care amplifică la maximum 
riscul endemic de război nuclear total. Care depășește cu mult ambâțul complexelor 
militare industriale, pohta de putere absolută a marilor puteri și lipsa de busolă a unei 
lumi frumoase, dar cariate de covidiade, de conspirații și de prostie. 

De la genialitate la prostie este tot un singur pas. Pe jumătate făcut. 

EDITORIAL
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„Societatea poate decide să sacrifice eficienţa în favoarea echităţii. 
Conflictul dintre eficienţă şi echitate reprezintă una dintre cele mai grave 
probleme pe care societatea trebuie să le rezolve”. (Paul Samuelson, pg 180).

„. . . statul poate reduce inegalităţile dintre venituri aplicând 
cote superioare de impozit pe veniturile mari şi acordând ajutor 
bănesc persoanelor cu venituri mici”. (Paul Samuelson, pg 181).
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IMPOZITAREA PROGRESIVĂ,  
SAU PE BAZĂ DE COTĂ UNICĂ?

PROGRESSIVE TAXATION,  
OR ON A SINGLE TAX RATE?
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9. Impunerea bazată pe capitaţie – factor generator de revolte sociale
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Rezumat 

Din anul 2005 și până în prezent, se poartă discuții, uneori destul de aprinse, pe 
problema aplicării impozitării progresive în țara noastră. Dintre abordările existente, 
cele mai multe sunt făcute de persoane care discută în stil politicianist, fără a fi 
specialiști autentici în domeniul fiscalității. Acesta este şi considerentul pentru care 
prin materialul de faţă îmi propun să prezint, din punct de vedere pragmatic, o situație 
comparativă a efectelor pe care le generează, pentru aceleași venituri, aplicarea atât 
a cotei unice, cât și a impozitării progresive. Evidenţierea corectă a acestor efecte 
se poate asigura numai în condiţiile în care, pentru aceleaşi venituri, se calculează 
impozitul (1) atât în baza prevederilor legale care reglementau impozitarea progresivă 
în țara noastră, care s-a aplicat pe perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004, (2) 
cât şi pe baza cotei unice, introdusă începând cu 1 ianuarie 2005. 

Cuvinte și expresii cheie: impozit; impozitare; cota unică de impozitare; 
impozitarea pe bază de cotă unică; impozitarea progresivă; impozitul pe 
venitul global; salarii; venituri din salarii; 

Summary

From 2005 until now, there have been discussions, sometimes quite heated, on 
the issue of applying progressive taxation in our country. Of the existing approaches, 
most are made by politicians who talk in a political style, without being real specialists 
in the field of taxation. This is also the reason why in the present material I propose 
to present, from a pragmatic point of view, a comparative situation of the effects 
generated by the application of both the single rate and the progressive taxation for 
the same income. The correct highlighting of these effects can be ensured only in the 
conditions in which, for the same income, the tax is calculated (1) both based on the 
legal provisions governing progressive taxation in our country, which was applied 
from January 1, 2000 to December 31, 2004, (2) as well as on the basis of the single 
quota, introduced from 1 January 2005.

Keywords and phrases: tax; taxation; single tax rate; single rate taxation; 
progressive taxation; global income tax; salaries; income from salaries;
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1. Rolul sistemului de impozitare a veniturilor din muncă

De câţiva ani se poartă şi în ţara noastră discuţii aprinse cu privire la 
modalitatea de impozitare a veniturilor din muncă. 

Problema prezintă o însemnătate aparte, dat fiind că sistemul de impozitare a 
veniturilor din muncă joacă un rol decisiv în: 

1. Stimularea folosirii forţei de muncă. Un sistem de impozitare împovărător 
– atât pentru angajator, cât şi pentru angajaţi – determină agenţii economici şi 
personale fizice să practice munca la negru (fără documente legale sau pe baza 
acestora, dar cu declararea unor venituri mult mai mici faţă de cele reale).

2. Stimularea dezvoltării economice şi sociale. Este cunoscut faptul – în 
special în urma studiilor efectuate în principalele ţări dezvoltate ale lumii – că, după 
un anumit nivel de impozitare a veniturilor din muncă, numeroşi cetăţeni nu mai 
sunt interesaţi să muncească. Aceştia consideră că „nu merită să munceşti pentru a da 
statului cea mai mare parte din venit sub formă de impozit”. În aceste condiţii o parte 
din forţa de muncă începe să migreze către alte ţări. În acelaşi timp, forţa de muncă 
din alte ţări, interesată să lucreze în ţara cu o impozitare apăsătoare, refuză să mai 
facă acest lucru, orientându-se către alte ţări cu un sistem de impozitare mai scăzut.

3. Înfăptuirea principiilor de echitate socială şi a statului bunăstării 
sociale. Realizarea acestui obiectiv s-a pus în principalele ţări dezvoltate, de peste 
100 de ani. În aceste ţări este de neconceput introducerea unui sistem de impozitare 
care nu respectă acest principiu. S-a renunţat chiar la criteriile de eficienţă fiscală în 
favoarea echităţii fiscale şi sociale: fiecare să contribuie cu impozite în funcţie (1) de 
mărimea veniturilor şi (2) de situaţia sa familială, de puterea sa contributivă.

Din punct de vedere al eficienței fiscale (al cheltuielilor cu care se colectează 
impozitele), colectarea impozitelor se face cu cheltuielile cele mai mici în cazul 
capitaţiei (care este forma de impozitare cea mai puţin costisitoare), după care 
urmează cota unică.

► Sistemul de impozitare practicat şi în ţara noastră până la 31 decembrie 
2004, bazat pe impunerea în cote progresive compuse, îndeplinea, în general, (1) 
principiul echităţii fiscale şi sociale (în impozitare), şi (2) condiţiile specifice unui 
sistem de impozitare propriu înfăptuirii statului bunăstării sociale.

► Prin introducerea unei singure cote de impozitare, indiferent care este aceasta, 
se încalcă cel mai elementar şi fundamental principiu universal de impozitare: cel 
al echităţii fiscale. Impozitarea nu se mai face în funcţie de capacitatea contributivă 
a fiecăruia, ci în mod „egalitarist”: şi cei cu venituri care nu le asigură minimum 
mijloacelor de subzistenţă, şi cei care obţin venituri exorbitante (de până la 30.000 
de euro lunar), sunt impozitaţi identic, după aceeaşi cotă unică. Mai precis, şi cei 
care obţine venituri lunare din muncă la nivelul salariului minim brut pe ţară, şi cei 
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care obţine venituri lunare de peste 300 de ori mai mari (în baza unor legi speciale, 
emise în scop personal, fraudulos), sunt consideraţi „egali” din punctul de vedere al 
sistemului de impozitare şi, ca urmare, impozitaţi după aceeaşi cotă unică. Ori, aşa 
după cum se ştie, în toate ţările dezvoltate din lume, la elaborarea oricărui sistem de 
impozitare stau câteva principii fundamentale, care nu pot fi ignorate; între care se 
numără şi „Impozitare în cote progresive compuse”, care constă în faptul că sarcina 
fiscală se stabileşte atât în funcţie de mărimea veniturilor fiecăruia, cât şi de situaţia 
sa familială, de puterea contributivă a sa şi a familiei sale.

► Este cunoscut că dintre toate sistemele de impozitare cel mai inechitabil 
este capitaţia, care, din punctul de vedere al administrării (al stabilirii şi încasării 
impozitelor), generează cele mai mici cheltuieli. După capitaţie urmează „cota 
procentuală unică”, atât din punctul de vedere al inechităţii, cât şi al cheltuielilor 
pe care le generează cu stabilirea şi cu încasarea impozitelor cuvenite statului prin 
aplicarea sa.

Impunerea în cote progresive compuse, practicată în ţara noastră până la 31 
decembrie 2004, consider că răspunde cel mai bine principiilor de echitate fiscală. 

Î m b u n ă t ă ţ i r e a  impunerii în cote progresive compuse poate avea loc prin:
- introducerea unor cote de impozitare de până la 60%, pentru anumite tranşe 

de venit impozabil;
- îmbunătăţirea baremului de impunere, în sensul unei mai mari diferenţieri 

(1) a numărului tranşelor de venit impozabil, (2) a cotei maxime de impunere şi (3) 
a venitului de la care se aplică cota maximă.

Aceste îmbunătăţiri se impun pentru (1) a asigura necesarul de venituri 
bugetare, (2) aplicarea în cât mai mare măsură a principiilor de echitate fiscală şi 
socială, condiţie esenţială pentru (3) înfăptuirea statului bunăstării sociale. 

Internaţionalizarea crescândă a economiei planetare a condus la schimbări 
radicale în politica statelor. În „era pieţelor globale”, în care persoanele, bunurile, 
serviciile şi banii (capitalurile) circulă tot mai uşor şi rapid peste graniţele naţionale, 
politica fiscală şi, respectiv, fiscalitatea devine un instrument de tactică şi de strategie, 
atât pe plan intern, dar, în mod special, pe plan internaţional. 

Sistemul fiscal capătă tot mai mult caracterul de instrument de politică 
economică, internă şi externă, folosit de fiecare ţară (1) pentru a apăra propria 
economie naţională de agresiunile externe şi (2) pentru a stimula – şi chiar a sprijini 
prin diferite mijloace, specifice puterii fiecăruia – propriii agenţi economici şi 
cetăţeni să devină tot mai competitivi pe plan intern internaţional.

În condiţiile globalizării economiei mondiale se pune problema ca, în viitor,  să 
se ajungă şi la o „armonizare a legislaţiilor fiscale”, la o „globalizare a sistemelor 
fiscale” şi, după aceea, chiar la crearea unui „sistem fiscal internaţional unic”, 
precum este reglementată taxa pe valoarea adăugată în ţările Uniunii Europene.

Aşa cum, deocamdată, vorbim numai de „standarde internaţionale de 
contabilitate”, adică de aplicarea aceloraşi reguli contabile în toate ţările lumii, şi 
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de un „sistem fiscal unic în Uniunea Europeană”, nu peste mult timp este posibil 
să vom vorbi de „standarde internaţionale de fiscalitate”. 

De fapt, convenţiile model ONU şi OCDE de evitare a duble impuneri nu 
reprezintă altceva decât „standarde internaţionale de fiscalitate în impozitarea 
veniturilor obţinute de cetăţenii unui stat din alt stat”, standarde care se aplică de 
zeci de ani de toate statele lumii.

În condiţiile în care, după zeci de ani de studii aprofundate, s-a ajuns la 
concluzia, în toate ţările dezvoltate, că impunerea progresivă exprimată, în forma cea 
mai perfecţionată, prin „impozitul pe venitul global”, constituie cea mai echitabilă 
şi eficientă metodă de impozitare a veniturilor din muncă (salariale), promovată de 
aceste ţări, este uşor de înţeles că generalizarea impunerii progresive, în special 
sub forma „impozitului pe venitul global”, este numai o problemă de timp.

2. Evoluţia sistemelor de impunere a veniturilor din 
salarii,  în România, în ultimii 30 de ani

  
În perioada economiei socialiste, veniturile din salarii şi asimilate salariilor au 

fost supuse unei impozitări progresive, pe baza mai multor legi, ultima fiind „Legea 
nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire la unităţile socialiste de 
stat”.

Începând cu data de 1 aprilie 1991 a intrat în vigoare „Legea nr. 32/1991 
privind impozitul pe salarii”, care a prevăzut, la art. 7, un barem de impunere cu 13 
tranşe de venit lunar impozabil, cota de impozit cea mai mică fiind de 6%, iar cea 
mai mare de 45%. 

Prima tranşă, cu cota de 6%, se aplica până la un venit lunar impozabil „de 
până la 0,05” lei RON, iar ultima tranşă, cu cota de impozit de 45%, se aplica la un 
venit lunar impozabil „de peste la 2,50” lei RON.

După trecerea la economia de piaţă, începând cu data 1 iulie 1993, art. 7 din 
Legea nr. 32/1991 a fost modificat prin „Legea nr. 35/1993 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii”, noul barem de impunere 
conţinând 14 tranşe de venit lunar impozabil, cota de impozit cea mai mică fiind 
stabilită la 5%, iar cea mai mare la 40%. 

Prima tranşă, cu cota de 5%, se aplica la un venit lunar impozabil de până la 
0,27 lei RON, iar ultima tranşă, cu cota de 40%, se aplica la un venit lunar impozabil 
de peste 15,74 lei RON.

În anexă se prezintă veniturile extremale din baremele de impunere (venitul 
cel mai mic, din prima tranşă, şi venitul cel mai mare, din ultima tranşă), raportate 
atât la rata medie oficială de schimb leu/dolar pe ţară, din prima lună de aplicare a 
fiecăruia din baremele respective, după 1 aprilie 1990.
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Până la data de 31 decembrie 1999, respectiv până la data introducerii 
impozitului pe venitul global, calculul impozitului s-a făcut distinct pe fiecare 
sursă de venit, în funcţie de mărimea venitului, care exprimă puterea contributivă a 
fiecăruia.

Neajunsul esenţial al impunerii progresive, distinct pe fiecare sursă de 
venit, constă în faptul că nu reuşeşte să ţină cont de toate sursele de venit obţinute de 
o persoană, că nu reuşeşte să procedeze la însumarea (globalizarea) veniturilor din 
toate sursele, după care să se  calculeze impozitul pe venitul astfel obţinut, pe venitul 
global (= venitul rezultat din însumarea tuturor surselor de venit obţinut într-un an 
de o persoană). 

Ca urmare a acestui fapt, chiar dacă impozitarea este progresivă, se ajunge 
la situaţia ca persoane care, pe total lună şi/sau an, obţin acelaşi venit, să plătească 
impozite diferite şi foarte diferite, în funcţie de numărul surselor de venit, aşa după 
cum se va vedea şi din cele ce urmează. 

Mai precis, la acelaşi venit impozabil, lunar şi/sau anual, persoana care obţine 
acelaşi venit din mai multe surse (de la mai multe unităţi), impozitat fiecare separat, 
ajunge să plătească un impozit, pe total, mult mai mic decât impozitul plătit de o altă 
persoană, pentru acelaşi venit, dar obţinut dintr-o singură sursă, adică de la o singură 
unitate. 

Aceasta ca urmare a faptului că veniturile mai mici se încadrează în tranşele 
inferioare de venit impozabil, din baremul de impunere, impozitate cu cote reduse, 
de 5 - 20%, în timp ce aceleaşi venituri, dar însumate, exprimate printr-un singur 
„venit anual global impozabil” se impozitează cu cotele cele mai mari, de până la 
40-45%.

Pentru eliminarea unei asemenea grave inechităţi în impozitarea veniturilor 
din salarii şi asimilate salariilor, pe perioada 1 ianuarie 2000 – 31 decembrie 2004, 
s-a aplicat în ţara noastră „impozitul pe venitul anual global impozabil”, cunoscut 
mai mult sub denumirea de „impozitul pe venitul global”.

Prin această formă de impunere se elimină inechităţile în impozitare menţionate 
mai sus.

Prin aplicarea impozitului pe venitul global se ajunge ca, pentru acelaşi venit 
impozabil, indiferent de numărul surselor de venit din care s-a obţinut, să se datoreze 
acelaşi impozit, în final, după încheierea anului fiscal, respectiv după însumarea 
veniturilor din toate sursele şi stabilirea impozitului pe venitul global (pe venitul 
total, rezultat din însumarea tuturor surselor de venit ale fiecărei persoane).

Începând cu 1 ianuarie 2005 s-a renunţat atât la impozitul pe venitul global, 
cât şi la impozitarea progresivă, fiind introdusă impozitarea pe baza unei cote unice, 
de 16%, formă de impunere care nu se aplică de nici o ţară dezvoltată din lume. 

Având în vedere că impozitul pe venitul global reprezintă cea mai echitabilă 
formă de impunere, fapt pentru care se aplică de toate statele dezvoltate ale lumii, este 
necesar a fi cât mai bine cunoscută, chiar dacă aceasta nu se mai aplică deocamdată 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/2022 33

în ţara noastră.
Promovarea principiilor de echitate fiscală şi socială şi înfăptuirea „statului 

bunăstării sociale”, a „statului asistenţial din leagăn şi până la moarte”, nu se poate 
asigura fără aplicarea impozitului pe venitul global. Acest lucru rezultă cu claritate 
şi din cele ce urmează. 

Acestea constituie argumente în sprijinul aprofundării temeinice a impozitului 
pe venitul global.

3. Impozitarea pe baza cotei unice în România. Consecinţe.

Prin modificările aduse Codului fiscal, începând cu 1 ianuarie 2005, veniturile 
din (1) activităţi independente, (2) salarii, (3) cedarea folosinţei bunurilor (închirieri), 
(4) pensii, (5) activităţi agricole, (6) pensii, (7) alte surse, se impozitează pe baza 
cotei unice, de 16%. 

Tot pe bază de cotă unică, cotele fiind însă diferite, se impozitează şi veniturile 
din investiţii, din jocuri de noroc şi din transferul proprietăţilor imobiliare. 

După ce în ţara noastră s-au făcut eforturi deosebit de mari, inclusiv din punct 
de vedere al cheltuielilor bugetare, pentru introducerea, pe perioada 1 ianuarie 2000 
– 31 decembrie 2004, a impozitului pe venitul global, s-a renunţat după 5 ani de 
la aplicarea sa, respectiv începând cu 1 ianuarie 2005, după ce se ajunsese să se 
înţeleagă și de contribuabili şi să se aplice corect.

În timp ce ţările Uniunii Europene aplică impozitul pe venitul global, unele 
de peste 30 de ani, şi sunt preocupate de perfecţionarea acestei forme de impozitare, 
care se consideră a fi cea mai echitabilă, noi am renunţat la aceasta după numai 5 ani 
de la introducerea sa, respectiv începând cu 1 ianuarie 2005. 

Renunţarea la impunerea progresivă este cu atât mai surprinzătoare cu cât 
aceasta s-a dovedit a fi şi echitabilă, din punct de vedere fiscal şi social, şi eficientă, 
sub aspectul veniturilor bugetare. 

În plus, trebuie avute în vedere şi eforturile deosebit de mari şi cheltuielile 
enorme de la bugetul de stat ce s-au făcut pentru introducerea acesteia.

În ţările Uniunii Europene, care depun eforturi deosebit de mari pentru 
armonizarea legislaţiei fiscale, nici nu se pune în discuţie renunţarea la sistemul de 
impozitare bazat pe impozitul pe venitul global. 

Aceasta deoarece, în ţările Uniunii Europene, s-a ajuns la concluzia, după circa 
30 de ani de studii şi de aplicare, că impozitarea progresivă, bazată pe impozitul pe 
venitul global, este – din punct de vedere fiscal şi social – cel mai echitabil sistem de 
impozitare a veniturilor din muncă.

Viaţa a demonstrat (a se vedea cazul capitaţiei din Marea Britanie) că, atunci 
când se pune problema între eficienţă şi echitate în adaptarea unui sistem fiscal, 
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prevalează criteriile de echitate fiscală şi socială.
După introducerea cotei unice de impozitare, se constată: 
1. De cetăţeanul de rând: această formă de impozitare (a) a fost în defavoarea 

sa şi (b) îi avantajează pe cei cu venituri mari;
2. De guvernanţi: cu toate creşterile făcute la celelalte impozite şi introducerea 

de noi obligaţii bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.), nu se asigură acoperirea 
golului de venituri bugetare generat de introducerea cotei unice, cu atât mai mult cu 
cât nivelul acesteia este și deosebit de mic, de 10% de câțiva ani.

3. Pentru acoperirea golului produs în bugetul de stat de cota unică a fost răvăşit 
întregul sistem fiscal, fiind introduse noi impozite şi taxe şi majorate substanţial cele 
existente. După introducerea cotei unice s-a ajuns ca cei nevoiaşi să achite nota de 
plată pentru binele celor cu venituri deosebit de mari care au beneficiat de pe urma 
cotei unice.

S-a demonstrat că principiul echităţii fiscale nu îşi găseşte aplicabilitate în 
cazul impozitării pe bază de cotă unică. 

Principiul echităţii fiscale presupune ca sarcina fiscală a fiecărei persoane să se 
facă în funcţie de mărimea veniturilor.

Stabilirea sarcinii fiscale în funcţie de mărimea veniturilor se realizează:
1) printr-un sistem de impozitare progresivă, bazat pe cote progresive compuse;
2) prin globalizarea anuală a veniturilor şi impozitarea acestora: cumularea 

veniturilor obţinute din toate sursele, a impozitelor aferente, recalcularea impozitelor 
pe venitul total anual, acordarea deducerilor la cei care nu au beneficiat de acestea în 
timpul anului şi stabilirea impozitului final.

Pe baza sistemului progresiv de impozitare se asigură, în timpul anului, 
impozitarea distinctă a fiecărui venit, în funcţie de mărimea sa. 

În cazul în care se introduce o simplă impozitare progresivă, și nu se 
aplică „impozitul pe venitul global”, nu se asigură aplicarea deplină şi eficientă 
a principiului echităţii fiscale, respectiv a impozitării în funcţie de capacitatea 
de plată a fiecăruia.

Mai precis, principiul impozitării progresive, în funcţie de mărimea veniturilor 
totale (globalizate) obţinute într-un an, din toate sursele de venit, de fiecare persoană, 
se bazează pe două componente:

1. În timpul anului, pe baza baremului de impunere progresivă, se face 
impozitarea distinctă a fiecărui venit, în funcţie de mărime sa; aceasta deoarece în 
timpul anului nu se poate asigura, oportun şi eficient, cumularea tuturor veniturilor, 
distinct pe fiecare lună, şi impozitarea acestora, pe total a acestora.

2. După încheierea anului fiscal, cumularea tuturor veniturilor (din toate 
sursele) şi recalcularea impozitului pe baza baremului anual de impunere progresivă.

La cei care au o singură sursă de venit din salariu, nu mai are loc procedura 
globalizării anuale şi a recalculării impozitului. Aceasta deoarece, fiind o singură 
sursă de venit, impozitul aferent acesteia este acelaşi şi după globalizare. 
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Problema este cu totul diferită la cei care obţin venituri din mai multe surse: 
cu cât acestea sunt mai numeroase şi mai mari, cu atât vor avea de plătit o diferenţă 
suplimentară de impozit, după încheierea anului fiscal, ca urmare a faptului că venitul 
însumat se încadrează într-o tranşă de impozitare superioară, cu o cotă de impozit 
mult mai mare faţă de tranşele în care s-a încadrat fiecare venit, impozitat distinct.

Prin renunţarea la globalizarea anuală a veniturilor şi la calcularea „impozitului 
pe venitul anual global impozabil” se acordă efectiv o deosebit de mare reducere de 
impozit pe venitul persoanelor cu mai multe surse de venit, ceea ce consider că 
generează numeroase şi deosebit de mari inechităţi fiscale. 

Reducerea de impozit este direct proporţională cu numărul surselor de venit 
şi mărimea acestora. 

Altfel spus, tocmai acele persoane care obţin venituri exorbitante, unele, în 
echivalent euro, chiar de peste 30.000 de euro lunar, beneficiază de reduceri de 
impozit, de până la 42%, în condiţiile renunţării la impozitarea progresivă şi, în 
special, prin renunţarea la globalizarea anuală a veniturilor şi impozitarea acestora 
după cote progresive compuse.

Impunerea progresivă se bazează pe un barem de impunere cu mai multe 
tranşe, fie cu cote progresive simple, fie cu cote progresive compuse, aşa cum este 
cel prevăzut prin legislaţia impozitului pe venit în vigoare în anul 2004 (a se vedea 
baremele de impunere din această lucrare). 

Numărul minim al tranşelor unui barem de impunere bazat pe cote progresive 
compuse este de cel puţin 3, iar cel maxim este nelimitat. 

Baremele de impunere practicate în cele mai multe ţări dezvoltate au un număr 
de 5 – 10 tranşe de venit impozabil şi, respectiv, tot atâtea cote de impunere care, în 
general, sunt cuprinse între 5% şi 60%. 

În cazuri deosebite, acestea au ajuns până la 90 – 95%. 
Spre exemplu, în timpul celui de-al doilea război mondial, în S.U.A. cota 

maximă de impunere a crescut până la 94%. 
În lucrarea „Economie politică” de Paul A. Samuelson şi William D. Nordhaus, 

tradusă în limba română şi publicată de Editura Teora, la pagina 372 se precizează: 
„Pentru a obţine bani în vederea susţinerii efortului de război, cotele de 

impunere au crescut rapid, ajungând până la 94 %. După război, impozitul pe venit 
a continuat să fie cel mai important impozit federal. Totuşi, cota de impozit plătită de 
persoanele cu cele mai mari venituri a fost redusă la 70 % în 1965, la 50 % în 1982, 
ajungând la 28 % la sfârşitul anilor ¢80, pentru a creşte din nou în 1993 la 40 %”.

Baremul de impunere asigură o impunere progresivă, adică stabilirea unor 
impozite în funcţie de mărimea veniturilor, care exprimă şi puterea fiecăruia de a 
plăti impozite, exprimată prin noțiunea de „capacitate contributivă”.

Scopul impunerii progresive este de a stabili impozite în funcţie de mărimea 
veniturilor. 
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Spre exemplu, în anul 2004, la un venit impozabil de 2.000.000 lei ROL lunar, 

care se încadrează în tranşa întâi din baremul de impunere, se datorează un impozit 
de 2.000.000 x 18% = 360.000 lei lunar. 

La un venit impozabil de 20 de ori mai mare, respectiv de 40.000.000 lei lunar, 
impozitul = 3.452.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 13.000.000 lei = 
3.452.000 + 40% x (40.000.000 – 13.000.000) = 3.452.000 + 40% x 27.000.000 = 
3.452.000 + 10.800.000 = 14.252.000 lei. 

În timp ce raportul dintre venituri este de 40.000.000 : 2.000.000 = 20, raportul 
dintre impozitele aferente este de 14.252.000 : 360.000 = 39,59, adică raportul 
dintre venituri impozabile este inferior raportului dintre impozitele aferente 
veniturilor respective, ceea ce exprimă progresivitatea impunerii.

Progresivitatea impunerii rezultă din faptul că raportul dintre venituri 
este inferior raportului dintre impozitele aferente aceloraşi venituri.

În funcţie de baremul de impunere practicat se poate mări sau micşora 
progresivitatea în impozitare. 

Spre exemplu, minimum de echitate şi progresivitate în impunere se poate 
obţine cu un barem: 

1) cu numai 3 tranşe (numărul minim de tranşe de venit impozabil al uni 
barem), ceea ce însemnă 3 cote de impunere, 

2) cu o diferenţă destul de mică între mărimea venitului până la care se aplică 
cota minimă şi mărimea venitului de la care se aplică cota maximă, 

3) cu un nivel scăzut al venitului de la care se aplică cota maximă, 
4) cu o diferenţă mică între cota minimă şi cota maximă şi (5) cu un nivel 

redus al cotei maxime. 
Prin modul în care se concepe baremul de impunere se stabileşte gradul de 

progresivitate în impozitare.
În cazul introducerii impunerii pe bază de cotă unică, de 16%, impozitele, 

pentru aceleaşi venituri impozabile menţionate anterior, sunt de 2.000.000 x 16% = 
320.000 lei şi, respectiv, de 40.000.000 x 16% = 6.400.000 lei. 

În condiţiile aplicării cotei unice, raportul dintre veniturile impozabile este de 
40.000.000 : 2.000.000 = 20, iar raportul dintre impozite este de 6.400.000 : 320.000 
= 20, adică raportul dintre veniturile impozabile este acelaşi cu raportul dintre 
impozite, ceea ce exprimă l i p s a  oricărei progresivităţi în impozitare. 

Întrucât în cazul aplicării cotei unice raportul dintre impozite este 
acelaşi cu raportul dintre veniturile aferente acestora, nu se poate vorbi de o 
progresivitate a impunerii, de o impunere progresivă.

În cazul aplicării impozitării pe bază de c o t ă  u n i c ă , nu se mai poate aplica 
impozitul pe venitul anual global impozabil. 

Prin aplicarea cotei unice nu rezultă diferenţe de impozit pentru acelaşi venit 
impozabil (rezultat prin însumarea din mai multe surse), indiferent din câte surse se 
obţine acesta, nici în timpul anului şi nici după încheierea anului fiscal.
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Problema este total diferită în cazul i m p o z i t ă r i i  p r o g r e s i v e  şi, cu atât 
mai mult, în condiţiile aplicării impozitului pe venitul global.

Deosebit de important este a se reţine faptul că aplicarea impozitului 
pe venitul anual global impozabil, numit, mai pe scurt, „impozitul pe venitul 
global”, este condiţionată de folosirea impunerii progresive, adică de aplicarea  
unui barem de impunere cu cel puţin 3 tranşe de venit impozabil şi cote de impunere, 
progresive. 

În condiţiile în care nu se mai aplică impunerea progresivă, nu se mai 
poate aplica nici impozitul pe venitul global. 

Mai precis, în condiţiile în care se introduce cota unică de impunere, nu se 
mai poate aplica impozitul pe venitul global.

Introducerea, în ţara noastră, începând cu 1 ianuarie 2005, a cotei unice de 
impunere nu a fost în concordanţă cu necesităţile impuse de dezvoltarea economică 
şi socială, cu condiţiile care trebuiau îndeplinite pentru armonizarea legislaţiei fiscale 
cu legislaţia fiscală din Uniunea Europeană. 

După un an de la introducerea cotei unice în ţara noastră s-a constatat că 
aplicarea acestei a generat serioase consecinţe negative în plan practic, atât din 
punctul de vedere al înfăptuirii principiilor de echitate fiscală și socială, cât şi al 
asigurării veniturilor bugetare necesare dezvoltării economice şi sociale, conducând 
la creşterea permanentă și însemnată a deficitelor bugetare.

Cu o cotă unică de 16%, ulterior de 10%, nu numai că nu se mai asigură 
veniturile necesare pentru dezvoltarea economică, dar nu mai există posibilitatea 
înfăptuirii măsurilor sociale strict necesare şi a exercitării corespunzătoare a 
funcţiilor şi rolului statului. 

Spre exemplu, la un venit impozabil de 40.000.000 lei lunar, respectiv 
de 40.000.000 lei lunar x 12 luni = 480.000.000 lei anual, rezultă un impozit de 
171.024.000 lei anual, în cazul impunerii progresive, folosind baremul de impunere 
prevăzut prin lege pentru anul 2004, şi un impozit de numai 480.000.000 lei x 16 % 
= 76.800.000 lei anual, prin aplicarea cotei unice de 16%. Veniturile bugetului de 
stat se reduc, din această sursă, cu 171.024.000 – 76.800.000 = 94.224.000, adică cu 
55,10 %.

În Anexa nr. 1 se prezintă baremul a n u a l  de impunere pentru anul 2004, iar 
în Anexa nr. 2 se prezintă baremul l u n a r  de impunere pentru anul 2004.

Anexa nr. 1.
Baremul a n u a l  de impunere pentru anul fiscal 2004,
prevăzut prin art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Venitul anual impozabil (lei) Impozitul anual (lei)
             până la 28.800.000                        18%
  28.800.001 -   69.600.000   5.184.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de   28.800.000 lei
  69.600.001 - 111.600.000 14.568.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de   69.600.000 lei
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111.600.001 - 156.000.000 26.328.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 111.600.000 lei
              peste 156.000.000 41.424.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 156.000.000 lei

Anexa nr. 2.
Baremul l u n a r  de impunere pentru anul fiscal 2004, 
prevăzut prin O.M.F.P. nr. 1.848/2003 dat în aplicarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal

Venitul lunar impozabil (lei) Impozitul lunar (lei)

          până la 2.400.000                     18%

2.400.001 –   5.800.000    432.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de   2.400.000 lei

5.800.001 –   9.300.000 1.214.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de   5.800.000 lei

9.300.001 – 13.000.000 2.194.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de   9.300.000 lei

          peste  13.000.000 3.452.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 13.000.000 lei

Impozitul pe venitul anual global impozabil a reprezentat, pe perioada de 
aplicare, respectiv în anii 2000 – 2004, principala sursă de venit a bugetului de stat, 
cu o pondere de circa 25% în totalul veniturilor bugetare. 

Prin introducerea cotei unice, de 16%, veniturile bugetului de stat s-au redus 
cu peste 46.000 de miliarde lei ROL, numai la nivelul anului 2005. 

Economia şi societatea românească sunt puternic afectate de golul atât de 
mare de venituri bugetare generat de introducerea cotei unice. 

Pentru completarea acestui deficit, deosebit de mare, de venituri bugetare, s-a 
recurs la sporirea fiscalităţii atât prin introducerea de noi impozite, taxe, contribuţii 
etc., cât şi prin creşterea celor existente care afectează întreaga populaţie, dar cel mai 
mult pe cei cu venituri mici.

Mai precis, această „redistribuire” a sarcinilor fiscale este în dezavantajul 
celor mulţi şi cu venituri mici. 

Fie şi numai din acest punct de vedere este iraţional să strici echilibrul uni 
sistem fiscal bazat pe principii de echitate fiscală şi socială numai şi numai dintr-un 
considerent politic care s-a dovedit greşit, chiar după primul an de aplicare, generând 
numeroase şi grave consecinţe pe plan economic, social şi politic. 

Exemplul cel mai semnificativ privind numeroasele şi gravele consecinţe 
negative pe care le poate genera o decizie majoră greşită cu privire la impozitare îl 
oferă guvernarea Thatcher în Marea Britanie, din anul 1990, când a dispus înlocuirea 
impozitelor existente (progresive) cu capitaţia, redate în cele ce urmează.
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4. Situaţia comparativă, în impozitare, cu altă ţări.

Toate ţările dezvoltate aplică impunerea progresivă pe baza unui barem de 
impunere cu mai multe tranşe de venit impozabil şi tot atâtea cote de impunere (în 
general între 5 şi 7), prin care se asigură o impozitare progresivă şi echitabilă pentru 
toate categoriile de contribuabili.

Spre exemplu, cota maximă de impunere începe de la un venit de 69.721 
euro în Italia, 67.433 euro în Spania, 62.790 euro în Belgia, 55.008 euro în Germania, 
51.251 euro în Portugalia, 50.870 euro în Austria şi... de circa 3.800 euro în România, 
adică de la un venit de 18,35 ori mai mic decât în Italia. 

Calculele s-au făcut pe baza (1) venitului de la care se aplică, în ţara noastră, 
cota maximă de 40 % din baremul anual de impunere prevăzut prin lege pentru anul 
2004, respectiv de 156.000.000 lei, şi (2) pe baza cursului de schimb de 41.000 lei 
pentru un euro în anul 2004.

Începând cu 1 ianuarie 2005 impunerea în ţara noastră era prevăzută a se face 
pe baza unui barem (1) cu numai 3 tranşe, care reprezintă numărul minim al unui 
barem bazat pe impunerea progresivă, (2) cu cota maximă de 38 % şi (3) cu un venit 
lunar foarte mic, în echivalent de circa 350 euro, de la care se aplică cota maximă (a 
se vedea Ordonanţa Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal).

Chiar şi partidul şi guvernul aflate la conducerea ţării până la sfârşitul 
anului 2004 au manifestat preocupare, în special în „perioada de vârf a disputei”, 
respectiv august şi septembrie 2003, pentru introducerea cotei unice, fiind divergenţe 
aprinse între prim-ministru şi ministrul finanţelor pe de o parte, care susţineau cu 
tărie introducerea cotei unice, şi Preşedintele României, susţinut în mare parte de 
societatea civilă, pe de altă parte, care susţinea impozitarea progresivă şi care a avut 
câştig de cauză. 

Aceleaşi persoane, care susţineau cu tărie introducerea cotei unice în anul 
2003, au devenit aprigi luptători împotriva acesteia în campania electorală din 
toamna anului 2004. 

Acesta este un exemplu semnificativ al modului politicianist în care se 
abordează la noi problemele de fiscalitate. 

Oamenii de ştiinţă, profesioniştii autentici în domeniul fiscalităţii nu pot să-şi 
schimbe concepţia, modul de gândire cu privire la sistemul de impunere de la o zi la 
alta, după interese şi criterii politicianiste. 

De fapt, la noi, ştiinţa şi politica au fost şi mai sunt încă incompatibile sub 
aspectul modului de gândire, de abordare a problemelor majore pentru ţară şi de 
luare a deciziilor.

În ţările dezvoltate, care aplică impunerea progresivă, impozitarea se face pe 
baza unui barem (1) cu 5 - 7 tranşe, (2) cu cote maxime între 45% şi 63% şi (3) cu un 
venit lunar de la care începe cota maximă cuprins între 4.200 şi 5.200 euro.
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Baremul anual şi lunar de impunere, prevăzut a se aplica în ţara noastră, 
începând cu 1 ianuarie 2005, prin O.G. nr. 83/2004, este redat în anexele nr. 3 şi nr. 
4, barem care nu s-a mai aplicat întrucât s-a schimbat puterea politică la conducerea 
ţării, care a introdus cota unică de 16%.

Anexa nr. 3.
Baremul a n u a l  de impunere pentru anul fiscal 2005, prevăzut prin 
O.G. nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal.

Nr. 
crt.

Venitul anual impozabil, lei Impozitul anual, lei

1           până la 32.400.000                       14%

2 32.400.001 - 174.000.000 4.536.000 +   26% pentru ceea ce depăşeşte suma de  
32.400.000 lei

3             peste 174.000.000 41.352.000 + 38% pentru ceea ce depăşeşte suma de 
174.000.000 lei

Anexa nr. 4.
Baremul  l u n a r  de impunere pentru anul fiscal 2005.

Nr. crt. Venitul lunar impozabil, lei Impozitul lunar, lei
1           până la 2.700.000                        14%
2 2.700.001 – 14.500.000    378.000    + 26% pentru ceea ce depăşeşte suma de   

2.700.000 lei
3             peste 14.500.000 3.446.000    + 38% pentru ceea ce depăşeşte suma de 

14.500.000 lei

De reţinut că cele mai multe ţări, în special dintre cele mai dezvoltate, în care 
se aplică reale măsuri de protecţie socială (în scopul realizării statului asistenţial), 
cotele maxime de impozitare, pentru veniturile din muncă, sunt chiar cu peste 50% 
mai mari decât cota maximă din ţara noastră, care a fost de 40% până la 31 decembrie 
2004. 

Spre exemplu, cota maximă de impozitare a veniturilor persoanelor fizice 
este de 63,0% în Danemarca, ţară considerată „vitrină a societăţii capitaliste”, 
de 55% în Belgia, 52,72% în Franţa, 55% în Olanda, 50% în Australia, 48,5% în 
Germania, 48% în Spania etc.1

În timp ce în ţara noastră se practică, începând cu 1 ianuarie 2005, o cotă unică 
deosebit de mică, de 16% (ulterior de 10%), în ţările dezvoltate cote de 16%, și cu 
atât mai mult de 10%, sunt rar întâlnite (datorită nivelului lor foarte scăzut) chiar şi 
1  A se vedea şi Iulian Văcărel şi colaboratorii: „Finanţe publice”, ediţia a IV-a, Editura Didactică şi Pedagogică, 
R.A., Bucureşti, 2003, p. 385
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sub formă de cotă minimă în baremul de impunere cu 5 - 7 tranşe. 
Spre exemplu, cota minimă în baremul de impunere este de 18% în Italia şi 

Spania, 19,9% în Germania, 20% în Irlanda, 21% în Austria, 25% în Belgia şi 36% 
în Danemarca.

Cota minimă din baremul de impunere trebuie privită însă şi prin prisma 
modului în care se acorda venitul minim N E i m p o z a b i l  de fiecare ţară.

Spre exemplu, într-o ţară care nu acordă deduceri (lucru care nu se întâmplă în 
ţările dezvoltate), dar care practică cota unică de impunere de 15%, fiscalitatea este 
mult mai mare, chiar foarte apăsătoare pentru marea majoritate a salariaţilor, faţă de 
o altă ţară în care se acordă numeroase şi profunde măsuri de protecţie socială, în 
special pe calea deducerilor la calculul venitului impozabil, dar care practică o cotă 
unică dublă faţă de cealaltă ţară, de 30%. 

Judecând după a p a r e n ţ e , numai pe baza cotei unice practicate (fără a intra 
în profunzimea sistemului fiscal), rezultă că ţara cu cota de 15% are o fiscalitate la 
jumătate faţă de cea cu cota de 30%, cu toate că realitatea este inversă.

Spre exemplu, aşa după cum am mai arătat, în ţara noastră, în anii 2005 şi 
2006, toţi salariaţii care au obţinut un venit brut de până la 7.831.000 lei ROL şi au 
avut 4 sau mai multe persoane în întreţinere, pentru care au beneficiat de reduceri 
fiscale, nu plăteau nici un leu impozit. 

În cazul în care nu s-ar fi acordat acest venit neimpozabil sub forma deducerilor 
personale, aceştia erau plătitori de impozit pe salariu/venit, indiferent cât de mică era 
cota de impozit (chiar şi în cazul în care acesta ar fi fost de 1%).

Subliniez acest aspect pentru a atrage atenţia asupra (1) concluziilor total 
eronate la care se ajunge judecând simplist sistemele fiscale şi (2) necesităţii 
adoptării deciziilor cu privire la sistemul de impunere ce urmează a fi introdus numai 
după o temeinică fundamentare ştiinţifică, prin antrenarea specialiştilor autentici în 
domeniul fiscalităţii, şi nu după alte criterii, precum cele politicianiste.

5. Impozitarea progresivă şi statul bunăstării sociale

„Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere 
mai mult”. 

(Luca 12:48.)

La sfârşitul secolului al XIX-lea, unii lideri politici din Europa de Vest au luat 
o serie de măsuri care au produs o schimbare istorică a rolului statului în economie. 

Bismarck în Germania, Gladstone şi Disareli în Marea Britanie (începând cu 
anul 1880), urmaţi mai târziu de Franklin Roosevelt în SUA (în jurul anului 1940), 
au introdus noul concept al responsabilităţii statului pentru bunăstarea populaţiei, 
care este „statul bunăstării”. 
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Mai precis, conceptul de „stat al bunăstării” exprimă responsabilitatea 
statului pentru asigurarea minimului mijloacelor de existenţă necesare întregii 
populaţii, concept revoluţionar în gândirea politică şi economică.

Politicienii şi economiştii din statele dezvoltate au înţeles că nu se mai poate 
concepe dezvoltarea economică şi socială a unei ţări în condiţii de „bogăţie în 
mijlocul sărăciei”.

„Dacă o societate liberă nu-i poate ajuta pe cei mulţi şi săraci, ea nu-i poate 
salva pe cei puţini şi bogaţi” (J.F. Kennedy).

Între standardele internaţionale de apreciere, de evaluare a gradului de 
dezvoltare economică şi socială a unei ţări, „gradul de sărăcie” reprezintă unul 
dintre indicatorii cei mai importanţi. 

Indiferent cât de mulţi oameni bogaţi ar avea o ţară, indiferent cât de mare este 
bogăţia acestora şi a ţării respective, indiferent cât de multe persoane trăiesc bine şi 
foarte bine, atât timp cât în ţara respectivă mai sunt numeroși oameni care mor de 
foame, o asemenea ţară nu îndeplineşte standardele de ţară dezvoltată, civilizată, 
prosperă, cu un nivel de trai decent.

În ziua de astăzi statului îi revine principala responsabilitate pentru 
asigurarea securităţii economice şi sociale a întregii populaţii.

Anglia este patria în care s-a născut (la sfârşitul secolului al XVIII-lea) 
doctrina liberală predominantă în perioada capitalismului ascendent, potrivit căreia 
activitatea economică trebuie să se desfăşoare în conformitate cu principiul „laissez 
- faire”, care se traduce prin „lasă-i să facă ce vor, inclusiv îmbogăţirea unora prin 
sărăcirea altora, care pot să şi moară de foame, întrucât statul trebuie să evite orice 
intervenţie în activitatea economică”. Dar tot Anglia este ţara în care s-a născut 
„proiectul statului asistenţial britanic”, adică „statul bunăstării”. 

În 1942, „Raportul Beveridge” propunea  în Regatul Unit o „reglementare 
de perspectivă, ca parte a unei largi reconstrucţii economice şi sociale, de îndată ce 
victoria în război va fi asigurată.” 

Raportul Beveridge a devenit astfel „proiectul statului asistenţial britanic”. 
Măsurile iniţiate ulterior au avut scopul de a crea, pentru fiecare cetăţean, 

„securitate din leagăn şi până la moarte”, aşa după cum proclama, în anul 1948, 
ziarul The Times într-un editorial al său.

„Statul asistenţial” a fost şi este înţeles ca sinonim al unui „stat al 
asigurării securităţii economice şi sociale pentru întreaga populaţie din leagăn 
şi până la moarte”. 

Înfăptuirea unui asemenea nobil scop a presupus o concepţie nouă, 
revoluţionară, privind relaţia dintre stat şi individ în cadrul societăţii capitaliste, 
respectiv acceptarea necesităţii intervenţiei extensive a statului în întreaga activitate 
economică şi socială, inclusiv printr-un sistem de impozitare p r o g r e s i v ă , în 
scopul redistribuirii veniturilor şi bogăţiilor.
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Introducerea impozitării progresive şi, ulterior, a impozitului pe venit nu ar 
fi avut loc niciodată dacă nu se punea problema înfăptuirii „statului asistenţial”, 
„statului bunăstării”, al cărui scop esenţial este de „a asigura fiecărui cetăţean 
securitate economică şi socială din leagăn şi până la moarte”, securitate care începe 
cu asigurarea minimului mijloacelor de existenţă pentru fiecare. 

Aceste mijloace nu se pot asigura fără aplicarea unui sistem de impunere bazat 
pe impunerea progresivă, singura care asigură o redistribuire raţională şi echitabilă 
a veniturilor şi bogăţiilor.

Impozitarea progresivă a apărut, a fost şi este promovată din necesitatea 
înfăptuirii statului bunăstării sociale, care are ca principiu fundamental stimularea 
îmbogăţirii nelimitate, a cât mai multor cetăţeni ai săi, dar (1) nu prin sărăcirea altora, 
şi (2) în condiţii de securitate economică şi socială pentru întreaga populaţie, adică 
de asigurare a minimului mijloacelor de existenţă pentru fiecare membru al său.

Prosperitatea şi îmbogăţirea, nelimitată, a unora nu poate avea loc în condiţii 
de pace socială cu cei mulţi atâta timp cât sunt şi oameni care mor de foame din 
cauza sărăciei.

În secolul XXI noţiunea de „societate modernă” devine tot mai incompatibilă 
cu noţiunea de bogăţie în mijlocul sărăciei. 

Nimeni nu are nimic cu oameni bogaţi atâta timp cât nu mai există şi persoane 
care mor de foame din cauza sărăciei.

Conceptul de „îmbogăţire a unora prin sărăcirea altora” este înlocuit cu cel 
de „îmbogăţire a unora în condiţii de prosperitate şi bunăstare a tuturor”. 

Realizările deja obţinute pe această linie de unele dintre țările dezvoltate 
confirmă temeinicia şi trăinicia acestei concepţii noi, care va căpăta tot mai mult 
teren în viitor.

6. Efecte generate de introducerea cotei unice

„Ticăloşia câtorva este o nenorocire pentru toţi”. (Syrus, 663).

Introducerea cotei unice generează următoarele efecte:
1) un avantaj, direct, enorm de mare în impozitare, pentru cei cu venituri 

mari şi foarte mari constând, în principal, într-o reducere cu până la 60% a 
impozitelor, şi 

2) creşterea, în special indirectă, a poverii fiscale pentru cei cu venituri 
mici. 

Creşterea poverii fiscale, la cei cu venituri mici, nu rezultă din calculul direct 
al aplicării cotei unice ci, indirect, din sporirea fiscalităţii la celelalte impozite şi 
taxe, în special:
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a) la impozitele indirecte, precum accizele, taxa pe valoarea adăugată, care 
sunt invizibile, ascunse în preţul produselor şi tariful serviciilor;

b) la impozitele şi taxele locale;
c) prin cotei de impozitare pe dividendele persoanelor fizice, precum de la 5% 

în anul 2004, la 16% în anul 2006;
d) prin dublarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, de la 1,5% la 

3%) etc.
Aplicarea cotei unice în ţara noastră, de 16%, începând cu 1 ianuarie 2005, 

surprinde şi nedumereşte cu atât mai mult cu cât toate ţările dezvoltate, inclusiv cele 
ale Uniunii Europene, aplică impunerea progresivă, iar dintre acestea cele mai multe, 
au introdus, de circa 20 de ani, şi impozitul pe venitul global. 

Impozitul pe venitul global este forma de impozitare progresivă perfectă 
întrucât (1) asigură înfăptuirea principiilor de echitate fiscală şi socială, (2) asigură 
veniturile necesare bugetului de stat în condiţii de consens social, din punct de vedere 
al majorității populației, cu privire la echitatea sistemului fiscal.

Aşa după cum am mai arătat, introducerea taxei pe valoarea adăugată (începând 
cu 1 iulie 1993) şi a impozitului pe venitul global (începând cu 1 ianuarie 2000) a 
avut loc ca urmare a necesităţilor de aliniere a legislaţiei din ţara noastră la legislaţia 
Uniunii Europene, aceasta fiind de fapt şi o condiţie de îndeplinit de către România 
pentru a fi primită în rândurile acestei organizaţii.

Introducerea cotei unice generează numeroase şi deosebit de mari consecinţe 
în plan practic, atât pentru bugetul de stat, cât şi pentru contribuabili.

În aprecierea efectelor generate, în plan practic, de introducerea cotei unice 
trebuie, făcută distincţie între abordările politicianiste faţă de cele rezultate din 
studiile cu o temeinică fundamentare ştiinţifică.

Evidenţierea corectă a efectelor generate de introducerea cotei unice se 
poate asigura numai în condiţiile în care, pentru aceleaşi venituri, se calculează 
impozitul, atât în baza prevederilor legale care reglementau impozitarea 
progresivă în anul 2004, cât şi a celor care au reglementat impozitarea pe bază 
de cotă  unică în anii 2005 şi 2006 (cota unică fiind introdusă începând cu 1 
ianuarie 2005). 

În acest scop s-au luat în calcul 15 niveluri salariale (a se vedea anexele nr. 5  
şi nr. 6, având ca puncte de referinţă:

a) salariul lunar de bază minim brut pe ţară, de 2.800.000 lei în anul 2004, de 
3.100.000 lei în anul 2005 şi de 3.300.000 lei ROL în anul 2006;

b) salariul lunar mediu brut pe ţară, de 7.682.000 lei în anul 2004, de 9.211.000 
lei în anul 2005 şi de 10.770.000 lei ROL în anul 2006;

c) veniturile lunare dintre cele mai mari obţinute de unele persoane în România, 
în jur de 800.000.000 lei,  în echivalent euro de circa 20.000 – 22.000 euro.

Întrucât venitul cel mai mare, de 800.000.000 lei lunar, obținut în anul 2005, 
luat în calcul în această analiză generează neîncredere unor persoane, în sensul că 
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nu există asemenea venituri salariale lunare, se impune precizarea ca mass-media a 
exemplificat, de mai multe ori, persoane care obţin asemenea venituri. 

Edificator în acest sens este, de exemplu, articolul „20.000 de dolari pe lună? 
Nici nu mă gândesc”, publicat în ziarul Financiar din 20 februarie 2004, în care se 
arată că „În cadrul proceselor de recrutare pe care le-am derulat am avut mai mulţi 
candidaţi români pentru un post de conducere în sistemul bancar care au refuzat un 
salariu lunar net de 20.000 de dolari şi celelalte beneficii acordate, care depăşeau 
valoarea salariului...”. „Există şi salarii mai ridicate, dar acestea sunt excepţii. Cel 
mai mare salariu pe care l-am văzut în România a fost de 500.000 dolari brut pe an 
(peste 40.000 de dolari lunar) oferit pentru poziţii de preşedinţi sau vicepreşedinţi de 
bănci”. Am făcut aceste precizări pentru a se înţelege faptul că venituri salariale şi 
asimilate salariilor de 500 – 800 milioane lei ROL lunar au fost reale în anul 2005. 
Ele au fost încasate lunar de mai multe persoane fizice, fapt pentru care trebuie avute 
în vedere, inclusiv în elaborarea sistemului fiscal.

În anexele numărul 5 şi numărul 6 se prezintă situaţia comparativă a 
impozitelor rezultate, pentru aceleaşi venituri, atât în cazul impozitării progresive, 
aplicate în anul 2004, cât şi în cazul impozitării bazate pe cota unică aplicată în anii 
2005 şi 2006.

Anexa nr. 5.
Calculul impozitului la un contribuabil, cu 4 persoane în întreţinere, 
la unitatea unde are funcţia de bază.

Nr. crt. Venitul brut 
(V.br.)

Venitul impozabil 
(V.iz.) în 2004

Impozitul datorat 
(Iz.)1

în 2004

Venitul 
impozabil (V.iz.) 

în 2005 

Impozitul datorat
 în 2005

Diferenţă de impozit anul 
2005 faţă de anul 2004

0 1 2 3 4 5 6=5-3

1 2.800.000 -3.980.000 — -4.176.000 — —

2 3.100.000 -3.727.000 — -3.927.000 — —

3 5.000.000 -2.150.000 — -2.350.000 — —

4 7.591.000 0 — -200.000 — —

5 7.682.000 76.000 14.000 -124.000 — – 14.000

6 9.211.000 1.345.000 242.000 1.145.000 183.000 – 59.000

7 10.000.000 2.000.000 360.000 1.800.000 288.000 – 72.000

8 15.000.000 6.150.000 1.312.000 7.550.000 1.208.000 – 104.000

9 20.000.000 10.300.000 2.534.000 13.300.000 2.128.000 – 406.000

10 40.000.000 26.900.000 9.012.000 33.200.000 5.312.000 – 3.700.000

11 70.000.000 51.800.000 18.972.000 58.100.000 9.296.000 – 9.676.000

12 100.000.000 76.700.000 28.932.000 83.000.000 13.280.000 – 15.652.000

13 200.000.000 159.700.000 62.132.000 166.000.000 26.560.000 – 35.572.000

14 500.000.000 408.700.000 161.732.000 415.000.000 66.400.000 – 95.332.000

15 800.000.000 657.700.000 261.332.000 664.000.000 106.240.000 – 155.092.000
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Anexa nr. 6
Calculul impozitului la un contribuabil, fără nici o persoană în  întreţinere, 
la unitatea unde are funcţia de bază.

Nr. 
crt.

Venitul brut 
(V.br.)

Venitul impozabil
(V.iz.) în 2004

Impozitul 
datorat (Iz.)1

în 2004

Venitul 
impozabil 

(V.iz.) în 2005

Impozitul 
datorat
în 2005

Diferenţă de 
impozit anul 2005 
faţă de anul 2004

0 1 2 3 4 5 5=6-3

1 2.800.000 24.000 4.000 - 176.000 0 - 4.000

2 3.100.000 273.000 49.000 73.000 12.000 - 37.000

3 5.000.000 1.850.000 333.000 1.650.000 264.000 - 69.000

4 7.591.000 4.000.000 800.000 3.800.000 608.000 - 192.000

5 7.682.000 4.076.000 817.000 3.876.000 620.000 - 197.000

6 9.211.000 5.345.000 1.109.000 5.145.000 823.000 - 286.000

7 10.000.000 6.000.000 1.270.000 5.800.000 928.000 - 342.000

8 15.000.000 10.150.000 2.483.000 9.950.000 1.592.000 - 891.000

9 20.000.000 14.300.000 3.972.000 14.100.000 2.256.000 - 1.716.000

10 40.000.000 30.900.000 14.252.000 33.200.000 5.312.000 - 8.940.000

11 70.000.000 55.800.000 20.572.000 58.100.000 9.296.000 - 11.276.000

12 100.000.000 80.700.000 30.252.000 83.000.000 13.280.000 - 16.972.000

13 200.000.000 163.700.000 63.732.000 166.000.000 26.560.000 - 37.172.000

14 500.000.000 412.700.000 163.332.000 415.000.000 66.400.000 - 96.932.000

15 800.000.000 661.700.000 269.932.000 664.000.000 106.240.000 - 156.692.000

Din analiza datelor înscrise în cele două anexe se desprind următoarele 
CONCLUZII:

1. În cazul contribuabililor cu minimum 4 persoane în întreţinere,  pentru 
veniturile obţinute la unitatea unde au funcţia de bază

Pentru a se asigura comparabilitatea datelor, veniturile şi impozitele sunt 
exprimate în lei vechi, în ROL.

Persoanele cu venit lunar de până la 7.591.00 lei, inclusiv în anul 2004, care 
reprezintă marea majoritate a populaţiei, nu înregistrează nici o reducere de impozit 
din aplicarea cotei unice. 

La venituri brute lunare începând cu 7.682.000 lei, inclusiv (= salariul lunar 
mediu brut pe ţară în anul 2004), şi până la 10.000.000 lei inclusiv, reducerea de 
impozit este nesemnificativă, în valoare echivalentă de câteva pâini, fiind cuprinsă 
între 14.000 lei şi 72.000 lei. 

Reducerea de impozit rămâne destul de mică (raportată la asemenea venituri) 
şi la persoanele care obţin venituri de 15 - 20 milioane lei.
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Începând cu veniturile de peste 40.000.000 lei lunar, reducerea de impozit 
începe să devină de zeci de milioane şi chiar de peste 155.000.000 lei. 

Pentru persoanele fizice care obţin printre cele mai mari venituri din 
România, în echivalent de circa 20.000 euro lunar, reducere de impozit care 
rezultă din aplicarea cotei unice, de 16%, ajunge până în jur de 60%, respectiv de 
circa 155.000.000 lei lunar. 

Reducerea de impozit, de peste 155.000.000 lei lunar, de care beneficiază 
unele persoane în anul 2005 ca urmare a introducerii cotei unice, de 16%, reprezintă 
salariul a 50 de persoane care muncesc câte o lună de zile pentru a primi salariul 
minim brut pe ţară, de 3.100.000 lei în anul 2005. 

2. În cazul contribuabililor fără nici o persoană în întreţinere,  pentru 
veniturile obţinute de la unitatea unde au funcţia de bază

Din anexa nr. 6 rezultă că şi în cazul contribuabililor fără nici o persoană 
în întreţinere, pentru veniturile obţinute de la unitatea unde au funcţia de bază, 
reducerea de impozit este nesemnificativă, la cei cu venituri mici, şi deosebit de 
mare, la cei cu veniturile foarte mari.

Un asemenea sistem de impunere nu este specific unui stat care promovează 
principiile echităţii fiscale şi sociale, principii care se bazează pe impunerea 
progresivă.

7. Cine câştigă şi cine pierde din aplicarea cotei unice

„Cei mici, de când este lumea, au suferit din pricina ticăloşiilor celor mari”. 
(La Fontaine, Fabule, II, 4, „Taurii şi broaştele”).

Din anexele alăturate rezultă cu claritate că persoanele cu venituri mici şi cu 
mai multe persoane în întreţinere nu câştigă nici cel puţin un leu reducere de 
impozit ca urmare a aplicării cotei unice.  

În schimb, persoanele cu venituri mari şi foarte mari beneficiază lunar 
de o reducere de impozit direct proporţională cu mărimea venitului, ajungând 
până la 160.000.000 lei lunar, care reprezintă salariul a 50 de persoane care 
muncesc câte o lună de zile pentru a primi salariul minim brut pe ţară, de 
3.100.000 lei în anul 2005.

Acestea sunt efectele directe şi imediate ale aplicării cotei unice, de 16%, 
începând cu 1 ianuarie 2005.

După aplicarea cotei unice ponderea impozitelor în totalul veniturilor a crescut 
substanţial la cei cu venituri mici. 

Altfel spus, introducerea cotei unice are ca efect redistribuirea obligaţiilor 
fiscale, reducându-se foarte mult impozitele datorate la cei cu venituri mari şi 
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foarte mari şi crescând substanţial la cei cu venituri mici, atât ca pondere în 
total venituri, cât şi în cifre absolute.

 Într-un asemenea caz, este vorba de o redistribuire fiscală negativă, în care 
se ia de la cei săraci pentru a se da celor bogaţi. 

Aceste proces de redistribuire fiscală negativă se face, în cea mai mare 
măsură, pe seama impozitelor indirecte (accize, taxa pe valoare adăugată etc.), care 
sunt invizibile pentru omul de rând, fiind ascunse în preţul produselor şi în tariful 
serviciilor.

Prin introducerea cotei unice a rezultat, la nivelul anului 2005, un imens gol 
de venituri bugetare de circa 46.000 miliarde lei. 

Acest gol foarte mare de „venituri bugetare” a trebuit completat, întrucât, în 
caz contrar, statul nu mai putea funcţiona corespunzător, programele economice 
şi sociale ale Guvernului şi partidului (coaliţiei de partide) aflate la putere nu mai 
puteau fi realizate integral şi în termenele stabilite, ceea ce ar fi generat numeroase şi 
grave consecinţe pe plan economic şi social. 

Pentru acoperirea golului de venituri bugetare generat de reducerea masivă a 
impozitelor la cei cu venituri mari şi foarte mari s-au mărit și „diversificat” continuu 
atât impozitele directe, cât şi impozitele indirecte, în special accizele şi taxa pe 
valoarea adăugată. 

Creşteri deosebit de mari au avut loc permanent şi la impozitele şi taxele 
locale. 

Concomitent cu creşterea impozitelor au avut loc continuu şi introducerea 
unor noi obligaţii bugetare (impozite, taxe, contribuţii).

„Dacă mizeria celor săraci nu este cauzată de legile naturii, ci de instituţiile 
noastre, atunci mare este păcatul nostru.”. (Charles Darwin,1839, Voyage of the 
Beagle, capitolul cu privire la sclavie).

Întrucât creşterile la impozitele directe sunt „vizibile”, cu impact direct asupra 
contribuabililor şi familiilor lor, care cuprind efectiv întreaga populaţie a ţării, se va 
avea grijă ca sporirea acestora să nu genereze o stare de nemulţumire generală, în 
masă, ceea ce ar da naştere la profunde nemulţumiri pe plan social, care pot genera 
adevărate revolte fiscale, cu consecinţe imprevizibile. 

Impozitele indirecte, în special accizele şi taxa pe valoarea adăugată, fiind 
incluse în preţul produselor şi în tariful serviciilor, nu sunt vizibile, rămân necunoscute 
populaţiei. 

Omul de rând, când merge să cumpere pâinea cea de toate zilele şi celelalte 
produse strict necesare existenţei sale, nu are de unde să ştie dacă acestea conţin sau 
nu tva și accize (care, ambele însumate, ajung, în unele perioade, să aibă o pondere 
de până la 70% din prețul unor produse), iar dacă da, cât de mari sunt acestea. 

Onestul cetățean se consolează cu idea că viaţa este grea, tot mai grea, ca 
urmare şi a „preţurilor tot mai mari”, preţuri a căror mărime şi evoluţie (mereu 
crescândă, cu până la 30 – 50%, la unele produse, numai în anul 2022 ) se datorează, 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/2022 49

unele în foarte mare măsură, creşterii impozitelor, atât ca număr, cât şi ca nivel. 
Aşa după cum este cunoscut, impozitele indirecte, precum accizele şi taxa pe 

valoare adăugată, sunt inechitabile, întrucât generează  o impunere regresivă. 
Impunerea regresivă constă în faptul că, procentual, pe calea impozitelor se ia 

o parte mai mare din venitul persoanelor sărace şi mai puţin din venitul persoanelor 
bogate sau, altfel spus, creşterea impozitelor, ca pondere în total venituri, este mult 
mai mare la cei cu venituri mici decât la cei cu venituri mari.

Prin introducerea cotei unice are loc o reducere imensă a impozitelor directe 
la cei cu venituri mari şi foarte mari, generând un gol de venituri bugetare, gol care 
se acoperă de la cei cu venituri mici, atât prin creşterea numărului impozitelor, în 
special a celor indirecte, suportate în cea mai mare parte de marea majoritate a 
populaţiei, cât şi prin creşterea obligaţiilor fiscale la cele existente (procentual sau 
în cifre absolute). 

Echitatea fiscală şi socială a unui sistem de impozitare bazat pe cota unică 
este asemenea unei haiducii inverse, prin care se ia de la cei săraci şi se dă celor 
bogaţi.

Cu asemenea politici fiscale, care încalcă chiar şi cele mai elementare principii 
de echitate (dreptate) fiscală şi socială, nu se poate înfăptui nici statul bunăstării 
sociale şi nu se poate asigura nici pacea socială. 

Este o problemă de timp până se vor constata gravele neajunsuri ale unei 
asemenea politici fiscale, care pot genera grave fenomene pe plan economic, social 
şi politic.

Cu o politică fiscală bazată pe cota unică nu se pot promova:
1) autenticele principii de echitatea (dreptatea) fiscală şi socială, 
2) eficienţa şi prosperitatea şi cu atât mai mult nu se va reduce sărăcia,
3) înfăptuirea statului bunăstării sociale, a „statului asistenţial din leagăn până 

la moarte”, care este un obiectiv major în țările dezvoltate. 

8. De ce nu se vrea introducerea impozitării progresive ?

„Când domnesc nelegiuiţii, oamenii se prăpădesc”. sau 
„Domnia nelegiuiţilor, înseamnă ruina oamenilor” (Vulgata, Proverbia., 28, 12), 

şi 
„Adesea întreaga cetate suferă din pricina unor oameni răi” (Hesiod ).

La întrebarea „De ce nu se vrea aplicarea impozitării progresive ?”, răspunsul 
este simplu: din cauză că puterea de decizie în adoptarea legii, prin care să se introducă 
impozitarea progresivă, este la cei cu venituri mari, foarte mari, exorbitante, care și-
au făcut sisteme de salarizare proprii după propriul interes, pe baza cărora să obțină 
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asemenea venituri.
Spre exemplu, aşa după cum a relatat pe larg mass-media2, în anul 2012 

preşedintele Comisii de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), numit în funcţie după 
criterii politicianiste, a avut un salariu lunar de peste 30.000 de euro, iar în lunile 
noiembrie şi decembrie 2012 a încasat, cu prime şi cu sporuri, un venit salarial total 
de 151.851 de euro (adică aproape 76.000 de euro într-o lună). În ultimele două luni 
ale anului 2013, preşedintele ASF, numit în funcţie tot după criterii politicianiste, 
a încasat un venit salarial brut total de 72.094 de euro, iar prim-vicepreşedintele 
69.043 de euro, dintre care 50.946 de euro în luna decembrie 2013. 

Ulterior s-a dovedit că aceștia au desfășurat activități și incompetente și 
infracționale, fapt pentru care unul dintre aceștia a și ajuns la închisoare.

În timp ce milioanele de cetățeni onești muncesc mult și din greu pentru un 
salariul din care abia că își duc existența, numărul „bugetarilor de lux” (parazitari) 
a crescut de circa 10 ori din 1990 și până în prezent, iar veniturile nemeritate ale 
acestora sunt, la numeroși dintre aceștia, de până la 50 de ori mai mari decât salariul 
minim pe economie.

Este ușor de înțeles că, în condițiile în care România este dominată de indivizi 
cu asemenea interese, nu are cum să se introducă nici impozitarea progresivă și nici 
un sistem de pensii bazat numai pe principiul contributivității.

Aceștia nu numai că nu se mulțumesc cu asemenea salarii exorbitante, dar la 
fel procedează și cu sistemul de pensii.

De pildă, cea mai mare pensie încasată în România depășește 78.000 de 
lei, însă contribuțiile ar acoperi o pensie de puțin peste 5.000 de lei; restul de 
73.000 de lei este încasată, nemeritat, din bani publici (fără să fi contribuit la 
sistemul de pensii), pe baza unor legi speciale (a se vedea https://www.digi24.ro/
stiri/actualitate/politica/ministrul-muncii-cea-mai-mare-pensie-din-romania-de-78-
000-de-lei-ar-trebui-sa-fie-de-doar-5-000-de-lei-bani-din-contributivitate-1433018).

În România, aşa după cum constată tot omul de rând, „Forţa Dreptului” este 
învinsă tot mai mult de mefistofelicii promotori ai „Dreptului Forţei”.

„[…]Vai, nenorocită ţară, rele zile-ai mai ajuns! 
A lor gheare-nfipte-n pieptu-ţi, fără milă l-au străpuns 
Şi-n bucăţi împart, infamii, carnea ta, avutul tău! 
Tot ce s-a găsit pe lume mai stricat, mai crud, mai rău, 
Ăşti nemernici fără suflet, fără nici un căpătâi, 
Ţin a tale zile-n mână, ş-a ta cinste sub călcâi. 
Şi călări pe tine, ţară, se cred zei aceste best i i ,[…]”. 
                                      (Alexandru Vlahuţă, „Cârmacii”).

2  A se vedea, spre exemplu, pe Internet: 1) textul apărut în Hotnews.ro. despre veniturile salariaților Autorităţii de 
Supraveghere Financiară (ASF); 2) „Despre fiara lăcomiei”, scrisoare deschisă a lui Gabriel Liiceanu, din 19 februa-
rie 2014, adresată lui Daniel Dăianu etc.
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9. Impunerea bazată pe capi ta ţ ie  – factor generator de 
revolte sociale

Exemplul cel mai semnificativ de greşeală în elaborarea politicii fiscale, care 
a generat o adevărată revoltă fiscală, care a condus la răsturnarea guvernului aflat la 
conducerea ţării, îl oferă guvernarea Thatcher din Marea Britanie, din anul 19903. 

Guvernarea Thatcher a dispus înlocuirea impozitelor existente cu c a p i t a ţ i a .
Capitaţia fiind un impozit fix pe o persoană, generează următoarele e f e c t e :
1. Înregistrarea celor mai mici cheltuieli cu stabilirea, cu constatarea, cu 

urmărirea şi cu încasarea impozitelor; ca urmare, capitaţia nu conduce la situaţii 
de ineficienţă. Înregistrându-se cele mai mici cheltuieli cu stabilirea şi cu încasarea 
impozitelor, capitaţia este de departe cel mai e f i c i e n t  impozit. Ca urmare, dacă 
s-ar avea în vedere numai considerentele de ordin economic (principiul eficienţei 
impozitelor), capitaţia s-ar situa pe primul loc din acest punct de vedere.

2. Capitaţia, având un preponderent caracter regresiv al cotelor de 
impozitare, conduce la cele mai mari i n e c h i t ă ţ i  în rândul contribuabililor. Cu 
cât discrepanţele sunt mai mari între veniturile membrilor societăţii, cu atât mai mare 
este gradul de inechitate în impozitare. Deci, din punct de vedere politic, capitaţia 
este impozitul care nu este agreat de marea majoritate a populaţiei, fapt pentru care 
în prezent nu se mai găsește în programele electorale ale partidelor politice.

Motivul principal care a fost avut în vedere de guvernarea Thatcher din Marea 
Britanie, la introducerea acestui impozit, a fost acela al „guvernului ieftin”, conform 
căruia aparatul pentru stabilirea şi încasarea impozitelor va genera cele mai mici 
cheltuieli, care vor conduce şi la reducerea cheltuielilor cu întregul aparat de stat.

Desigur că s-a avut în vedere şi faptul că acest impozit generează serioase 
inechităţi în rândul contribuabililor, dar s-a considerat că  „oamenii nu vor emigra şi 
nici nu se vor sinucide pentru a evita impozitarea, astfel încât distorsiunile economice 
vor fi minime”.

O asemenea decizie pare inexplicabilă într-o ţară ca Marea Britanie, cel puţin 
din următoarele considerente:

a) este o ţară cu o autentică democraţie şi cu un mare grad de educaţie fiscală 
a contribuabililor;

b) principiile de echitate fiscală, care sunt ridicate la rangul de principiu 
constituţional, nu lipsesc din programul electoral şi de guvernare al nici unui partid 
politic şi guvern;

c) atât măsurile de ordin politic, cât şi cele de ordin fiscal şi economic, 
sunt temeinic fundamentate şi corelate între ele şi au în vedere protecţia socială a 
cetăţenilor aflați în stare de sărăcie (dar nu din lenevie);

d) populaţia, care are o bună pregătire fiscală (la nivelul obligaţiilor fiscale 
3  A se vedea în acest sens: Samuelson A.Paul, Nordhaus D.William: Economie politică, Editura Teora, Bucureşti 
2000.
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personale, în condiţiile aplicării fiecăruia din sistemele de impozitare practicate), 
cunoaşte foarte bine că acest sistem de impozitare este inechitabil şi împovărător 
pentru familiile cu venituri reduse; altfel spus, populaţia ştie precis un lucru: capitaţia 
este un impozit cu un puternic caracter regresiv, fiind cu atât mai împovărătoare cu 
cât veniturile unei persoane şi, respectiv, ale unei familii, sunt mai mici. Cu cât 
veniturile unui contribuabil sunt mai mari, cu atât mai mult impozitul stabilit, după 
acest sistem, capătă o pondere tot mai mică faţă de venitul impozabil), devenind 
derizoriu, insignifiant, ridicol chiar de la un anumit nivel al veniturilor.

Greşeala guvernării Thatcher de a subestima reacţia populaţiei faţă de 
introducerea unui asemenea sistem de impozitare a fost de neiertat: atacurile 
populaţiei faţă de un asemenea sistem de impozitare, susţinute şi de figuri proeminente 
– aparţinând, în special, domeniului politic şi economic – au avut un rol-cheie în 
răsturnarea guvernării Thatcher, după 11 ani de succese. 

Aceasta ilustrează, în modul cel mai convingător, că economia şi politica nu 
se ghidează numai după eficienţă. 

Din punctul de vedere al marii majorităţi a populaţiei, într-o ţară cu o autentică 
democraţie şi care doreşte să realizeze statul bunăstării sociale, principiile de 
echitate fiscală sunt mai puternice decât cele de eficienţă.

Din cele de mai sus se mai desprinde o concluzie foarte importantă: dificultatea 
alegerii între eficienţă şi echitate în elaborarea politicii economice, în general, şi 
a celei fiscale în special.

Personal consider că episodul capitaţiei din Marea Britanie, din anul 1990, 
a pus capăt definitiv practicării unui asemenea sistem de impozitare, indiferent cât 
de mici sunt cheltuielile cu stabilirea şi cu încasarea impozitelor, indiferent cât de 
scăzut este impozitul stabilit pe bază de capitaţie şi indiferent cât de ridicat este 
standardul de viaţă şi mărimea veniturilor populaţiei.

Un „guvern ieftin” nu trebuie să se realizeze prin inechităţi fiscale.
Un „guvern ieftin” trebuie să se bazeze pe:
1) respectarea unor autentice principii de echitate fiscală;
2) existenţa unei legislaţii clare, precise, la modul imperativ şi stabile în timp;
3) un aparat fiscal redus, bine pregătit profesional, cu o conduită ireproşabilă 

şi performant în activitate;
4) întregul aparat de stat trebuie să fie cât mai eficient şi mai puţin costisitor: 

redus ca număr, compus din elite şi profesionişti şi cu venituri decente;
5) o preocupare permanentă nu numai pentru sporirea veniturilor bugetare, 

dar şi pentru reducerea cheltuielilor bugetare, concomitent cu creşterea eficienţei 
folosirii banului public.

Pentru o mai bună edificare asupra impozitului pe cap de locuitor, consider 
că se impune a cunoaşte modul în care este prezentat acest „impozit pe cap de 
locuitor” (capitaţia) în Dicţionarul de politică Oxford, Editura Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 2001.
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„Impozit pe cap de locuitor. În funcţie de diferitele sensuri ale lui poll |vot, 
cap, n.t.], termenul are două sensuri diferite, dar de o remarcabilă convergenţă: 

1) Un impozit fix perceput pe cap de locuitor (poll însemnând „cap de om”, 
deci „persoană pe o listă”). Două vestite impozite pe cap de locuitor au fost percepute 
în Anglia: unul în 1381 (în realitate al treilea dintr-o serie începută în 1377) şi unul în 
1990. Impozitul din 1381 a fost descris la vremea sa drept „nemaiauzit până acum”. 
Era greu de colectat şi a fost în mare parte eludat în locurile inaccesibile pentru 
perceptori, cum era Cornwall. A dus la răscoale serioase, iar Savoy Palace (lângă 
actuala Trafalgar Square) a fost incendiat. A fost abandonat din cauza rezistenţei 
populaţiei. Impozitul din 1990 (în Scoţia 1989) a fost şi el greu şi sâcâitor de colectat 
şi a fost în mare parte eludat în locuri pe care perceptorii le-au găsit greu accesibile, 
ca de exemplu „inima Londrei”. A dus la revolte serioase, iar clădiri din Trafalgar 
Square au căzut pradă focului. A fost abandonat din cauza rezistenţei populaţiei. Cu 
toate acestea, se pare că a adus un beneficiu neaşteptat conservatorilor, care 1-au 
introdus. Dându-le votanţilor mai puţin bogaţi motive de a dispărea din registrul 
electoral, conservatorii au câştigat alegerile generale din 1992, la o diferenţă mai 
mare decât ar fi făcut-o altfel.

2) Taxă percepută ca o precondiţie de înregistrare ca alegător (poll însemnând 
„numărarea de voturi la o alegere”). A fost utilizată în statele din sudul Statelor 
Unite, drept una dintre căile de a-i împiedica pe cetăţenii negri să voteze (-> drepturi 
civile) şi a fost declarată neconstituţională în alegerile federale prin Amendamentul 
24 la Constituţie (1964). 

Deoarece registrul electoral a fost una din sursele utilizate în alcătuirea 
registrului de impozitare pe cap de locuitor în Marea Britanie, acesta are un efect 
similar (fără îndoială în mod neintenţionat) cu acela al impozitului în sensul 2”. 
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Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIŢA
Cuprins:
1. Necesitatea cunoașterii sensului şi a conţinutului noțiunilor valutare
2. Sensul şi conţinutul noțiunilor valutare

Rezumat 

Cotarea este  denumirea specifică pentru a exprima stabilirea cursului valutar. 
Cotarea valutară constă în determinarea cursului (preţului) la care se fac tranzacţiile 
pe piaţa valutară şi rezultă din raportul cerere-ofertă dintre monede. Cursul valutar 
de schimb înseamnă „preţul” unei monede exprimat în altă monedă, adică „preţul” 
la care se schimbă moneda unei ţări cu moneda altei ţări. Deprecierea înseamnă 
scăderea, pe piaţa liberă (la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale), 
a „preţului” unei monede, faţă de moneda altei ţări. Reprecierea este inversul 
deprecierii. Devalorizarea înseamnă ieftinirea, oficială, stabilită de banca naţională/
centrală, a monedei naţionale, faţă de o altă monedă. Revalorizarea este inversul 
devalorizării. Moneda naţională reprezintă însemnul monetar, banul (de metal sau 
hârtie), care are curs legal pe teritoriul unui stat, care este admis şi utilizat într-o 
ţară. Operaţiunile valutare reprezintă încasările, plăţile, compensările, transferurile, 
creditările, precum şi orice tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin 
transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităţi de 
plată practicate de instituţiile de credit în funcţie de natura operaţiunii respective. 
Piaţa valutară reprezintă piaţa pe care se efectuează operaţiuni de schimb valutar şi 
care cuprinde: a) piaţa valutară interbancară; b) piaţa valutară a caselor de schimb 
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valutar; c) piaţa valutară a entităţilor care beneficiază de prevederi legale exprese. 
Piaţa valutară liberă exprimă operaţiunile valutare efectuate prin casele de schimb 
valutar şi prin băncile comerciale la cursul valutar stabilit „pe piaţa liberă”, fătă 
nici o intervenţie şi/sau control din partea băncii naţionale/centrale. Piaţa valutară 
oficială exprimă operaţiunile valutare efectuate la cursul valutar stabilită de banca 
naţională/central. Reprecierea înseamnă creştere, pe piaţa liberă (la casele de schimb 
valutar şi la băncile comerciale), a „preţului” unei monede, faţă de moneda altei ţări. 
Revalorizarea înseamnă scumpirea, oficială, stabilită de banca naţională/centrală, 
a monedei naţionale, faţă de o altă monedă. Valuta reprezintă: unitatea monetară a 
unui alt stat; totalitatea mijloacelor de plată exprimate în moneda altui stat, care pot 
fi folosite în plăţile (decontările) internaţionale; moneda unei uniuni monetare a unor 
state; monedele compuse, cum ar fi drepturile speciale de tragere. Valuta forte este 
valuta care este acceptată ca mijloc de plată de mai multe ţări. Valute cotate sunt 
valutele menţionate în lista cursurilor de schimb ale pieţei valutare, comunicată de 
banca naţională/centrală a unei ţări. 

Cuvinte și expresii cheie: cotarea; cotarea valutară; cursul valutar de 
schimb; deprecierea; devalorizarea; moneda naţională; operaţiunile valutare; 
piaţa valutară; piaţa valutară liberă; piaţa valutară oficială; reprecierea; 
revalorizarea; valuta; valuta forte; valute cotate; 

Summary

Quotation is the specific name to express the setting of the exchange rate. 
Currency quotation consists in determining the exchange rate (price) at which 
transactions are made on the foreign exchange market and results from the supply-
demand ratio between currencies. The exchange rate means the „price” of a currency 
expressed in another currency, ie the „price” at which one country’s currency is 
exchanged for another country’s currency. Depreciation means the decrease, in the 
free market (at foreign exchange offices and in commercial banks), of the „price” 
of one currency, compared to the currency of another country. Depreciation is the 
inverse of depreciation. The devaluation means the official reduction, established 
by the national / central bank, of the national currency, against another currency. 
Revaluation is the reverse of devaluation. The national currency is the monetary sign, 
money (metal or paper), which has legal tender in the territory of a state, which 
is admitted and used in a country. Foreign exchange operations represent receipts, 
payments, clearings, transfers, loans, as well as any transactions expressed in foreign 
currencies and which can be performed by bank transfer, cash, payment instruments 
or any other payment methods practiced by credit institutions according to of the 
nature of that operation. The foreign exchange market represents the market on which 
foreign exchange operations are carried out and which includes: a) the interbank 
foreign exchange market; b) the foreign exchange market of the exchange offices; c) the 
foreign exchange market of the entities that benefit from express legal provisions. The 
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free foreign exchange market expresses the foreign exchange operations carried out 
by the exchange offices and by the commercial banks at the exchange rate established 
„on the free market”, without any intervention and / or control from the national / 
central bank. The official foreign exchange market expresses the foreign exchange 
operations carried out at the exchange rate established by the national / central bank. 
Repreciation means an increase, on the free market (in foreign exchange offices and 
in commercial banks), of the „price” of one currency, compared to the currency of 
another country. The revaluation means the official price, established by the national 
/ central bank, of the national currency, compared to another currency. Currency 
represents: the monetary unit of another state; all means of payment expressed in the 
currency of another state, which can be used in international payments (settlements); 
the currency of a monetary union of some states; compound coins, such as special 
drawing rights. The strong currency is the currency that is accepted as a means of 
payment by several countries. Quoted currencies are the currencies mentioned in the 
list of exchange rates of the foreign exchange market, communicated by the national 
/ central bank of a country.

Keywords and phrases: rating; currency quotation; exchange rate; 
depreciation; devaluation; national currency; foreign exchange operations; 
currency market; free foreign exchange market; official foreign exchange 
market; repreciation; revaluation; currency; hard currency; quoted currencies;

1. Necesitatea cunoașterii sensului şi a conţinutului 
noțiunilor valutare

În condiţiile globalizării economiei mondiale, a societăţii informaţionale, 
a generalizării operaţiunilor valutare la nivelul majorităţii populaţiei, al 

liberei circulaţii a persoanelor, a forţei de muncă, a banilor (capitalurilor), a bunurilor 
şi a serviciilor, tot mai multe persoane sunt implicate în efectuarea unor operaţiuni 
valutare. 

În tot mai multe cazuri însăşi mărimea veniturilor, a capitalurilor şi/sau a 
economiilor unor persoane fizice şi juridice depinde, uneori chiar într-o măsură 
importantă, şi de valuta în care sunt ţinute şi/sau de operaţiunile valutare efectuate 
cu acesta.

Abordarea corespunzătoare a operaţiunilor valutare nu se poate face fără a 
înţelege sensul şi conţinutul noţiunilor,  termenilor şi a expresiilor specifice pieţei 
valutare internaţionale.

Pe piaţa valutară, ca şi pe celelalte pieţe, se foloseşte un vocabular 
specializat. 

Unele noţiuni, care altădată erau folosite numai de specialişti din domeniul 
valutar, în condiţiile actuale au devenit „de uz curent”, fiind folosite de marea 
majoritate a populaţiei. 

Cuvinte precum „curs valutar”, „devalorizare”, „revalorizare”, 
„depreciere”, „repreciere” sunt auzite aproape zilnic de întreaga populaţie şi sunt 
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folosite frecvent. 
În prezent, şi cu atât mai mult în viitor, în condiţiile internaţionalizării vieţii 

economice şi sociale,  marea majoritate a populaţiei este nevoită să cunoască: 
1) operaţiunile valutare constând în primirea, în cumpărarea, în vânzarea, în 

schimbul de valută, 
2) evoluţiei cursului leului, a euro, a dolarului, 
3) câştigul sau de pierderea înregistrată de deţinerea economiilor şi/sau 

capitalurilor într-o anumită valută. 
Ca urmare, pentru populaţia unei ţări este foarte important să se intervină, atât 

prin reglementările în materie, cât şi prin mass-media şi prin literatura de specialitate, 
pentru a se explica sensul şi conţinutul corect al noţiunilor, al termenilor, al expresiilor 
şi al mecanismului valutar, naţional şi internaţional, în concordanţă deplină cu sensul 
şi cu conţinutul cu care acestea sunt folosite în practică.

2. Sensul şi conţinutul noțiunilor valutare

Cursul valutar de schimb, pentru care se folosesc, mai pe scurt, noţiunile de 
„curs valutar” sau „curs de schimb”, înseamnă „preţul” unei monede exprimat în 
altă monedă, adică „preţul” la care se schimbă moneda unei ţări cu moneda altei 
ţări. 

Cursul euro (€) faţă de dolarul SUA ($) exprimă „preţul” unui euro în dolari: 
câţi dolari trebuie plătiţi pentru a cumpăra un euro. 

De exemplu, dacă 100 euro „se vând” contra 125 dolari, atunci „preţul” unui 
euro este de 1,25 dolari. 

Altfel spus, pentru operaţiunile de „vânzare” a unei valute, pe o altă valută, se 
foloseşte, în vocabularul valutar, noţiunea de „schimb valutar”: 100 euro se schimbă 
contra 125 dolari, sau 1 euro se schimbă contra 1,25 dolari. 

Pentru a exprima „preţul” unei valute în altă valută se foloseşte noţiunea 
(specifică domeniului valutar) de „curs de schimb”: în loc să spunem „preţul unui 
euro, în dolari, este de 1,25 dolari pentru un euro”, vom spune „cursul de schimb al 
unui euro, în dolari, este de 1,25 dolari pentru un euro”, sau, mai pe scurt, „cursul 
euro/dolar este de 1,25”.

Atunci când, spre exemplu, pentru un euro se plătesc 4 lei, în loc să spunem 
că „preţul” unui euro este de 4 lei, vom spune: „cursul de schimb” al unui euro este 
de 4 lei. 

Cursul valutar se stabileşte în funcţie de mai mulţi factori care, în final, 
concentraţi, se exprimă prin raportul dintre cererea şi oferta pe piaţa valutară.

C o t a r e a  este  denumirea specifică pentru a exprima stabilirea cursului 
valutar.

C o t a r e a  v a l u t a r ă  constă în determinarea cursului (preţului) la care se 
fac tranzacţiile pe piaţa valutară şi rezultă din raportul cerere-ofertă dintre monede.

M o n e d a  naţională reprezintă însemnul monetar, banul (de metal sau hârtie), 
care are curs legal pe teritoriul unui stat, care este admis şi utilizat într-o ţară.

Valuta reprezintă: unitatea monetară a unui alt stat; totalitatea mijloacelor 
de plată exprimate în moneda altui stat, care pot fi folosite în plăţile (decontările) 
internaţionale; moneda unei uniuni monetare a unor state; monedele compuse, cum 
ar fi drepturile speciale de tragere.
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Va l u t a  f o r t e  este valuta care este acceptată ca mijloc de plată de mai multe 
ţări. 

De exemplu, în România, leul este monedă (naţională), iar dolarul este valută, 
în timp ce în SUA dolarul este monedă (naţională), iar leul valută. 

Valutele care sunt folosite de (aproape) toate ţările lumii în efectuarea 
schimburilor valutare sunt considerate valute f o r t e  (valute tari, puternice, acceptate 
de toate ţările). 

Statutul de valută forte se poate schimba la intervale de timp, mai mari (chiar 
de peste 100 de ani), sau mai mici (de câţiva zeci de ani), în funcţie de volumul 
tranzacţiilor şi gradul de recunoaştere a respectivei valute ca fiind „forte”. 

Spre exemplu, lira sterlină a dominat piaţa valutară internaţională o perioadă 
îndelungată de timp, după care s-a impus dolarul SUA. 

Ulterior a căpătat tot mai mult teren şi yenul japonez, iar în prezent se află 
într-o ascensiune rapidă euro.

În cazul în care dorim să exprimăm cursul de schimb al dolarului în euro, 
avem de făcut o simplă operaţiune aritmetică: 1 € = 1,25 $;  1,25 $ = 1 €;  1 $ = 1 € 
: 1,25 $ = 0,80 €.

La fel procedăm şi în cazul în care dorim să exprimăm cursul de schimb al 
leului în euro: 

1 € = 4 lei;  4 lei = 1 €;  1 leu = 1 € : 4 lei = 0,25 €.
La exemplele prezentate s-a utilizat cotaţia d i re c t ă  dintre două valute, 

respectiv dintre dolar şi euro, sau dintre euro şi leu. 
Cotaţie d i r e c t ă  este atunci când se raportează toate celelalte valute (o 

unitate sau o sute de unități) la prețul monedei naționale. 
Exemplu, pentru Romania: 1 €  = 5 lei; 1 $  = 4 lei; 1.000 yeni japonezi = 35, 

24 lei.
Cotaţie i n d i r e c t ă  este atunci când moneda națională se raportează la toate 

celelalte valute.
Exemplu, pentru Romania: 100 lei = 20 €; 100 lei = 25 $; 100 lei = 2837 yeni 

japonezi.

În practică se mai utilizează şi cotaţiile i n d i re c t e  prin folosirea a 3 valute. 
De exemplu, de la leu la dolarul SUA, prin intermediul euro. 
Dacă, de pildă, utilizăm cotaţia indirectă pentru a afla câţi lei valorează un 

dolar şi cunoaştem doar paritatea (= cursul de schimb) dintre (1) un leu şi un euro, de 
1 leu = 0,25 euro, şi (2) dintre un euro şi un dolar, de 1 euro = 1,25 dolari, cursul de 
schimb leu/dolar se va stabili astfel: 

1 leu  =  0,25 €; 1 €  = 1,25 $ ; 1 leu = 0,25 € = 0,25 € x 1,25 $/1 € = 0,31 $.
Frecvent raportul dintre „preţul” monedelor se schimbă.  
Au fost perioade în care un dolar se schimba pe 1,20 euro, după care a urmat 

o perioadă de „i e f t i n i re ” a dolarului faţă de euro, constând în încasarea de mai 
puţini euro pentru un dolar. 

În raportul dintre două monede, când una se „ieftineşte”, cealaltă se 
„scumpeşte”. 

Când dolarul s-a „ieftinit”, euro s-a „scumpit”, adică pentru un euro se plăteau 
mai mulţi dolari. 

Ca urmare a „ieftinirii” dolarului şi a „scumpirii” euro, s-a ajuns ca, la un 
moment dat, un dolar să se schimbe contra unui euro, după care „ieftinirea” dolarului 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/202260

a fost şi mai mare, ajungând ca, într-o perioadă, să se plătească 1,40 dolari pentru 
un euro. 

D e v a l o r i z a r e a  înseamnă ieftinirea, oficială, stabilită de banca 
naţională/centrală, a monedei naţionale, faţă de o altă monedă. 

Exemplul 1. 
La data t1,  pentru un euro se plăteau 4,00 lei. 
Raportând euro la leu, vom avea: 1 € = 4 lei; 4 lei = 1 €; 1 leu = 1 € : 4 lei = 

0,25 € sau 1 leu = 25 eurocenţi, având în vedere că 1 euro = 100 eurocenţi.
La data t2,  Banca Naţională a României (BNR) comunica, o f i c i a l ,  că, 

datorită devalorizării leului, un euro se vinde cu 5,00 lei, în loc de 4,00 lei.
În acest caz vom avea 1 € = 5 lei; 5 lei = 1 €; 1 leu = 1 € : 5 lei = 0, 20 €, sau 

1 leu = 20 eurocenţi. 
După devalorizare, un leu nu se mai vinde cu 0,25 €, ci cu 0,20 €, adică cu mai 

puţini euro, ceea ce exprimă o „ieftinire” a leului, o scădere a puterii de cumpărare a 
acestuia faţă de euro (cu un leu nu mai cumpărăm 25 eurocenţi, ci numai 20 eurocenţi, 
deci mai puţin cu 20%).

Prin devalorizare leul s-a ieftinit, o f i c i a l  (prin intervenţia Băncii Naţionale 
a României), în raport cu euro: prin vânzarea unui leu nu se mai încasează 25 
eurocenţi, ci numai 20 eurocenţi, deci mai puţin cu 25 – 20 = 5 eurocenţi, ceea ce 
înseamnă că leul a scăzut în putere, adică s-a ieftinit faţă de euro, cu 20% în acest 
caz.

 D e v a l o r i z a r e a  leului faţă de euro înseamnă reducerea puterii, a 
„preţului”  leului faţă de euro  şi se poate exprima (1) fie prin încasarea de mai 
puţini euro din vânzarea unui leu (de la 25 eurocenţi, la 20 eurocenţi pentru un leu), 
(2) fie prin creşterea numărului de lei care trebuie plătiţi pentru cumpărarea unui 
euro (în acest exemplu, de la 4 lei, la 5 lei pentru un euro), 

Scăderea „preţului” unei monede, faţă de o altă monedă, înseamnă creşterea 
„preţului” celeilalte monede de referinţă cu care se schimbă. 

În raportul de schimb lei/euro, când leul se întăreşte, se revalorizează, euro 
scade ca putere, se devalorizează, şi invers: când leul se devalorizează, euro se 
revalorizează.

R e v a l o r i z a r e a  înseamnă scumpirea, o f i c i a l ă , stabilită de banca 
naţională/centrală, a monedei naţionale, faţă de o altă monedă. 

Revalorizarea este inversul devalorizării. 
În raportul dintre două monede, în timp ce una se devalorizează (îi scade 

preţul, valoarea, puterea de cumpărare), cealaltă se revalorizează (îi creşte preţul, 
valoarea, puterea de cumpărare). 

Revalorizarea leului faţă de euro înseamnă creşterea, o f i c i a l ă ,  a „preţului” 
leului faţă de euro: trebuie plătiţi mai mulţi eurocenţi pentru un leu. 

Exemplul 2. 
La data t1,  pentru un euro se plăteau 4,00 lei, sau, altfel exprimat, 

pentru un leu se plăteau 25 eurocenţi. 
La data t3,  Banca Naţională a României a comunicat, o f i c i a l ,  că, datorită 

revalorizării leului, un euro se vinde cu 2,50 lei, în loc de 4,00 lei.
Plătindu-se mai puţini lei pentru un euro, înseamnă că leul s-a întărit, a 

crescut în putere, în valoare faţă de euro, al cărui preţ s-a redus faţă de leu. 
În termeni monetari se spune că leul s-a re v a l o r i z a t , s-a întărit faţă de euro. 
Într-o altă exprimare, vom avea: 1 € = 2,50 lei; 2,50 lei = 1 €; 1 leu = 1 € : 
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Prevederile din Codul fiscal în vigoare p â nă  
la 22 martie 2018, respectiv pâ nă  la intrarea 

în vigoare  
a O.U.G. nr. 18/2018: 

Prevederile din Codul fiscal în vigoare 
î n c e p â n d  c u  23 martie 2018, respectiv 
d upă  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. 
 
 
 

 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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2,50 lei = 0,40 €, sau 1 leu = 40 eurocenţi. 
Deci, după revalorizare, pentru a se cumpăra un leu nu se mai plătesc 25 

eurocenţi, ci 40 eurocenţi, deci mai mult cu 40 – 25 = 15 eurocenţi, ceea ce înseamnă 
că leul a crescut în putere faţă de euro cu 60% în acest caz. 

Revalorizarea leului faţă de euro înseamnă creşterea puterii, a „preţului” 
leului faţă de euro şi se exprimă: 

1) fie prin creşterea cantităţii de euro ce trebuie plătiţi pentru a cumpăra un leu 
(de la 25 eurocenţi, la 40 eurocenţi pentru un leu, în acest exemplu), 

2) fie prin reducerea numărului de lei care trebuie plătiţi pentru cumpărarea 
unui euro (în acest exemplu, de la 4,00 lei, la 2,50 lei pentru un euro).

Atât în vorbirea curentă, cât şi în lucrările de specialitate, nu se face d i s t i n c ţ i e 
între „devalorizare” şi „depreciere”, respectiv între „revalorizare” şi „repreciere”. 

Pentru a se înţelege cât mai corect această problemă este necesar să amintim 
faptul că au fost cazuri în care, în aceeaşi zi, BNR anunţa, o f i c i a l , creşterea cursului 
euro faţă de leu (de exemplu, de la 4,00 lei, la 4,05 lei pentru un euro), în timp ce p e 
p i a ţ a  l i b e r ă  (la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale) cursul euro faţă 
de leu scădea (de pildă, de la 4,00 lei, la 3,95 lei pentru un euro). 

Pe pieţe valutare diferite, cursul valutar cunoaşte, uneori, evoluţii diferite.
Operaţiunile valutare, curente şi de capital, se efectuează în mod liber între 

rezidenţi şi nerezidenţi, în valută şi în moneda naţională (leu).
Operaţiunile valutare reprezintă încasările, plăţile, compensările, transferurile, 

creditările, precum şi orice tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin 
transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităţi de 
plată practicate de instituţiile de credit în funcţie de natura operaţiunii respective.

Valuta înseamnă moneda naţională a altui stat, moneda unei uniuni monetare 
a unor state, precum şi monedele compuse, cum ar fi drepturile speciale de tragere.

Valute cotate sunt valutele menţionate în lista cursurilor de schimb ale pieţei 
valutare, comunicată de banca naţională/centrală.

Piaţa valutară reprezintă piaţa pe care se efectuează operaţiuni de schimb 
valutar şi care cuprinde următoarele segmente:

a) piaţa valutară interbancară;
b) piaţa valutară a caselor de schimb valutar;
c) piaţa valutară a entităţilor care beneficiază de prevederi legale exprese.
Piaţa valutară o f i c i a l ă  exprimă operaţiunile valutare efectuate la cursul 

valutar stabilită de banca naţională/centrală.
Piaţa valutară o f i c i a l ă  (interbancară), are volumele de tranzacţii valutare 

şi regulile ei proprii, faţă de piaţa valutară l i b e r ă  (case de schimb valutar şi băncile 
comerciale), care are un specific şi particularităţi proprii. 

Piaţa valutară l i b e r ă  exprimă operaţiunile valutare efectuate prin casele de 
schimb valutar şi prin băncile comerciale la cursul valutar stabilit „pe piaţa liberă”, 
fătă nici o intervenţie şi/sau control din partea băncii naţionale/centrale.

Pe pieţe valutare diferite, cursurile de schimb (preţurile dintre monede) sunt 
diferite.

În acest exemplu, o f i c i a l , leul a scăzut în putere, în timp ce p e  p i a ţ a 
l i b e r ă  fenomenul a fost invers: leul a crescut în putere faţă de euro.

În alte cazuri, o f i c i a l , prin intervenţiile Băncii Naţionale a României (BNR), 
a avut loc o scădere a cursului euro faţă de leu (de exemplu, de la 3,80 lei, la 3,75 
lei pentru un euro), în timp ce p e  p i a ţ a  l i b e r ă  (la casele de schimb valutar şi la 
băncile comerciale) cursul euro faţă de leu creştea (de pildă, de la 3,80 lei, la 3,85 
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lei pentru un euro). 
În asemenea cazuri, o f i c i a l  (la cursul valutar stabilită de BNR), leul creştea 

în putere (plătindu-se mai puţini lei pentru a cumpăra un euro, respectiv 3,75 lei, în 
loc de 3,80 lei pentru un euro), în timp ce p e  p i a ţ a  l i b e r ă  (la casele de schimb 
valutar şi la băncile comerciale), fenomenul era invers: leul scădea în putere (de la 
3,80 lei pentru un euro la 3,85 lei, deci se plăteau mai mulţi lei pentru un euro).

D e p r e c i e r e a  înseamnă scăderea, p e  p i a ţ a  l i b e r ă  (la casele de schimb 
valutar şi la băncile comerciale), a „preţului” unei monede,  faţă de moneda 
altei ţări. 

Concret, deprecierea leului, pe piaţa liberă, adică la casele de schimb valutar şi 
la băncile comerciale, înseamnă scăderea „preţului”, a valorii, a puterii de cumpărare 
a leului faţă de euro.

R e p r e c i e r e a  înseamnă creştere, p e  p i a ţ a  l i b e r ă  (la casele de schimb 
valutar şi la băncile comerciale), a „preţului” unei monede,  faţă de moneda 
altei ţări. 

Reprecierea este inversul deprecierii. 
În timp ce devalorizarea şi revalorizarea sunt stabilite o f i c i a l , prin 

intervenţia băncii naţionale/centrale a fiecărei ţări, deprecierea şi reprecierea sunt 
stabilite p e  p i a ţ a valutară l i b e r ă . 

Pentru a exprima creşterea „preţului” unei valute, faţă de o altă valută, expresia 
corectă este de „repreciere” şi nu de „reapreciere”. 

„Reprecierea” decurge din fenomenul invers al „deprecierii”, în timp ce 
„reaprecierea” decurge din fenomenul invers al „aprecierii”.

Atunci când, oficial, prin intervenţia Băncii Naţionale, (1) fie se încasează 
mai puţin dintr-o altă monedă străină, din vânzarea unui leu, (2) fie vom plăti 
mai mulţi lei pentru cumpărarea unui euro, dolar sau orice altă valută, are loc o 
devalorizare a leului. 

În cazul în care, pe piaţa liberă (1) fie se încasează mai puţin dintr-o altă monedă 
străină, din vânzarea unui leu, (2) fie vom plăti mai mulţi lei pentru cumpărarea unui 
euro, dolar sau orice altă valută, are loc o depreciere a leului. 

Devalorizarea este stabilită, oficial, de banca naţională/centrală a fiecărei ţări, 
în timp ce deprecierea este stabilită pe piaţa valutară liberă, respectiv prin casele de 
schimb valutar şi prin băncile comerciale.

Sunt cazuri când evoluţia cursului leului faţă de o anumită monedă străină 
înregistrează (1) devalorizare şi depreciere, (2) revalorizare şi repreciere, (3) 
devalorizare şi repreciere sau (4) revalorizare şi depreciere.

În condiţiile în care milioane de români muncesc în alte ţări, încasând anual 
sume în valută de zeci de miliarde de euro, este deosebit de iportant ca aceste noţiuni 
să fie înţelese, interpretate şi folosite corect.

Frecvent se face greşeala ca, în loc de „repreciere”, şi chiar de „revalorizare” 
a unei valute, să se folosească noţiunea de „apreciere”.

Reprecierea monetară, în general, şi „reprecierea leului”, în concret, trebuie 
înţeleasă ca o noţiune specifică domeniului monetar. 

Aprecierea are sensul general, dat şi de Dicţionarul Explicativ al Limbii 
Române (DEX), de „1. A determina preţul, valoarea unui bun, a evalua. A preţui pe 
cineva sau ceva (pentru calităţile sale), a preţui. 2. A socoti, a considera  (că) ...”. 

Cursul unei monede, „preţul”, valoarea acesteia, nu poate fi stabilit 
„sentimental”, prin actul de voinţă, prin „aprecierea” unor persoane, nici oficial, 
şi nici pe piaţa liberă; acesta se stabileşte numai pe baza raportului dintre cererea şi 
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oferta de valute. 
Unei monede nu i se poate stabili, de nimeni (persoane sau instituţii), nici 

oficial, şi nici pe piaţa liberă, creşterea sau scăderea puterii de cumpărare a acesteia 
faţă de alte monede. 

Nimeni, în nici o condiţie, nu poate stabili care este raportul de schimb al 
leului faţă de euro, dolar sau preţul aurului. 

Legea cererii şi ofertei de valute din România (care are în spate o multitudine 
de factori de influenţă) este cea care stabileşte, atât oficial, cât şi pe piaţa liberă, 
care este „puterea” leului faţă de alte monede, când leul creşte în putere (adică se 
repreciează) sau când scade în putere (adică se depreciază).

Noţiunea de „ a p re c i e re ”  ţine mai mult de latura sentimentală, de părerea 
personală a indivizilor,  fiind asociată mai mult cu un act de voinţă, ca o măsură 
conştientă, deliberată, planificată, întreprinsă într-un scop precis determinat de 
cineva.

Aprecierea ţine de sentimente, de convingerile personale, de factorii subiectivi, 
de elementele psihologice, pe când „re p re c i e re a ” este în afara voinţei şi a puterii 
de decizie sau de influenţare a persoanelor juridice, fizice şi/sau a instituţiilor.

Creşterea puterii de cumpărare a unei monede faţă de alte valute, sau faţă de 
aur, nu poate fi nici controlată (programată, planificată), nici prin lege, nici prin alte 
măsuri statale şi/sau de altă natură, şi nici nu poate fi prevăzută, estimată.

Ca urmare, pentru a exprima creşterea puterii de cumpărare a monedei 
naţionale faţă de alte valute trebuie folosită noţiunea de „revalorizare” şi/sau 
„repreciere”, după caz, şi nu de „apreciere” şi/sau nu de „reapreciere”.

Anumite monede, aşa cum sunt euro, dolarul SUA, yenul japonez şi altele, 
considerate „valute forte” (tari, puternice, acceptate de toate ţările), se bucură de 
„apreciere” şi în perioadele de „devalorizare” şi/sau de „depreciere” ale lor, adică 
sunt „apreciate” ca „valute forte” şi în perioadele în care puterea lor de cumpărare 
scade faţă de alte valute.

Aşa după cum am mai arătat, însăşi mărimea veniturilor, economiilor, 
capitalurilor unor persoane fizice şi juridice depinde de modul în care acestea ştiu să 
le valorifice pe piaţa valutară. 

Ori, prima condiţie în realizarea unui asemenea scop este să cunoşti (1) sensul 
şi conţinutul noţiunilor, termenilor şi expresiilor folosite, şi (2) mecanismul de 
funcţionare al pieţei valutare. 

Spre exemplu, un agent economic implicat în operaţiuni de export şi/sau 
import, care nu înţelege efectele pe care le produce schimbarea cursului de schimb 
valutar asupra exporturilor şi/sau importurilor, este permanent supus unor riscuri, 
care oricând îi pot produce pierderi deosebit de mari.

Acesta este considerentul pentru care fiecare persoană fizică şi juridică trebuie 
să acorde o importanţă deosebită cunoaşterii consecinţelor generate de modificarea 
cursului valutar asupra exporturilor,  importurilor, economiilor, schimburilor 
valutare, raporturilor dintre valute etc. 

06.06.2022
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Rezumat 

Din cele mai vechi timpuri, Rusia a deținut cele mai mari forțe armate din lume, 
a fost cea mai mare putere navală militară, în prezent, după declarațiile oficialilor de 
la Moscova, forțele lor militare aeriene ocupă locul al doilea, la nivel mondial, după 
cele americane și deține cele mai multe depozite de arme nucleare.

Nu este de neglijat nici exportul din industria de armament, situată pe locul 
doi în distribuția globală. Industria de apărare este un element de bază al economiei 
rusești, aceștia produc: rachete, tancuri, avioane de luptă, elicoptere, radare etc.

Cuvinte cheie: putere militară; arsenal militar; cheltuieli militare; apărare; 
atac; imperiu euroasiatic;

IMPORTANȚA STRATEGICĂ  
A FEDERAȚIEI RUSE ÎN ACTUALUL 

CONTEXT INTERNAȚIONAL (II)
FEDERAȚIA RUSĂ, FOSTA REPUBLICĂ SOVIETICĂ, VIITORUL 

IMPERIU EUROASIATIC

THE STRATEGIC IMPORTANCE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 
THE CURRENT INTERNATIONAL 

CONTEXT (II)
THE RUSSIAN FEDERATION, THE FORMER SOVIET REPUBLIC, 

THE FUTURE EUROASIAN EMPIRE
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Abstract 

Since ancient times, Russia has been the largest armed force in the world, 
it has been the largest military naval power, now, according to Moscow officials, 
their air force ranks second in the world, after the American ones and owns most of 
the nuclear weapons depots. The export of the arms industry, which ranks second 
in the global distribution, should not be neglected either. The defense industry is a 
basic element of the Russian economy, they produce: missiles, tanks, fighter jets, 
helicopters, radars, etc.

Keywords: military power; military arsenal; military spending; defense; 
attack; Eurasian empire;

Introducere

Studiul „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 (prima parte a fost deja publicată în nr.49 al 
revistei) și abordează, într-o logică bazată pe cunoașterea fenomenelor politice, 
militare, economice și sociale care se desfășoară în Federația Rusă, mutațiile 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, 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 
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etnice și culturale, care se regăsește în granițele Rusiei este de asemenea prezentat în 
prima parte a acestui studiu,publicat deja în numărulanterior al revistei.

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.

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.

Influența puterii militare și politica de expansiune

Din cele mai vechi timpuri, Rusia a deținut cele mai mari forțe armate din lume, 
a fost cea mai mare putere navală militară, în prezent, după declarațiile oficialilor de 
la Moscova, forțele lor militare alr Rusiei ocupă locul al doilea, la nivel mondial, 
după cele americane și deține cele mai multe depozite de arme nucleare. Fondatoare 
a Pactului de la Varșovia, agenției de inteligență GRU și serviciilor secrete KGB, 
Federația Rusă întreține legături cu grupe paramilitare și trupe de gherilă din întreaga 
lume. 

Nu este de neglijat nici exportul din industria de armament, situată pe locul 
doi în distribuția globală. Industria de apărare este un element de bază al economiei 
rusești, aceștia produc: rachete, tancuri, avioane de luptă, elicoptere, radare etc. 

Federația Rusă se clasează pe locul doi, după SUA, în ultimul clasament al 
puterilor militare la nivel mondial, realizat de Global Firepower Index. În realizarea 
topului s-au luat în calcul cont de 50 de factori, printre care: resurse umane, cantitatea 
de echipament militar și cheltuielile de apărare. SUA se află pe primul loc datorită 
bugetului alocat ministerului apărării, de peste 612 miliarde de dolari pe an. Pe locul 
trei se clasează China, după capacitatea militară generală a acesteia. 

Puterea militară a Federației Ruse, raportată la o populație de 145 de milioane 
de locuitori, constă în: 845.000 de cadre militare active și 2 milioane de cadre militare 
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în rezervă. Între 18 și 27 de ani, pentru băieți, serviciul militar se face obligatoriu 
timp de 12 luni, băieții sunt înregistrați de la 17 ani, înscrierea în școlile militare 
făcându-se de la vârsta de 16 ani, cadeții fiind clasificați ca membri ai forțelor armate. 
Militarii în termen pot fi trimiși în zonele de luptă, doar după șase luni de pregătire. 
Obligația de cadru în rezervă, poate începe de la vârsta de 50 de ani. 

Purtătorul de cuvânt al Direcției de mobilizare a Statului Major General a dat 
un comunicat în luna mai 2013, conform căruia, din motive de sănătate, doar 65% 
din recruții campaniei de primăvară 2013 au fost apți din punct de vedere medical 
pentru serviciu militar, iar peste 12% dintre aceștia au fost trimiși la un control 
medical suplimentar. 

Forțele terestre ale armatei sunt dotate cu: 27.600 de vehicule de luptă blindate, 
15.500 de tancuri, 4.600 piese de artilerie tractate și 3.700 de lansatoare de rachete; 
forțele navale dețin: un portavion, 63 de submarine, 4 fregate, 13 distrugătoare, 65 
de nave de coastă, un total de 352 nave, iar forțele aeriene: 3.082 total avioane, 
împărțite în 973 de elicoptere, 1.289 de avioane de luptă. Estimările sunt pentru anul 
2013. 

Ultima realizare notabilă a tehnologiilor aeriene rusești, avionul de luptă SU-
35, este o versiune modernizată a modelului SU-27, vechi de 20 de ani1. Federația 
Rusă spera să vândă Indiei în 2008, 126 de avioane MiG, dar a pierdut un contract 
de 10 miliarde de dolari. Anul următor, compania MiG a avut pierderi de 240 de 
milioane de dolari, iar în 2010, cifra pierderilor a crescut la 1,3 miliarde de dolari, 
până și Algeria refuzând să mai achiziționeze MiG-29. 

Printre eșecurile industriei aviatice militare rusești se numără și incapacitatea 
de a reuși să construiască 38 de avioane de transport IL-76 si IL-78, comandate 
de Republica Populară Chineză. Ministerul Apărării a irosit peste 150 milioane 
dolari pentru proiectarea și testarea aparatelor de zbor fără pilot, urmând să cumpere 
avioanele respective din Israel, contra sumei de 400 milioane de dolari. Există 
supoziții conform cărora 1000 dintre avioanele de luptă nu pot să zboare sau au 
nevoie de reparații. 

Nu trebuie uitat că forțele armate ale Federației Ruse, au fost subfinanțate în 
ultimii 20 de ani, iar echipamentul modern al armatei este estimat a fi între 20% și 
5%. Decizia guvernului rus de a aplica un program de modernizare a armamentului 
în perioada 2011-2020, este confirmarea acestor presupuneri. 

Relațiile diplomatice externe ale Federației Ruse sunt tensionate cu Țările 
Baltice, Polonia, Georgia și Ucraina, care și-au recâștigat pe deplin suveranitatea. 
Disputele teritoriale care au condus uneori la conflicte, sunt cu Japonia pentru 
Insulele Kurile, cu Ucraina pentru Crimeea, cu Georgia pentru Osetia de Sud. 
Relațiilc diplomatice sunt incerte și tensionate și în cazul Iranului și al Coreei de 
1  Recent, în Forțele Aeriene Rusești a fost introdus avionul multirol rusesc SU-57, din generația a 5-a, invizibil pe 
radare, care se alătură avioanelor F-122 Raptor și F-35 americane, din aceeași categorie, realizate cu mult înaintea  
avionului invizibil rusesc SU-57 și a avionului chinezesc J-20(NR)
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Țările din Asia Centrala și Mongolia. 

Pentagonul a confirmat, în octombrie 2014 că, după 14 ani, Rusia are mai 
multe focoase nucleare mobilizate decât SUA. În ciuda programului de dezarmare 
nucleară început în 1991, cele două puteri mondiale au reînceput reconsolidarea 
forței nucleare, în ultimele șase luni. Rușii dețin 1.643 ogive nucleare, cu una mai 
mult decât americanii.  

Numărul exact al dotărilor nucleare rusești nu este confirmat cu exactitate 
de aceștia, la fel ca și numărul tancurilor, avioanelor, armelor și echipamentelor de 
război aflate în dotarea armatei ruse. Aceste cifre exacte nu apar în presă și nici pe 
site-urile oficiale sau publice. 

După anexarea Peninsulei Crimeea, rușii au întreprins eforturi impresionante 
pentru consolidarea forței nucleare. Aceștia au mobilizat în ultima jumătate a anului 
2014, 131 de focoase nucleare. Efectivul nuclear al unei țări este calculat în funcție 
de mai mulți factori, de numărul lansatoarelor și vehiculelor care pot transporta 
încărcătură nucleară. Numărul lansatoarelor armatei ruse a crescut de la 906 la 911. 
Concomitent, SUA a majorat numărul ogivelor active de la 1.585 la 1.642, dar a 
redus lansatoarele deținute, de la 952 la 912, potrivit datelor oficiale fumizate de 
Pentagon. Strategia de înarmare a celor două superputeri a fost diferită, in 2011, 
rușii aveau cu 106 focoase mai puține decât în prezent, iar SUA definea peste 1.800 
focoase nucleare, până în prezent dezarmând 158 dintre acestea. 

Deși la nivel mondial puterea acestei țări este apreciată, iar televiziunile 
oficiale de la Moscova prezintă succese ale guvernării de la Kremlin, comparativ 
cu Organizația Nord-Atlantică, Federația Rusă are o armată mult mai slab pregătită.

NATO are baze militare stabilite în perimetrul statelor din vestul apropiat 
Rusiei, în Turcia și la Marea Neagră. Pe de altă parte, Rusia are o stație militară 
în Cuba și baze militare în țările foste membre URSS, neavând baze în afara fostei 
Uniuni Sovietice. 

Rușii se laudă cu una dintre cele mai numeroase armate din lume, cu un efectiv 
de peste două milioane de militari. Însă mai mult nu înseamnă și mai bun. Competența 
trupelor rusești fiind moderată în comparație cu nivelul armatei americane, britanice 
sau germane, cu toate că nivelul de pregătire al rușilor a crescut comparativ cu cel 
din 1990. Cele mai eficiente forțe armate rusești sunt din cadrul trupelor Spetsnaz, 
folosite pentru a menține sub control țările vecine, dar insuficient antrenate față de 
trupele NATO. 

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) are 28 de țări membre, în 
principal state din Europa și America de Nord. Toate forțele armate ale acestor țări, 
reunite în NATO formează cea mai puternică armată din lume, cu 3,37 milioane de 
militari în serviciu, conform statisticilor oficiale ale organizației, raportate la anul 
2013. De asemenea, 60% din cheltuielile militare care se fac anual în lume sunt ale 
statelor membre NATO. 
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Situația Transnistriei

Regiunea Transnistria din Republica Moldova este privită la nivel internațional 
și de guvernul Moldovei ca având un anumit grad de autonomie. Aceasta are capitala 
la Tiraspol, și s-a declarat independentă la 2 septembrie 1990, sub denumirea 
„Republica Moldovenească Nistreană”. În prezent situația regiunii, la nivel 
internațional este incertă, „independența” acesteia fiind considerată sub influența 
sovietică. Declararea independenței a declanșat conflictul din Transnistria. Situația 
regiunii este urmarea neconcordanței politicii de restructurare întreprinse de Mihail 
Gorbaciov cu vechea politică. Protestele împotriva guvernului republican, au avut 
ca bază existența unui număr mare de etnici ucrainieni și ruși, locuitori în special ai 
orașelor.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația de Independență în 
august 1991, teritoriul republicii cuprindea și regiunile din stânga Nistrului. La 
acea dată, parlamentul moldovenesc a cerut guvernului Federației Ruse să înceapă 
negocieri cu guvernul transnistrean, cu privire la ocupația ilegală a Republicii 
Moldova și retragerea trupelor rusești de pe teritoriul acesteia. 

La 2 martie 1992, Republica Moldova a primit statutul de membru ONU, 
președintele de la acea dată, Mircea Snegur, a autorizat intervenția militară împotriva 
unor forțe rebele care atacaseră posturi de poliție loiale Chișinăului de pe malul 
de est al Nistrului. Trupele rebele, au fost ajutate de trupe sovietice, consolidând 
controlul acestora în cea mai mare parte a zonei de conflict. După câteva luni, în iulie 
1992, Republica Moldova și Federația Rusă au semnat o convenție pentru rezolvarea 
conflictelor armate, din zona respectivă pe cale pașnică. 

Cu toate acestea, Rusia a continuat să ofere regimului separatist sprijinul său 
militar, economic și politic, oferind astfel Transnistriei un anumit grad de autonomie 
față de Moldova, dar și o îndatorare față de Federația Rusă. 

În iulie 2002, a avut loc o nouă încercare de reducere a influenței rusești, 
cu ajutorul OSCE, care a adus laolaltă mediatori ucraineni și ruși. Aceștia au 
semnat un document pentru reunificarea Republicii Moldova într-o federație, însă 
neconcordanțele fundamentale în privința împărțirii puterilor au făcut imposibilă 
aplicarea acestui acord. Anul următor, Federația Rusă a realizat un memorandum 
detaliat cu propunerea de formare a unui stat moldovenesc federal asimetric, rezultând 
astfel autonomia anumitor regiuni. Tot în acest memorandum se prevedea menținerea 
trupelor rusești în teritoriul moldovenesc pentru încă 20 de ani. Documentul a fost 
publicat în rusă, și promovat intens de Dmitry Kozak, parlamentar și apropiat al 
președintelui Vladimir Putin. 

Incidentele au continuat urmând ca, în vara anului 2004, autoritățile din 
Transnistria să închidă cu forța singurele șase școli în care se folosea limba română 
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scrisă cu alfabet latin, măsură menită să reducă influența Republicii Moldova. 
Aproximativ 11.200 dintr-un total de 79.000 de elevi transnistreni învață și în prezent 
limba română folosind alfabetul chirilic. 

În urma incidentului din 2004, numeroși părinți și profesori, care s-au 
manifestat împotriva închiderii, au fost arestați. Acest eveniment a fost numit „criza 
din 2004”, ca răspuns, guvernul Republicii Moldova a decis să instituie un blocaj 
economic Transnistriei, prin care să izoleze regiunea separatistă. Blocajul s-a dovedit 
a fi inutil din cauza lipsei de cooperare a guvernului Ucrainei. 

Transnistria a întreprins ca răspuns o serie de acțiuni menite să destabilizeze 
situația economică a Moldovei, cea mai dură fiind a furnizării energiei electrice în 
părți ale Moldovei. Școlile au fost redeschise, în cele din urmă, primind statutul de 
„instituții educaționale non-guvernamentale”. 

Afilierea transnistrienilor la regimul separatist pro-rus are, însă, efecte negative 
asupra populației, criza financiară din Rusia și-a pus amprenta în economia regiunii, 
la începutul anului 2015 au fost reduse drastic pensiile, iar persoanele defavorizate 
au rămas fără gratuități. 

Deficitul Transnistriei este acoperit din ajutorul financiar oferit de Federația 
Rusă, și din resursele financiare provenite din exploatarea gazelor naturale. În 
prezent, datoria Transnistriei față de compania „Gazprom” a atins 4 miliarde de 
dolari, însă, furnizorul nu a întreprins sancțiuni pentru recuperarea datoriilor. 

Autoritățile din Republica Transnistria au acuzat grănicerii ucraineni că au 
blocat în noiembrie 2014, 40 de camioane care se deplasau în direcția regiunii 
separatiste moldovene. 

Ministerul rus al Afacerilor Externe a reacționat susținând că aceasta este o 
încercare de a impune o blocadă economică Transnistriei, sub pretextul situației 
instabile din Ucraina. Tot în comunicatul Ministerului rus al Afacerilor Externe, 
Moldova și Ucraina sunt acuzate că își coordonează acțiunile cu scopul de a forța 
Transnistria să renunțe la orientările sale în politica externă, fapt ce poate avea ca 
rezultat creșterea tensiunilor regionale.

Războiul Ruso - Georgian de cinci zile

Regiunea Osetia de Sud, care se află în nordul statului Georgia - fostă republică 
sovietică -, s-a autoproclamat ca republică sovietică la sfârșitul anului 1990, aceasta 
are o suprafață de 3.900 km pătrați și 70.000 de locuitori, majoritatea de origine rusă. 
În urma referendumului din 1992, populația a votat majoritar pentru independență și 
pentru unirea cu Osetia de Nord, regiune care face parte din Federația Rusă.

Dorința de control asupra regiunii, a condus la un conflict armat în 2008, între 
Georgia și Federația Rusă. Cu privire la războiul de 5 zile, declanșat de guvernul 
georgian în Osetia de Sud în august 2008, se știe că a avut două faze principale. În 5 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/202272

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
zile conflictul a escaladat rapid, iar contra-ofensiva rușilor, nu a lăsat de dorit, aceștia 
atingând mai multe obiective strategice de pe teritoriul Georgiei. 

Vineri, 8 august 2008, aeronave militare rusești au bombardat teritoriul 
Georgiei, după ce armata georgiană a lansat o ofensivă spontană de amploare 
împotriva forțelor separatiste din regiunea Osetia de Sud. 

În prima zi a conflictului, militarii georgieni au fost în ofensivă, după care 
au părăsit tehnica de luptă și s-au retras din calea armatei ruse. Toată tehnologia de 
ultimă oră a armatei georgiene a fost capturată și transportată pentru a fi analizată și 
perfecționată de specialiștii din industria de apărare a Federației Ruse. 

După acest asalt al trupelor rusești, oficialii de la Kremlin au făcut public 
faptul că Georgia a primit 3 miliarde de dolari ajutor din partea americanilor, ajutor 
cuantificat în uniforme și arme inscripționate „made in USA”.  

Conducerea Georgiei a adoptat o altă poziție oficială, în urma atacului georgian 
respins cu ușurință, conform căreia, agresiunea și inflexibilitatea Federației Ruse, a 
împiedicat manifestarea democratică a unui stat vecin. 

Concluziile războiului scurt din Osetia de Sud, au fost că Federația Rusă s-a 
simțit obligată să înființeze o agenție de cercetare în domeniul apărării, instituție 
asemănătoare cu Defense Advanced Research Projects a Pentagonului. DARPA a 
fost înființată în anul 1958, ca răspuns la progresul URSS în domeniul rachetelor 
și consecință a lansării Sputnik. Agenda de cercetare a rușilor se ocupă cu cercetări 
de mare risc științific și dezvoltarea descoperirilor de ultimă oră, pentru evoluția 
industriei militare a Federației. 

Oficialii georgieni au rămas fideli ipotezei conform căreia rușii au atacat 
teritoriul georgian, susținând că aceștia au bombardat orașele Kareli și Gori, din estul 
țării. Reprezentanții Federației Ruse, dezmint informația și reclamă moartea unor 
soldați ruși ai forțelor de menținere a păcii. Un an mai târziu. o comisie a Uniunii 
Europene a conchis că Georgia a fost cea care a inițiat atacul din Osetia de Sud. 

Conflictul armat din Ucraina și aderarea Crimeei la 
Federația Rusă 

Crimeea a fost sub ocupația Imperiul Rus între secolele XVIII-XX, devenind, 
apoi, parte a RFSS Ruse, iar din 1954 a fost cedată Republicii Socialiste Ucraineene, 
decizie contestată în prezent de președintele Vladimir Putin. Din 1991, a devenit 
Republică Autonomă Crimeea, parte a Ucrainei independente. Aceasta reprezintă o 
zonă strategică de interes, în primul rând datorită ieșirii la Marea Neagră. 

Revoluția ucraineană pro-europeană, începută pe 21 noiembrie 2013, a 
reprezentat pentru Federația Rusă ocazia de a-și exercita influența politică și militară 
pentru alipirea Crimeii. 

Intervenția armatei ruse în Ucraina a început la 24 februarie 2014 și a fost 
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percepută la nivel internațional ca o lovitură de stat. Trupele speciale rusești, fără 
însemne specifice, au preluat controlul asupra peninsulei Crimeea, ocupând clădiri 
civile, aeroporturi și baze militare. Oficialii ruși au susținut că prezența forțelor militare 
în Crimeea nu încalcă niciun acord dintre Federația Rusă și Ucraina. Parlamentul 
ucrainean, aflat într-o situație dificilă, a făcut apel ca semnatarii Memorandumului 
de la Budapesta să își reafirme angajamentul față de principiile garantate prin acesta. 

La nivelul declarațiilor oficiale, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că 
trupele din Crimeea au rolul de a proteja activele militare rusești și sunt în conformitate 
cu înțelegerile bilaterale ruso-ucrainene, iar controlul asupra infrastructurii și 
instalațiilor militare din Crimeea a fost luat de grupuri de autoapărare și nu de armata 
rusă. 

Pe 16 martie 2014, a fost organizat un referendum fulger, cu scopul aderării 
Crimeii la Federația Rusă. Pe fondul crizei din Ucraina, membrii Consiliului Suprem 
al Republicii Autonome Crimeea au votat ieșirea în mod oficial din componența 
Ucrainei și alăturarea la Federația Rusă. Guvernul Ucrainei și majoritatea statelor 
vecine au catalogat referendumul din Crimeea, ca fiind neconstituțional și nelegitim. 
Chiar dacă documentul a intrat în vigoare imediat, parlamentarii ruși au trebuit să 
ratifice o lege care să includă în Federația Rusă doi noi subiecți, Crimeea și orașul 
Sevastopol. 

Oficialii Federației Ruse au negat prezența trupelor armate în zona de conflict 
din sud-estul Ucrainei, dar președintele Ucrainei, Petro Poroșenko a declarat, în 
ianuarie 2014, că peste 9.000 de militari ruși se aflau pe teritoriul țării sale. 

Federația Rusă a trimis 3.500 de trupe și echipamente militare pe coasta Mării 
Baltice, în zona Kaliningrad, lângă frontierele poloneze și lituaniene pe data de 3 
martie 2014. 

Ca urmare a crizei din Crimeea și a trupelor prezente lângă frontiere, Lituania 
și Polonia, au solicitat o reuniune NATO la 4 martie 2014. Șase avioane de vânătoare 
F-15 au ajuns două zile mai târziu în Lituania, în Polonia, alianța NATO având 
mai multe avioane F-16 și aeronave de transport Lockheed C-130 Hercules pentru 
securitatea zonei de est a Europei.

Situația economică a Federației Ruse

Indicatori economici
Din punct de vedere al Produsului Intern Brut, Federația Rusă se situează pe 

locul nouă în lista C.I.A. Facebook, pe primele locuri aflându-se U.E., S.U.A. și 
China. 

La granița dintre două continente, Federația Rusă încearcă să își contureze 
o economie de piață funcțională, confruntându-se cu provocări atât din partea 
europeană cât și din cea asiatică, în 1997 criza financiară asiatică a avut ca urmare 
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deprecierea rublei, efectele au avut ecou în scăderea nivelului de trai și creșterea 
datoriei publice. Semnele revenirii economiei rusești, au apărut după doi ani, când 
prețul importurilor a crescut și a fost stimulat exportul. În perioada 2000-2005, 
creșterea înregistrată a PIB-ului a fost de aproximativ 7%, fapt la care au contribuit 
creșterea producției industriale și creșterea prețului petrolului. 

Din punct de vedere regional, dezvoltarea economică a Federației Ruse este 
concentrată în jurul câtorva orașe mari, fiind într-un total dezechilibru, raportat la 
dimensiunile colosale ale țării. Spre exemplu, în Moscova se realizează o treime din 
totalul PIB-ului, aici concentrându-se doar o zecime din totalul populației. 

Federația Rusă este încă dependentă de exporturile de materii prime, 
care asigură 80% din valoarea totală a exporturilor, fapt care constituie o reală 
vulnerabilitate în fața variației prețurilor de pe piața mondială. 

PIB-ul Federației Ruse se ridica, în 2015, la 2.096 miliarde USD cu o creștere 
de 1,3% față de anul 2014, conform datelor furnizate de Banca Mondială. 

În noiembrie 2014, Produsul Intern Brut al Federației Ruse a scăzut cu 0,5% 
față de perioada similară a anului trecut, acest declin fiind înregistrat pentru prima 
dată din 2009, după declarațiile oficialilor Ministerului Dezvoltării Economice de la 
Moscova.

Cu toate acestea, instituția precizează că, în perioada ianuarie-noiembrie 
2014, PIB-ul Federației Ruse a crescut cu 0,6%. Ministerul subliniază că, în luna 
noiembrie a anului 2014, dinamica negativă a PIB-ului Rusiei a fost influențată, în 
primul rând, de încetinirea bruscă a sectorului de producție. 

Situația întreprinderilor mici și mijlocii din Federația Rusă, trebuie îndreptată 
prin încurajarea flexibilității politicilor bancare, politici ale unui sistem tânăr, deținut 
în mare parte de oligarhi ruși, care își finanțează propriile proiecte. 

Au existat încercări, din partea Băncii Mondiale și Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, de a normaliza practicile bancare prin investiții străine 
de capital, însă efectele acestora au fost limitate. Bugetul Moscovei a fost de 1650,8 
miliarde de ruble în anul 2014, echivalând 50,6 miliarde USD cu aproximativ 10% 
mai mic decât bugetul pentru 2013 care a fost de 1805 mld. ruble.

La începutul anului 2015, în luna ianuarie, agenda de evaluare financiară 
Standard and Poor᾽s a retrogradat ratingul Rusiei, trecând-o la nivelul „Junk”, 
devenind astfel nerecomandată pentru investiții. Acest lucru s-a întâmplat pentru 
prima dată într-un deceniu și face ca Rusia să se împrumute cu mari dificultăți de la 
investitorii străini pe viitor.

După anunțul agenției Standard & Poor᾽s, din ianuarie 2015, rubla s-a 
depreciat cu 7,6% față de dolarul american. Rubla a atins minime istorice comparativ 
cu moneda euro și dolarul american, ca urmare a sancțiunilor occidentale impuse și 
scăderii prețului petrolului, iar Banca Centrală a Rusiei a mărit dobânda de politică 
monetară de la 10,5% la 17%.

Pe cap de locuitor, PIB-ul Federației Ruse a atins în 2012 valoarea de 
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aproximativ 22.000 USD, crescând la 23.100 USD, iar raportat la principalele 
sectoare de activitate: agricultura a avut un aport de 4.2%, industria 7,5%, iar sectorul 
serviciilor 57,8%.

Exporturile Federației Ruse

Exporturile Federației Ruse au înregistrat în ultimii ani un trend descendent, 
scăderea volumului exportului fiind influențată de evoluția nefavorabilă a evoluției 
prețurilor pe piețele mondiale, de scăderea cererii pentru mărfurile rusești, de situația 
economică a țărilor dezvoltate și de încetinirea ritmului de creștere a economiei 
Chinei, care este un mare consumator al produselor fabricate în Rusia. 

Valoarea totală a exporturilor pentru anul 2013 a fost de 515 miliarde USD. 
Principalele cinci bunuri exportate de Rusia sunt: petrol nerafinat (39%), petrol 
rafinat (15%), gaz petrolier lichefiat (9,1%), brichete de cărbune (3,0%) și produse 
semi-finite din fier (1,5%). 

Olanda a fost principalul partener de export al Federației Ruse în 2013 cu 
o pondere de 14,5% din totalul exporturilor, fiind urmată de Republica Populară 
Chineză 6,8%), Germania 6,8%, Italia 6,2%, Turcia 5,2%, Ucraina 5,2% și Belarus 
4,7% (2012). Ponderea volumului schimburilor comerciale cu țările UE în 2013 a 
reprezentat din totalul schimburilor comerciale 49,5%, față de 48,5% în 2012.

Pe locul doi, ca parteneri comerciali, se situează Țările Asiatice (APEC), 
ponderea în comerțul total exterior al Rusiei cu aceste țări, în 2013 fiind de 24,8% 
față de 23,9% în anul 2012.

Importurile Federației Ruse

Principalii Parteneri de import ai Federației Ruse sunt: Republica Populară 
Chineză 16,6%, Germania 12,2%, Ucraina 5,7%, Japonia 5%, SUA 4,9%, Franța 
4.4%, Italia 4.3%. Valoarea importurilor s-a ridicat la 341 miliarde USD în 2013. 

Ponderea importurilor din țările CSI a fost de 13% din total, iar importurile 
din celelalte țări au reprezentat 87%. Mașinile și utilajele au fost principalele produse 
importate din țările CSI cu o pondere de 33,9% (din totalul importurilor din țări 
CSI), urmate de metale și produse din metal - 15,4%, produse alimentare și materie 
primă pentru producerea acestora - 14,9%, produse minerale - 5,2%, produse textile 
și încălțăminte - 6,5%, produse ale industriei chimice - 10%.

Importurile Federației Ruse din celelalte țări ale lumii au fost structurate astfel: 
mașini și utilaje - 50,8%, produse ale industriei chimice - 16,6%, produse alimentare 
și materie primă pentru producerea acestora - 13,4%, articole textile și încălțăminte 
- 5,8%, metale și produse din metal - 5,7%. 

Estimările pentru inflația anuală din Federația Rusă erau în curs de atingere 
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a unui prag de maxim de 13,5 %, dar, în ianuarie 2015, rata inflației a urcat la 
15%, atingând cel mai ridicat nivel din 2008 până în 2015. Efectele inflaționiste 
se datorează majorării puternice a prețurilor de consum, diminuării importurilor de 
alimente și deprecierii rublei. Potrivit Serviciului Federal de Statistică din Rusia, 
prețurile de consum au urcat cu 3,9% în decembrie-ianuarie.

Se așteaptă ca până la finalul anului 2015 inflația să atingă cote între 15% și 
19%, creșterea ratei inflației va provoca o diminuare semnificativă a salariului real 
din economie, limitând cererea de consum.

Federația Rusă are un excedent comercial uriaș, datorită barierelor 
protecționiste impuse la importuri și corupției locale care împiedică întreprinderile 
mici și mijlocii străine să importe produse fără intermedierea firmelor locale.

Excedentul comercial regulat este datorat și exporturilor mari de mărfuri 
brute, cum ar fi petrolul brut și gazele naturale. În 2013, cele mai mari excedente 
comerciale s-au înregistrat din: Olanda, Italia, Turcia și Polonia, iar cele mai mari 
deficite comerciale au fost înregistrate cu: China, Statele Unite și Franța.

Excedentul comercial al Federației Ruse a scăzut în prima lună a anului 2015, 
la 15 miliarde de dolari de la un excedent de 18.7 miliarde dolari înregistrat în 2014, 
exporturile atingând cele mai reduse cote înregistrate în ultimii cinci ani și scăzând 
cu 30,5 % (27.5 miliarde de dolari).  

Exporturile către țările din afara Comunității Statelor Independente (CSI) au 
scăzut cu 29,3% în timp ce vânzările în țările CSI - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, 
Ucraina și Uzbekistan - au scăzut cu 38%.

Bazele uniunii economice euroasiatice

Cultul și cultura poporului rus
Rușii la origine, au fost predecesorii națiunilor belaruse, ruse și ucrainene. 

Rădăcina „rusi” se găsește în cuvinte precum rus, rusin și rutean. Federația Rusă 
este o țară mare și multi-etnică, unde s-au împletit, în mod inedit, culturile Est-ului 
și Vest-ului, rezultând cu autenticitate cultura rusă. Tradițional, Rusia se proclamă ca 
fiind o țară ortodoxă, însă pe teritoriul ei există reprezentanți ai tuturor religiilor, cei 
mai numeroși fiind într-adevăr ortodocșii și catolicii, urmați de musulmani. Tot în 
sânul Rusiei se regăsește un număr mare de persoane ateiste. În ciuda afilierii oficiale 
la creștinism, în rândurile ortodocșilor se păstrează încă multe obiceiuri și rituri care 
țin mai de grabă de tradiție decât de religie, principala caracteristică a poporului 
rus fiind de fapt tradiționalismul. Libertatea religioasă este una dintre manifestările 
toleranței și acceptării într-o țară a cărei imagine este conturată de intransigență și 
inflexibilitate. 

Originea clasei nobilimii rușilor, clasă socială dominantă pentru mai multe 
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secole, este controversată. Mulți dintre istoricii occidentali consideră valabilă 
„teoria normandă”, conform căreia rușii se trag din varegi, însă cercetătorii slavi se 
îndoiesc de valabilitatea acestei teorii și emit ipoteza unor origini alternative. Aceștia 
consideră că proveniența denumirii rușilor se trage mai degrabă dintre unele ocupații 
specifice de negustor, pirat sau mercenar, din rândul anumitor popoare scandinave 
cum ar fi fost vikingii, normanzii sau varegii, ocupații preluate mai apoi de slavi. 
Miza acestei controverse este culturală și de moștenire istorică. Atitudinea exclusiv 
conservatoare față de trecut este falsă și dăunătoare pentru viitorul și evoluția țării.

Această moștenire istorică împreună cu sechelele unor regimuri totalitare 
au creat impresia de superioritate a poporului rus. Printre cei mai prolifici oameni 
politici, care au avut o influență decisivă în soarta țării, a poporului rus și nu numai, 
se numără atât conducătorii: Vladimir Ilici Lenin (1917-1924), Iosif Vissarionovici 
Stalin (1941-1953), cât și contemporanul Vladimir Putin (2000-2008 primele 
mandate, 2012-prezent, cel de-al 3-lea mandat). 

Astfel, Federația Rusă are o puternică moștenire de teorii și principii ideologic-
comuniste, acestea fiind perpetuate și propagate populației sub diferite forme de mai 
multe decenii. Însă, problema reală este reflectată prin percepția celor din exterior 
asupra acestei culturi și asupra modului de funcționare a acestui sistem gigantic 
conservator, denumit în prezent Federația Rusă 

Declarațiile extremiste ale liderilor sus-numiți, întăresc imaginea proiectată 
a celor din exterior, atât asupra țării cât și a poporului rus: „Ideile sunt mult mai 
puternice decât armele. Nu le permitem dușmanilor noștri să aibă arme, de ce le-
am permite să aibă idei?”. Aceasta este una dintre afirmațiile făcute de V. I. Lenin 
și intrate în cultura populară ca și cea a lui I. V. Stalin, care considera că: „singura 
putere adevărată provine de la pușcă.” 

Dictaturile celor doi lideri sunt demonstrația faptului că este posibil cu tot 
atâta ușurință să funcționeze regimurile comuniste pe cât de simplu funcționează cele 
capitaliste. Același lucru este valabil și pentru președinția lui Mao Zedong (1954-
1959). Dacă 5% din ideologia lui V. I. Lenin și I. V. Stalin poate fi sub influența 
principiilor marxiste, faptele au demonstrat că restul de 95% se regăseau în cultura 
chineză, în aspirațiile motivaționale ale rebelilor Taiping, participanți la numeroasele 
revolte ale secolului al XlX-lea. 

Datorită puternicei influențe în context mondial, pe care Rusia a avut-o încă 
din cele mai vechi timpuri, poporului rus i-a fost indusă ideea supremației față de alte 
popoare și a deținerii controlului, nu de puține ori reprezentanții bisericii ortodoxe 
din Rusia afirmând că poporul rus este „poporul ales”. 

Afinitatea poporului rus pentru cultul bisericii ortodoxe este bine cunoscută, 
devenind o parte din imaginea reprezentativă, la nivel internațional, pentru ruși și 
Rusia, alături de înclinația acestora spre agresivitate și consum de alcool, ciudat este 
faptul că ținând cont de această descriere și în actualul context politic, economic 
și social, rușii nu sunt văzuți ca „persona non grata”, ci din contră sunt percepuți 
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pozitiv și acceptați, spre deosebire de alte nationalități. 

Dacă în trecut au existat disensiuni între puterea politică și cea religioasă, în 
prezent biserica ortodoxă este văzută ca un partener natural al politicii, devenind 
uneori un instrument de apropiere și manipulare a maselor. 

Potrivit filmului documentar „Al doilea botez al Rusiei” (realizat de Mitropolitul 
Ilarion de Volokolmask), Federația Rusă a construit în fiecare an aproximativ 1.000 
de biserici ortodoxe în lume, un fapt fără precedent în istoria creștinismului, un tribut 
plătit bisericii pentru susținerea și implicarea în regimul politic al lui Vladimir Putin.

Centrul editorial al Patriarhiei Ruse a tipărit în 2014 calendarul biografic al 
anului: „Stalin”, promovându-l ca fiind cadoul perfect pentru veterani și împătimiții 
de istorie. Poate părea o contradicție faptul că editura Bisericii Ortodoxe Ruse 
publică, alături de calendare ortodoxe, un calendar dedicat unuia dintre cei mai mari 
criminali comuniști ai istoriei și prigonitori ai creștinilor, cu siguranță cel mai mare 
prigonitor al ortodoxiei rusești.

În spatele acestei manifestări împăciuitoare față de trecut, se află Kiril I, 
„Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii”, care este fost agent KGB, cu o avere 
estimată la 4 miliarde de dolari, conform unui articol publicat în februarie 2012 
în Novaya Gazeta. Autorul cărții, „A fost cu mult timp în urmă și oricum nu s-a 
întâmplat: Rusia și trecutul său comunist”, David Satter, îl acuza în unul din articolele 
sale „Biserica de stat a Rusiei”, pe Patriarhul Kiril, un propovăduitor al ascetismului 
creștin, că averea sa provine, în mare parte, din trafic cu alcool și tutun scutite de taxe 
din motive umanitare.

Cultul personalității

Sondajele de opinie efectuate în anul 2014 au înregistrat că unul din patru ruși 
consideră că țara este sub influența cultului personalității președintelui Vladimir Putin, 
numărul acestora s-a dublat în ultimii șase ani. Răspunsurile reflectă o schimbare 
a opiniei publice, comparativ cu perioada mandatului din 2000-2004, când doar 
10% din populație considera că Putin încearcă să își creeze un cult al personalității. 
Rezultatele sondajelor de opinie au fost respinse de oficialii președintelui rus. 

Situația de monopol, a actualului președinte în sfera televiziunii de stat, a 
întregii media și a vieții politice din Rusia s-a concretizat în ultimii ani simțitor. În 
același timp susținătorii săi văd în șeful statului, salvatorul Rusiei, care a redat țării 
mândria națională, în fața Occidentului.

O parte dintre rușii emigranți, care au avut succes peste granițe, văd din 
exterior Federația Rusă ca pe un stat nefuncțional cu viitorul distrus, un stat condus 
în stil mafiot în care doar câțiva controlează bogățiile țării, iar majoritatea populației 
este controlată și dependentă de ajutoarele provenite de la stat.

Max Skibinsky, om de afaceri stabilit în S.U.A., cunoscut în industria IT a 
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declarat în repetate rânduri că Rusia i se pare un stat mafiot și fără speranță. În opinia 
acestuia, atât din exterior cât și din interior, se conturează tot mai clar faptul că Rusia 
devine un stat nefuncțional în actualul context internațional. 

Cei trei piloni pe care este construită iluzia Rusiei ca stat funcțional: prețurile 
ridicate ale petrolului, infrastructura rămasă de pe vremea URSS-ului și mașina internă 
de propagandă au reușit să mențină pentru mai bine de un deceniu această imagine, 
însă neadaptarea tehnologică și relațiile diplomatice tensionate cu Occidentul, par să 
atingă punctul culminant odată cu problemele interne ale țării. 

Alexandr Dughin, Nouriel Roubini al Rusiei

Supranumit și „Roubini al Rusiei”, principalul ideolog și sursa de inspirație a 
Eurasianismului Putinist, Alexandr Dughin, susține că, în concepția sa, comunismul 
și bolșevismul au reprezentat lupta barbariei rusești pentru sacru în lume. Inițiatorul 
curentului eurasiatic, este un admirator entuziast al bolșevismului, leninismului și 
stalinismului, acesta afirmă că Euroasia va fi o sinteză între comunism și ortodoxie, 
iar apropierea părții politice ruse de biserică, nu face decât să confirme punerea bazei 
ideologiei eurasiatice. 

Justificarea ideologului Alexandr Dughin, în fața trecutului conflictual dintre 
regimurile politice extremiste și biserica ortodoxă este faptul că, în viziunea sa, Stalin 
nu a făcut decât să extermine partea occidentalizată a ortodoxiei, care era alienată 
de națiune, astfel acesta neagă segregarea completă a bisericii de politic, din trecut. 

Dacă eurasianismul va lua o formă concretă, bine definită în viitor, o poate 
confirma doar timpul. Dar rădăcinile controversate ale acestuia îl aduc, deja, în 
centrul negațiilor legate de trecutul poporului rus. Rămâne de văzut pentru cât timp, 
mizele economice vor surclasa adevărurile fundamentale pe care se bazează de fapt 
istoria actualei Federații Ruse. 

Viitoarea Euroasie economică

Denumirea Uniunii Economice Eurosiatice, care, până în octombrie 2014, 
era în stadiul de proiect al Federației Ruse, are ca rădăcină masa continentală 
Eurasia, care este formată din continentele Europa și Asia, de acest fapt legându-se 
și componența geopolitică a uniunii. Propunerile inițiate de aderare au fost adresate 
statelor: Belarus, Kazahstan, Kârgâstan, Tadjikistan, Finlanda, Ungaria, Republica 
Cehă, Bulgaria și Mongolia.

La 18 noiembrie 2011, presedinții din Belarus, Kazahstan și Federația Rusă au 
semnat un acord, stabilind un obiectiv de instituire a Uniunii Euroasia până în 2015.

Federația Rusă, Kazahstan și Belarus au semnat, în mai 2014, acordul înființării 
Uniunii Economice Eurosiatice (UEE), al cărui scop este de a deveni o forță menită 
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să rivalizeze cu superputerile economice mondiale. Această uniune este privită de 
Occident ca fiind visul geopolitic al președintelui Vladimir Putin, vis construit din 
cenușa fostului Imperiu Sovietic.

În ianuarie 2015, a avut loc prima întâlnire neoficială a președinților țărilor 
fondatoare ale Uniunii Eurasiatice: Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan și 
Armenia.

Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că această uniune economică 
este deschisă aderării oricăror state care împărtășesc aceleași principii și au aceleași 
scopuri, indiferent de apartenența geopolitică.

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 superputeri 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 
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populației și ratei scăzute a natalității, factori demografici ce au un puternic impact 
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, se prezintă „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 afirmarea unei poziții clare 
pro sau contra Federației Ruse, a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.  
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Alina Mihaela FRAȚICĂ DRAGOMIR1

Rezumat 

Începând cu data de 9 noiembrie 2020, au intrat în vigoare noi măsuri privind 
telemunca, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 935 din 5 noiembrie 2020. 
Pandemia de COVID-19 a obligat multe întreprinderi să adopte telemunca. Sunt 
în curs de examinare măsuri de protecție a sănătății și stării de bine a angajaților, 
deoarece telemunca se va menține probabil pentru mulți și după pandemie. Un prim 
pas ar fi ca în anul 2022 să se depună la casele de pensii formulare și dosare în format 
electronic sau să se achiziționeze scanere care să prelucreze dosarele de pensie și în 
format electronic, ulterior fiind transmise salariaților care lucrează prin telemuncă. 
Totodată, în cazul în care munca la domiciliu sau telemunca nu sunt posibile, actul 
normativ prevede ca angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice 
centrale și locale, regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și 
societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o 
unitate administrativ teritorială, care au mai mult de 50 de salariați, să organizeze 
programul de lucru astfel încât salariații să fie împărțiți în grupe care să înceapă și 
să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră. Un alt aspect pe care îl voi 
urmări, va fi un sondaj la casele de pensii legate de telemuncă. În urma acestui sondaj 
îmi voi exprima pe baza datelor culese, diverse opinii privind telemunca și fluxurile 
de informare. 

Cuvinte cheie: telemuncă; telesalariat; digitalizare; autonomie; angajații; 
reducere poluare;

1  Șef Serviciu Contribuții Asigurări Sociale, Casa de Pensii a Municipiului București, 
email: alina.fratica@cnpp.ro.

TELEMUNCA
UN PILON ÎN DIGITALIZAREA 

CASELOR DE PENSII

TELEWORKING
A PILLAR IN THE DIGITISATION  

OF PENSION HOUSES
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Abstract 

Starting with November 9, 2020, new measures on teleworking came into force, 
established by Government Decision no. 935 of 5 November 2020. The COVID-19 
pandemic has forced many businesses to adopt telework. Measures to protect the 
health and well-being of employees are being examined, as teleworking is likely 
to continue for many after the pandemic. A first step would be to submit forms and 
files in electronic format to the pension funds in 2022 or to purchase scanners to 
process the pension files in electronic format, later being sent to employees working 
through telework. At the same time, if work from home or telework is not possible, 
the normative act stipulates that employers in the private system, central and local 
public authorities and institutions, autonomous utilities, national companies, national 
companies and companies in which the share capital is wholly owned or majority state 
or a territorial administrative unit, which has more than 50 employees, to organize 
the work schedule so that the employees are divided into groups to start and finish the 
activity at a difference of at least one hour. Another aspect I will be looking at will be a 
survey of telemployment-related pension unds. Following this survey, I will express on 
the basis of the data collected, various opinions on teleworking and information flows.

Keywords: telecommuting; teleworking; digitization; autonomy; employees; 
pollution reduction; 

Introducere

În România, telemunca se practică de ani buni, însă abia în 2018 au apărut 
primele reglementări legale. 

Telemunca, în schimb, este reglementată de Legea nr. 81/2018, , la art. 2 
lit. a), o definește ca fiind „forma de organizare a muncii prin care salariatul, în 
mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau 
meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, 
cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.” Drept 
urmare, salariații au posibilitatea de a munci de acasă sau din alt loc în afara sediului 
angajatorului, însă numai dacă activitatea desfășurată este îndeplinită cu ajutorul 
tehnologiei informației și comunicațiilor.

Articolul 3 alin. (1) din Legea nr. 81/2018 dispune că activitatea de telemuncă 
se bazează pe acordul de voință al părților. Acest acord poate fi exprimat, după caz, 
la încheierea contractului individual de muncă pentru personalul nou angajat, sau 
ulterior pentru personalul în funcție, prin act adițional la contractul existent. Cea de-a 
doua ipoteză reprezintă, de fapt, o modificare a locului muncii în condițiile prevăzute 
de art. 41 alin. (1) și alin. (3) lit. b) Codul muncii.
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Începând cu data de 9 noiembrie 2020, au intrat în vigoare noi măsuri privind 
telemunca, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 935 din 5 noiembrie 2020. 

De măsurile incluse în OUG 132/2020 pot beneficia aproximativ 700.000 de 
angajați, impactul bugetar fiind estimat la 2,4 miliarde de lei.

Astfel, pe fondul instaurării stării de urgență pe teritoriul României, 
„angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul 
salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară 
sau ca măsură de protecţie a salariatului”, potrivit art. 48 din Codul Muncii.

Potrivit recomandărilor venite din partea Ministerului Muncii, această decizia 
unilaterală trebuie să cuprindă următoarele aspect:  faptul că salariatul lucrează de 
la domiciliu; perioada de timp în care această măsură se va aplica programul în 
cadrul căruia compania are dreptul să controleze activitatea salariatului, precum 
și modalitatea concretă de realizare a controlului; obligația angajatorului de a 
asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, a materiilor prime și 
materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care 
le realizează.

Pandemia de COVID-19 a obligat multe întreprinderi să adopte telemunca. 
Sunt în curs de examinare măsuri de protecție a sănătății și stării de bine a angajaților, 
deoarece telemunca se va menține probabil pentru mulți și după pandemie.

Deși de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, s-au făcut pași majori în 
procesul de digitalizare a muncii, România rămâne țara cu cel mai mic procent de 
angajați care au făcut tranziția către telemuncă, potrivit unui raport al Eurofund. 
Astfel, țara noastră este singura din Uniunea Europeană care deține un procent de 
sub 20% de angajați care au muncit de acasă.

¢ Abordări teoretice privind avantajele și dezavantajele pentru ambele părți 
ale raporturilor de muncă:

Telemunca prezintă o serie de avantaje pentru ambele părți ale raporturilor de 
muncă. 

Pentru angajatori, avantajele constau în:
– economisirea cheltuielilor făcute cu spațiile de desfășurare a activității 

salariate;
– eliberarea de sarcinile organizării muncii, supravegherii permanente a 

salariaților, amenajării accesului în unitate;
– creșterea productivității muncii.
Pentru telesalariați, avantajele constau în:
– economisirea timpului necesar deplasării de la domiciliu/reședință la locul 

de muncă și invers;
– eliminarea cheltuielilor cu deplasarea;
– organizarea personală a timpului de lucru.
În ceea ce privește dezavantajele telemuncii pentru angajator, putem avea în 
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vedere:
– limitarea controlului activității telesalariatului, având în vedere că acesta nu 

se poate realiza decât cu notificarea prealabilă a telesalariatului și cu consimțământul 
acestuia;

– asigurarea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/
sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii. (ex. laptop, telefon 
mobil etc.).

Dezavantajele pentru telesalariat constau în:
– suportarea costurilor utilităților de la locația în care acesta își desfășoară 

activitatea în regim de telemuncă(ex. electricitate, apă, internet, căldură, întreținere 
etc.);

– posibile întârzieri în rezolvarea sarcinilor de serviciu. 
Dacă lucrați de acasă, vă numărați printre cei 17 % dintre angajații din UE 

care desfășoară activități în regim de telemuncă sau de muncă mobilă. 
Acest tip de muncă poate fi benefic pentru echilibrul dintre viața profesională 

și cea privată, reducând timpul de deplasare și crescând productivitatea. Apare însă și 
riscul orelor suplimentare și al interferențelor între viața profesională și cea privată.

Acordul-cadru european din 2002 privind telemunca a îmbunătățit protecția 
telelucrătorilor și a stabilit norme ce le garantează că se bucură de aceleași drepturi 
ca și colegii lor care lucrează la sediul angajatorului. Orientările vizează protecția 
datelor, respectarea vieții private, organizarea muncii, sănătatea și siguranța, formarea 
profesională și perspectivele de carieră. Ele au fost transpuse în conformitate cu 
procedurile proprii ale fiecărei țări, prin modificări legislative sau contracte colective 
de muncă.

Normele UE referitoare la timpul de lucru, precum și la sănătate și siguranță 
le oferă telelucrătorilor o protecție suplimentară. Directiva privind timpul de lucru 
stabilește standarde pentru numărul maxim de ore de lucru, perioadele de repaus 
zilnic și săptămânal, concediul anual și munca de noapte sau în schimburi. Directiva 
privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, precum și normele complementare 
referitoare la utilizarea echipamentului de lucru, la monitoare și la cerințele de 
respectat la locul de muncă contribuie la garantarea siguranței mediului de lucru, 
acoperind, totodată, utilizarea echipamentelor TIC și ergonomia. Pilonul european 
al drepturilor sociale pune un accent puternic pe condițiile de muncă echitabile 
și pe egalitatea de șanse pentru cei care au condiții de muncă atipice, cum ar fi 
telelucrătorii.

De asemenea, UE publică cercetări despre telemuncă. Eurofound și Eurostat 
realizează statistici, anchete și rapoarte cu privire la amploarea telemuncii, la 
sectoarele și tipurile de locuri de muncă afectate, precum și la impactul asupra 
oamenilor și firmelor.

Un studiu din 2018, realizat la nivelul EUPAN (Rețeaua Europeană de 
Administrație Publică – www.eupan.eu) în 17 țări și publicat de Ministerul pentru 
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Serviciul Public din Austria („Noi modalități de lucru în administrația publică”) 
arată că flexibilitatea muncii în Europa variază între 2% și 40%, în funcție de țară, 
sector și ocupație. Țările scandinave par a fi cele mai deschise la ideea de a lucra de 
la distanță, iar sectorul administrației publice este al 3-lea ca flexibilitate, după IT 
și servicii financiare. Același studiu relevă că în Europa telemunca este preferată de 
angajați cu înaltă calificare, care ocupă deseori funcții manageriale. Dintre cei care 
preferă telemunca, o pondere mai mare o au femeile (57%). Una dintre concluziile 
studiului este că în administrația publică din țările UE va crește numărul angajaților 
care vor opta în viitor pentru munca la distanță. Fenomenul este determinat de dorința 
angajatorilor de a obține performanțe mai bune, de nevoia de autonomie a angajaților 
și nu în ultimul rând de încercarea de reducere a poluării și a emisiilor de gaze, prin 
diminuarea traficului.

În urma pandemiei de COVID -19 statele care si-au definit bine legislatia 
in telemunca sunt: BELGIA, BULGARIA, CEHIA, SPANIA, GERMANIA, 
ESTONIA, FRANȚA, GRECIA, UNGARIA, CROAȚIA, ITALIA, LITUANIA, 
LUXEMBURG, MALTA, POLONIA, PORTUGALIA, ROMÂNIA, SLOVENIA, 
SLOVACIA, ANGLIA.

Unele state, Franța și Belgia și-au adaptat intens definiția de telemuncă prin 
legislație, periodic.

În Luxemburg, dreptul la telemuncă a fost dezbătut în timpul consultărilor 
tripartite înainte de adoptarea noului acord privind telemunca în 2020. Dezbaterea 
a fost condusă de petiția unui cetățean care solicita dreptul la telemuncă, care a fost 
discutată de membrii Parlamentului. Cu toate acestea, recunoașterea telemuncii ca 
drept nu a fost inclusă în acord, menținându-se astfel principiul voluntarului. În alte 
țări, dezbaterea nu este despre dreptul la telemuncă, ci despre dreptul angajaților 
de a solicita telemunca. Acesta este cazul Irlandei, unde Congresul Sindicatelor din 
Irlanda a cerut guvernului să includă dreptul de a solicita aranjamente flexibile de 
lucru, inclusiv munca la distanță. Noua Strategie națională de muncă la distanță  
susține acest apel și se angajează să legifereze pentru a oferi angajaților dreptul de a 
solicita munca la distanță.

Dreptul la telemuncă a fost un subiect de dezbatere recurentă în Germania și 
a câștigat cu brio de la izbucnirea pandemiei. La sfârșitul anului 2020, Ministerul 
Muncii a propus o Lege privind munca mobilă care includea dreptul la telemuncă 24 
de zile lucrătoare pe an (cu o săptămână de 5 zile). Acest proiect de act nu a ajuns 
la un consens în cadrul marii guvernări de coaliție dintre social-democrați (SPD) 
și creștin-democrați (CDU), din cauza opoziției puternice a CDU. De asemenea, 
a fost criticat pe scară largă de organizațiile patronale. Un al doilea proiect a fost 
pregătit și rămâne în discuție. Acest nou proiect stabilește că angajații pot cere să 
lucreze de la distanță, dar proiectul nu conține un drept legal pentru angajator în 
acest sens. Angajatorul poate respinge cererea din motive operaționale, dar trebuie 
să explice refuzul. În timp ce dezbaterea este în desfășurare, este de remarcat faptul 
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că scopul acestei legi este de a reglementa aranjamentele de muncă mobilă într-un 
mod cuprinzător, depășind diferența dintre „munca la distanță”, așa cum este definită 
de legislația statutară, și „munca mobilă”, așa cum este reglementată de negocierile 
colective.

În Portugalia, dezbaterea privind dreptul la deconectare era deja în desfășurare 
înainte de pandemie și s-a intensificat de atunci, deși reforma legislativă rămâne 
blocată. O dezbatere parlamentară, condusă de un grup de opoziție, a avut loc în iulie 
2020 pentru a discuta o nouă lege privind munca la distanță. Propunerea de lege s-a 
concentrat pe dreptul la deconectare, prevenirea altor riscuri psihosociale (conflict 
de muncă-viață, izolare), dreptul la viață privată și aspecte salariale. Deși legea nu a 
fost adoptată, dezbaterea politică continuă între partidele politice, partenerii sociali, 
organizațiile neguvernamentale și experții. Creșterea gradului de conștientizare a 
riscurilor psihosociale legate de „disponibilitatea constantă” este, de asemenea, un 
subiect în dezbaterile politice și negocierile colective în multe alte țări.

În Spania, prin Decretul Regal Legea 28/202029, a fost adoptat în 2020, 
parțial ca răspuns la COVID-19 și în baza acordului cu partenerii sociali. Legea 
reglementează în continuare dreptul la deconectare și aspecte specifice SSM, 
acordând o atenție deosebită aspectelor ergonomice, psihosociale și organizaționale 
și, în special, repartizarea timpului de lucru, limitarea disponibilității și pauzelor. 
Angajatorul este obligat să efectueze o evaluare a riscului locului de telemuncă (de 
exemplu, reședința sau alt loc ales de telelucrător) și să informeze angajatul cu privire 
la riscurile existente la locul său de telemuncă. Pentru a obține informații despre 
riscurile profesionale, compania (sau serviciile legate de SSM) pot vizita locul de 
muncă ales de telelucrător (numai cu permisiunea telelucrătorului dacă lucrează de 
acasă). Evaluarea riscurilor se referă doar la spațiul folosit pentru lucru la distanță. 
Dacă nu se acordă permisiunea, trebuie efectuată o evaluare a riscurilor pe baza 
informațiilor colectate de la telelucrător, în conformitate cu instrucțiunile de operare 
de prevenire. Angajatorul trebuie, de asemenea, să ia măsuri de protecție pentru a 
sprijini angajații deosebit de vulnerabili, cum ar fi angajatele însărcinate. În plus, 
introduce obligația angajatorului de a compensa salariatul pentru costurile lucrului 
la distanță.

În Italia, Legea 24 aprilie 2020, nr. 2727 stabilește o extindere a „muncii 
inteligente” în administrațiile publice. Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, 
administrațiile publice, după consultarea sindicatelor, trebuie să întocmească un plan 
organizațional de lucru inteligent (POLA), ca secțiune a planului de performanță. 
POLA își propune să identifice activitățile care pot fi desfășurate într-un mod 
inteligent și care pot fi utilizate de cel puțin 60 % dintre angajați. În cazul neadoptării 
POLA, lucrul inteligent se aplică pentru cel puțin 30% dintre angajați, dacă aceștia 
o solicită.

Stabilirea reglementărilor slovace privind munca la distanță a fost parțial 
declanșată de pandemie. Modificarea Codului Muncii stabilește un nou set de 
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drepturi și obligații ale salariatului și angajatorului. Un aranjament de muncă la 
distanță necesită acord reciproc și un model regulat sau specific (mai degrabă decât 
să fie ceva care se întâmplă în mod excepțional). Noile prevederi obligă angajatorii 
să ramburseze salariatului costurile sporite legate de munca la distanță, cum ar 
fi cheltuielile pentru materiale și sisteme de calcul. Codul introduce dreptul de 
deconectare la sfârșitul zilei de lucru și în timpul repausului săptămânal, cu excepția 
cazului în care au fost dispuse sau convenite ore suplimentare, precum și în timpul 
sărbătorilor legale și al sărbătorilor legale.

În țările în care nu exista o definiție legală și o legislație specifică privind munca 
la distanță înainte de criza pandemiei de COVID-19 (Austria, Cipru, Danemarca, 
Finlanda, Irlanda, Letonia și Suedia), telemunca a fost tratată prin legi diferite.

Mai mult, în majoritatea țărilor, experiența extinsei și prelungite a muncii 
la distanță a alimentat schimbări în legislație și dezbateri menite să adapteze mai 
bine reglementarea telemuncii într-un scenariu post-COVID-19. In martie 2021, 
cinci țări au implementat modificări legale (Italia, Luxemburg, Letonia, Slovacia 
și Spania), în timp ce legislația este în curs de revizuire în multe alte țări (Austria, 
Belgia, Cipru, Croația, Ungaria, Irlanda, Germania, Țările de Jos, Malta, Polonia, 
Portugalia și Slovenia). Modificările legale și dezbaterile de politică cu privire la 
telemuncă cuprind patru aspecte principale, definiția statutară a telemuncii (inclusiv 
distincția dintre telemuncă obișnuită și ocazională), dreptul la deconectare, dreptul 
la telemuncă și prevederi SSM. Se derulează tendințele deja existente înainte de 
pandemie.

În schimb, experiența muncii la distanță în timpul pandemiei nu a condus la 
schimbări legale sau dezbateri politice în țările nordice. Implementarea telemuncii 
ocazionale prin acorduri individuale și informale s-a bazat în mod tradițional pe 
autoreglementare, fără constrângeri manageriale speciale, bazându-se în schimb 
pe încrederea dintre angajatori și angajați (așa-numita abordare „libertate cu 
responsabilitate”). Această abordare pare să fi fost eficientă în timpul pandemiei. 
Danemarca este singura țară nordică în care există o dezbatere amplă cu privire la 
munca la distanță, inclusiv solicitări de modificare a dispozițiilor SSM aplicabile 
muncii de monitorizare la domiciliu. Cu toate acestea, dezbaterea pare să fie în 
concordanță cu o autoreglementare sporită: una dintre aspirații este ca munca de 
acasă să fie posibilă la o scară mai mare înainte de a se aplica cerințele specifice SSM 
(SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ).

România este țara UE cu cea mai mică pondere de angajați care au lucrat 
de acasă, ca urmare a riscului generat de noul coronavirus, conform unui raport al 
Eurofound ce prezintă primele constatări referitoare la piața muncii din Uniune în 
perioada pandemiei de Covid-19.

Este singurul stat membru cu procent al telemuncii sub 20% din totalul 
salariaților, deși România figurează pe primele locuri în clasamentele mondiale ale 
vitezei internetului.

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
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În Bulgaria, procentul angajaților care au trecut pe sistem telemuncă în timpul 
restricțiilor a fost cu 10 puncte procentuale peste cel din România, deși statisticile o 
dezavantajează clar, comparativ cu România:

- viteză medie a internetului mai mică
- este țara cu cel mai mic procent de populație care a folosit internetul cel puțin 

o dată în ultimul an (68%, față de 74%, în România, aflată pe penultimul loc în UE)
- este țara UE cu cea mai mică pondere a gospodăriilor dotate cu internet (doar 

75%, față de 84% în România, în 2019).
La nivel european, aproape 4 din 10 angajați (37%) au început să lucreze de 

acasă, în contextul izolării impuse de pandemie, respectiv peste 30%, în majoritatea 
statelor membre UE.

De la izbucnirea COVID-19, guvernele au adoptat o varietate de măsuri 
temporare pentru a promova sau a impune munca la distanță ca măsură preventivă 
pentru a limita răspândirea COVID-19. În paralel, punctele focale naționale ale EU-
OSHA evidențiază faptul că pandemia a condus la creșterea gradului de conștientizare 
a relevanței problemelor SSM la locul de muncă, atât la sediile angajatorilor, cât și în 
alte locații. Orientările generale pentru prevenirea expansiunii pandemiei la locul de 
muncă au fost combinate cu ghiduri și resurse mai specifice pentru a facilita tranziția 
către munca la distanță sigură, ținând cont de faptul că multe companii și lucrători la 
distanță nu aveau experiență anterioară cu acest aranjament de muncă.

Specialiștii consideră că după depășirea crizei noului coronavirus, vom fi 
din ce în ce mai puțin dependenți de un loc fix și ne vom obișnui tot mai mult 
cu flexibilizarea muncii și comunicarea virtuală. Telemunca demonstrează că nu 
este necesar ca activitatea să fie făcută într-un loc specific pentru a avea succes, 
iar organizațiile trebuie să de adapteze și să utilizeze acest instrument de lucru, ca 
beneficiu pentru a atrage si a pastra angajații valoroși.

În practica angajatorii din Romania nu s-au lasat limitati de prevederile 
legale si au extins sfera de aplicare a muncii la domiciliu si cu privire la munca 
prin mijloace electronice, reglementand ad hoc obligatiile salariatilor in acest sens, 
poate nu de putine ori in sensul telemuncii, copiind prevederile aplicabile la nivelul 
altor societati din grup din tari din Uniunea Europeana care au implementat astfel de 
reglementari.

Totuși, considerăm că și la 15 ani de la adoptarea Acordului Cadru asupra 
Telemuncii și 10 ani de la aderarea României în Uniunea Europeană  este la fel de 
importantă reglementarea expresă a telemuncii, care ar trebuit să aibă în vedere la 
acest moment  și experiența acumulată de statele care au implementat-o în trecut. 

În concluzie, telemunca poate începe și în casele de pensii.
În conformitate cu planul de redresare și Reziliență al României se prevăd 

fonduri importante pentru digitalizarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
Un prim pas ar fi ca în anul 2022 să se depună la casele de pensii formulare 
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și dosare în format electronic sau să se achiziționeze scanere care să prelucreze 
dosarele de pensie și în format electronic, ulterior fiind transmite salariaților care 
lucrează prin telemuncă.

Un alt aspect pe care îl voi urmări, va fi un sondaj la casele de pensii legate de 
telemuncă. În urma acestui sondaj îmi voi exprima pe baza datelor culese, diverse 
opinii privind telemunca și fluxurile de informare.

  

Bibliografie 

1. Giani Popa Gavrilovici, Cătălin Făglian –Telemunca în România - succintă 
analiză: de la negocierea colectivă, la conflictele colective de muncă și greva 
,,invizibilă”, https://filipandcompany.com/telemunca/ accesat in 5.11.2021

2. Daniela Cireașă – Telemunca și protecția datelor în contextul digitalizării, 
https://dpo-net.ro/telemunca-si-protectia-datelor-personale-in-contextul-digitalizarii/ 
accesat in 7.11.2021

3. *** The impact of teleworking and digital work on workers and society
Special focus on surveillance and monitoring, as well as the mental health 

of workers Background-Teleworking, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/
document/IPOL_STU(2021)662904, accesat in data 7.11.2021

4. Manuel Pulido-Martos, Daniel Cortés-Denia, Esther Lopez-Zafra, 
Teleworking in Times of COVID-19: Effects on the Acquisition of Personal 
Resources, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34248789/, accesat în data 5.11.2021

5. Hanna de Vries Lars, Tummers, Victor Bekkers-The Benefits of Teleworking 
in the Public Sector: Reality or Rhetoric?

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734371X18760124, accesat pe 
6.11.2021

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/202294

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

Conf. univ. dr. N. Grigorie LACRIȚA

„Doi pot duce de trei ori mai mult ca unul” prin „efectul de sinergie”.
„Unde-i unul nu-i putere
La nevoi și la durere
Unde-s doi puterea crește
Și dușmanul nu sporește!”
1
 ca urmare a „efectului de sinergie”.

Rezumat 

Înțelegerea esenței „efectului de sinergie” este o problemă foarte importantă 
pentru fiecare persoană pentru ca, pe cât posibil, să-l aibă permanent în vedere spre 
aplicare, acolo unde este posibil, în scopul maximizării efectelor benefice. Fenomenul 
(1) de maximizare a efectelor pozitive și/sau (2) de minimalizare (de diminua, de 
reduce la minimum) a efectelor negative este explicat de ştiinţa numită „s i ne r 
g et ic ă ”. Altfel spus, „ştiinţa sinergetică” este știința combinării, a cooperării, 
a interdependenţelor, a conexiunilor dintre componentele unui sistem în scopul 
maximizării efectelor pozitive și/sau a minimalizării efectelor negative.

Cuvinte și expresii cheie: sinergie; efect de sinergie; combinări ; cooperări ; 
interdependenţe ; conexiuni; componentele unui sistem ; 

Summary

Understanding the essence of the „synergy effect” is a very important issue 
for every person so that, as far as possible, they have it in mind for implementation, 
where possible, in order to maximize the beneficial effects. The phenomenon (1) of 
maximizing the positive effects and / or (2) of minimizing (diminishing, minimizing) 
the negative effects is explained by the science called “non-g retic”. In other words, 
„synergistic science” is the science of combining, cooperating, interdependent, 

EFECTUL DE SINERGIE

THE SYNERGY EFFECT
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connecting the components of a system in order to maximize positive effects and / or 
minimize negative effects.

Keywords and phrases: synergy; synergy effect; combinations; cooperation; 
interdependencies; connections; components of a system;

Cuvântul „sinergie” exprimă faptul că, prin acţiunea simultană a două 
elemente, se obţine un efect mai mare decât suma efectelor produse de 

fiecare dintre cele două elemente, după „formula sinergică” 1 + 1 = 3 sau mai mult 
de 3.

Altfel spus, în „sinergie”, „efectul/puterea acţiunii simultane a două elemente” 
nu este egal cu suma celor  două  „efecte”  care  s-au   asociat/combinat,  ci  este  mult  
mai mare, după  „formula sinergică”  1 + 1 = 3 sau mai mult de 3.

Deciziile care se iau în scopul obținerii unor „combinări optime”  urmăresc 
obţinerea unor efecte pozitive amplificate în urma acţiunii simultane a mai multor 
factori, astfel încât efectul obţinut să fie mai mare decât suma efectelor produse de 
fiecare factor în parte.

În activitățile umane, nici un efect de sinergie nu este posibilă fără idei creative. 
Sinergia nu se produce automat. 

Obținerea unor „efecte de sinergie” este o activitate foarte complexă, la care 
se pot ajunge numai prin „combinarea  o p t im ă ”  a  funcţiilor, a elementelor sau 
a efectelor  individuale  ale fiecărei componente   ale   unui   ansamblu,   pentru   a   
obţine   efecte   mai   mari   decât   suma   efectelor componentelor. 

Obținerea unui „efect de sinergie” este o problemă deosebit de complexă fie și 
numai prin știința cunoașterii:

1) elementelor care sunt compatibile sinergic (nu oarecum);
2) integrării optime a elementelor componentelor;
3) relaţiilor și reacțiilor dintre acestea;
4)  momentului  optim (a) de integrare și de combinare a elementelor 

componentelor și (b) de „reacție” și de producere a efectelor favorabile posibile;
4) efectelor care se obțin, care sunt mai mari decât simpla însumare a acestora;
5) evoluția, dinamica, atât în combinarea elementelor, cât și a efectului 

acestora.
Spre exemplu, crizele economico, sociale şi/sau politice, generează efecte 

de sinergie negative pentru marea majoritate a populației, în timp ce unele dintre 
marile companii (care poate chiar au contribuit la declanșarea acestora) obțin efecte 
de sinergie pozitive (pe seama lor)

Natura şi amploarea sinergiei depinde foarte mult de activitatea c r e a t i v ă , 
de cunoştinţele, de aptitudinile şi de puterea de decizie a celor implicaţi în realizarea 
obiectivelor urmărite a se obține.
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„Efecte de sinergie” nu sunt numai pozitive, ele  sunt și negative.
1
Aceste versuri sunt din poezia „Hora Unirii”, de Vasile Alecsandri, publicată 

pentru prima dată în 1856, și din povestea „Moș Ion Roată și Unirea”, de Ion creangă, 
publicată prima oară în Convorbiri literare la 1 februarie 1885.

1
•	Efecte de sinergie negative se constată destul de des, atât la nivel individual, 

cât și la nivel de colectivitate și de societate.
Cu toate că efectele de sinergie negative sunt deosebit de importante, acestea 

sunt foarte puțin studiate, atât la nivel individual, cât și la nivel de colectivitate și de 
societate.

Orice persoană fizică și (mai ales) juridică își dorește să desfășoare activități 
„cu efecte de sinergie”, adică să-și maximizeze veniturile, profiturile, rentabilitatea, 
eficienţa, productivitatea etc., respectiv să-și minimizeze costurile, cheltuielile, 
pierderile etc.

Un element foarte important, chiar decisiv, în obținerea oricărui „efect de 
sinergie” îl constituie „factorul timp” și aceasta deoarece există un „moment optim”:

(a) de integrare, de combinare a elementelor componente,
(b) de reacție și de producere a efectelor favorabile posibile, 
c) de valorificare a efectelor în care se declanşează nivelul maxim de sinergie.
Sunt cazuri în care, dacă s-a pierdut „momentul optim” de valorificare a 

nivelul maxim în care se produce „efectul de sinergie”, se pierde totul.
Este precum, spre exemplu, la o floare care înflorește numai o singură zi dintr-

un an.
Cei doi factori care intervin, pentru a valorifica la maximum floarea respectivă 

(prin recoltare, filmare, fotografiere etc.), sunt:
1) „momentul potrivit”, care este acea „o singură zi dintr-un an” și
2) „omul potrivit” la „momentul potrivit”.
Dacă „omul” nu a fost de față în singura zi din an când a înflorit floarea 

respectivă, acesta a pierdut „momentul potrivit” și nu-i mai rămâne decât să o ia 
de la început, să aștepte (încă un an) să înflorească și … dacă tot pierde „momentul 
potrivit”, de „o zi dintr-un an”, poate să o țină tot așa ani de zile; aceasta din cauză că 
nu știe să valorifice „factorul timp” în obținerea efectului maxim, de sinergie.

Efectele de sinergie se pot produce:
1) fie direct,  (1.1)  într-un anumit  interval  de timp, bine  determinat,  și  (1.2)  

într-o mărime cuantificabilă, 
 (2) fie indirect, (2.1) prin efecte propagate și/sau (2.2) prin efecte de antrenare, 

care pot să fie și acestea deosebit de mari și de benefice.
Efectele de sinergie indirecte nu se produc 
(a) nici într-un anumit interval de timp, bine determinat și 
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(b) nici într-o mărime cuantificabilă.
Unele efectele de sinergie sunt  pe termen scurt  (chiar imediat în unele cazuri), 

precum  un tratament/o injecție, prin care un om a fost salvat de la moarte, în timp 
ce altele sunt pe termen lung, chiar pe zeci de ani, precum vaccinurile, tratamentele 
profilactice, tratamentele în cazul unor boli etc.

În tot mai multe țări se acordă o atenție sporită „dezvoltării cercetărilor 
științifice în vederea obținerii efectelor de sinergie”  în  numeroase  domenii  de  
activitate,  pe  primul  loc  situându-se tratamentele medicale, lucru normal deoarece 
privește sănătatea și viața oamenilor (despre cele militare, care sunt la „secret de 
stat” nu se vorbește). 

„Tratamentele medicale” și „inteligența artificială” sunt numai două exemple, 
dintre numeroase altele care se pot da, despre la ceea ce s-a putut ajunge prin „efectele 
de sinergie”, abordarea lor fiind foarte complicată, fapt pentru care nu constituie 
subiect de discuție în acest articol.

Formula câștigătoare a sinergiei ar trebui avută în vedere și de fiecare persoană 
în parte în tot ceea ce face, spre a fi aplicată peste tot acolo unde este posibil și dă 
rezultate.

„Efectele de sinergie” au fost cunoscute de mii de ani, dar erau redate prin 
diferite expresii populare „pline de înțelepciune”, precum „Doi pot duce de trei ori 
mai mult ca unul” și aceasta ca urmare a „efectului de sinergie”.

Din vechime și în gândirea înțeleaptă a poporului român sunt numeroase 
expresii prin care, în cuvinte simple, s-a exprimat ceea ce acum noi numim „efectul 
de sinergie”, precum în versurile:

„Unde-i unul nu-i putere
La nevoi și la durere
2
•	Unde-s doi puterea crește
Și dușmanul nu sporește!” ca urmare a „efectului de sinergie”.
Din lumea politică este destul de cunoscut următorul „efect de sinergie” (bazat 

pe un exemplu care reflectă cazuri frecvente din lumea reală):
1) partidul politic „P1”, candidând singur obține 1% din totalul voturilor;
2) partidul politic „P2”, candidând tot singur obține 2% din totalul voturilor;
3) ambele partide, candidând separat, obțin 1% + 2% = 3% din totalul voturilor, 

cu mult sub pragul de 5% pentru a intra în Parlament;
4) fiind conștiente de acest lucru, respectivele partide hotărăsc și candidează 

împreună, obținând 6% din totalul voturilor, peste pragul de 5%, intrând astfel în 
Parlament și aceasta deoarece au avut capacitatea de a valorifica „efectul de sinergie”, 
unde s-a ajuns ca 1% + 2% = 6%.

Din cauză că exprimarea legilor matematice în cazul sinergiei este o problemă 
complexă și controversată, nu-mi permit o abordare pe această temă.  

Am prezentat esența „efectului de sinergie” pentru ca fiecare persoană să-l 
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înțeleagă și, pe cât posibil, să-l aibă permanent în vedere spre aplicare, acolo unde 
este posibil, în scopul maximizării efectelor benefice.

Fiind vorba de sănătatea și de viața oamenilor, se impune ca fiecare să rețină 
că, prin a lua împreună, în același timp, mai multe medicamente, se obțin efecte de 
sinergie:

1) pozitive, dacă se respectă prescripția (rețeta) medicală, care salvează viața 
unor oameni, și

2) negative, dacă NU se respectă prescripția (rețeta) medicală, care pot produce 
chiar și moartea, în special la un moment nepotrivit.

Deci, este foarte periculos să luăm mai multe medicamente daca nu le 
cunoaștem efectele de sinergie care au loc prin asocierea acestora. 
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  Conf. univ. dr. N. GRIGORIE 

Rezumat

Laisser faire, laisse passer, le monde va de lui-même
Laissez-faire este o concepţie potrivit căreia statul ar trebui să intervină cât 

mai puţin cu putinţă în activitatea economică, lăsând deciziile în seama celor care 
concurează pe piaţă. 

Economiştii clasici, precum Adam Smith, considerau că rolul statului ar trebui 
să se limiteze, în virtutea concepţiei laissez-faire, la următoarele: 

1) menţinerea legalităţii și a ordinii; 
2) apărarea naţională; 
3) furnizarea unor bunuri publice pe care întreprinderile private nu le oferă, 

cum sunt, de pildă, servicii medicale şi sanitare.

Cuvinte-cheie: laissez; faire; passer; le monde; va; de lui-meme;

Summary

Let go, let go, the world goes by itself
Laissez-faire is a concept according to which the state should intervene as 

little as possible in economic activity, leaving the decisions to those who compete in 
the market.

Classical economists such as Adam Smith believed that the role of the state 
should be limited, by virtue of the laissez-faire concept, to the following:

1) maintaining legality and order;
2) national defense;
3) the provision of public goods that private enterprises do not provide, such 

as, for example, medical and health services.

Keywords: leave; to do; passer; the world; va; by himself;

L A I S S E Z - FA I R E 

L A I S S E Z  FA I R E
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În secolul al XlX-lea, numeroase state occidentale şi-au însuşit concepţia 
de a acorda libertate deplină concurenţei acerbă de pe piaţă, cunoscută sub 

denumirea de laissez-faire. 
Concepţia respectivă, care s-ar putea traduce prin cuvintele „lăsaţi-ne în 

pace”, sau, mai direct şi mai adevărat în realitate, „lăsaţii să se mănânce unii pe 
alţii”, arată că statul trebuie să intervină cât mai puţin în treburile economiei, iar 
deciziile economice trebuie să se ia în funcţie de jocul cererii şi al ofertei de pe piaţă, 
de concurenţa acerbă de pe piaţă. 

Încă de la sfârşitul secolului al XlX-lea, constatându-se că aplicarea acestei 
doctrine generează numeroase şi grave neajunsuri pe plan economic şi social, s-a 
renunţat la ea, intervenţia statului în viaţa economică şi socială fiind considerată tot 
mai mult o necesitate, în special în competiţia economică pe plan internaţional.

În condiţiile globalizării economiei mondiale, nicio ţară nu se mai poate 
sustrage competiţiei economice internaţionale, miza acestei întreceri fiind foarte 
mare, învingătorii devenind tot mai bogaţi, iar învinşii tot mai săraci. 

Politica fiscală a statelor s-a schimbat radical „în era pieţelor globale”, în care 
persoanele, capitalurile, produsele şi serviciile circulă tot mai uşor peste graniţele 
naţionale, iar concurenţa pe plan internaţional se face după legile laissez-faire .

Concurenţii se află peste ţări, mări şi continente, iar aceştia şi îşi desfăşoară 
activitatea după „regulile economiei globale de piaţă”, care sunt, în realitate, cele 
ale legilor laissez-faire, în care, efectiv și în mod real, se mănâncă unii pe alţii, 
rămânând cei mai tari.

Vor câştiga cei care se vor adapta cel mai bine la regulile economiei globale 
de piaţă, concurenţa laissez-faire fiind decisivă în această competiţie, fiind cea care 
va stabili locul fiecărei naţiuni în lume (puterea fiecărei națiuni fiind dată de puterea 
sa economică).

În condiţiile globalizării economiei mondiale nu mai este vorba despre o 
concurenţă între firmele din interiorul graniţelor aceleiaşi ţări, situaţie în care, 
indiferent ce s-ar întâmpla, la nivel de ţară „nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, 
ci totul se redistribuie” între competitorii autohtoni.

Globalizarea economiei mondiale deschide larg porţile pieţelor de tip 
„laissez-faire” (în care concurenții sunt lăsaţii să se mănânce unii pe alţii), în care 
unele naţiuni le mănâncă pe altele, le secătuiesc de avuţia naţională, de materia 
cenuşie şi de tot ce au mai bun.

Prin diferite mijloace şi tehnici dintre cele mai subtile ale concurenţei laissez-
faire, o parte (uneori chiar grosul) din venitul naţional al unor ţări este trecut în afara 
graniţelor lor, aparent „pe cale paşnică şi în deplină legalitate”.

Privatizările făcute în România, după anul 1989, prin care s-a ras totul de pe 
faţa pământului şi se secătuieşte totul din subsolul ţării, sunt exemple incontestabile 
în sensul celor menţionate mai sus, dintre numeroase alte exemple de acest fel care 
se pot da.

În condiţiile actuale, şi cu atât mai mult în viitor, firmele naţionale, care intră 
în competiţia economică internaţională, trebuie să se adapteze rigorilor impuse de 
regulile economiei globale de piaţă, în care „concurenţii sunt lăsaţi să se mănânce 
unii pe alţii”.
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Practic acest lucru devine tot mai greu de realizat „pentru cei mici” și aceasta 
din cauză că statele cele mai puternic dezvoltate intervin, direct sau indirect, unele 
chiar agresiv şi pe faţă, în această „competiţie”.

Economia mondială  a ajuns asemenea unei jungle cu animale simpatice, ce 
par domestice, care îţi zâmbesc încurajându-te spre prostie, pentru ca la momentul 
oportun, asemeni unui vampir, să te sfâşie, să te lase fără resurse. Comparaţia pare 
forţată, dar exprimă  cruda realitate. 

Globalizarea economiei mondiale a ajuns, efectiv și în mod real, un sistem 
de reguli laissez-faire, în care cei puternici au libertate deplină să-i exploateze din 
plin și după cum doresc (inclusiv cu forța dacă este cazul) cei slabi, până la jefuirea 
acestora de tot ceea ce le convine.
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Absolventă a cursurilor de Master Renata Minodora WATSON

Rezumat 

Statele U.E. au adoptat un plan de combatere a terorismului. Cu acest prilej 
s-a instituit funcția de coordonator al luptei antiteroriste în baza unui plan elaborat 
de miniștrii de interne ai U.E. Printre atribuțiile coordonatorului luptei antiteroriste 
este și aceea de a asigura o mai bună colaborare între serviciile secrete ale statelor 
membre, dar și ale unor terțe țări. 

Cuvinte cheie: terorism; acte de terorism; legislație internă; legislație 
europeană; instrumente juridice regionale; cooperare internațională;

Abstract 

E.U. states have adopted a plan to combat terrorism. With this occasion, the 
position of coordinator of the fight against terrorism was established on the basis 
of a plan drawn up by the EU interior ministers. One of the tasks of the Counter-
Terrorism Coordinator is to ensure better cooperation between the secret services of 
the Member States but also of third countries.

Keywords: terrorism; acts of terrorism; domestic law; European law; 
regional legal instruments; international cooperation;

INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ 
A ACTELOR TERORISTE ÎN UNELE 

ȚĂRI EUROPENE (II)

CRIMINAL INVESTIGATION 
OF TERRORIST ACTS IN SOME 

EUROPEAN COUNTRIES (II)
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Introducere

Articolul „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.

1. Considerații generale privind cadrul juridic intern și internațional 
care reglementează activitățile din domeniul combaterii terorismului

1.1. Cadrul juridic intern

În deplin consens cu năzuinţele şi obiectivele tuturor statelor democratice, pe 
această direcţie, România a ratificat, prin Legea Nr. 19/1997 Convenţia Europeană 
privind reprimarea terorismului, ca, ulterior, să emită OUG 141/25.10.2001 pentru 
sancţionarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice.

Aceasta din urmă a fost abrogată de Lg. Nr. 535/2004 din 25.11. 2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului. În conformitate cu abordarea legală – art. 1 
din lege – Terorismul reprezintă ansamblul de acţiuni și/sau ameninţări care 
prezintă pericol public și afectează securitatea naţională.

Acţiunile și/sau ameninţările care prezintă pericol public şi care afectează 
securitatea naţională pentru a fi subsumate fenomenului terorist trebuie să aibă 
următoarele caracteristici:

a) sunt săvârșite premeditat de entităţi teroriste, motivate de concepţii şi 
atitudini extremiste, ostile faţă de alte entităţi, împotriva cărora acţionează prin 
modalităţi violente şi/sau distructive;

b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică;
c) vizează factori umani și/sau factori materiali din cadrul autorităţilor și 

instituţiilor publice, populaţiei civile sau al oricărui alt segment aparţinând acestora;
d) produc stări cu un puternic impact psihologic asupra populaţiei, menit să 

atragă atenţia asupra scopurilor urmărite.
Legea 535/2004 conţine, Infracţiuni și contravenţii, prevederi de natură 

penală, în mîsură de a configura o reacţie penală concepută într-o structură complexă, 
după cum urmează:

1. Constituie acte de terorism – conform art. 32 şi 34 din lege – desfăşurarea de 
activităţi ilicite care întrunesc elementele constitutive ale următoarelor infracţiuni:

a. infracţiunile de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav, prevăzute 
în art. 174-176 din Codul penal, vătămarea corporală şi vătămarea corporală gravă, 
prevăzute în art. 181 şi 182 din Codul penal, precum şi lipsirea de libertate în mod 
ilegal, prevăzută în art. 189 din Codul penal;

b. infracţiunile prevăzute în art. 106-109 din ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 
privind Codul aerian, republicată;

c. infracţiunile de distrugere, prevăzute în art. 217 și 218 din Codul penal;
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d. infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, de 
nerespectare a regimului materialelor nucleare şi a altor materii radioactive, precum 
şi de nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzute în art. 279 şi 280 din 
Codul penal;

e. producerea, dobândirea deţinerea, transportul, furnizarea sau transferarea 
către alte persoane, direct sau indirect, de arme chimice sau biologice, precum și 
cercetarea în domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme;

f. introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de 
produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol 
sănătatea oamenilor sau a animalelor ori a mediului înconjurător;

g. ameninţarea cu săvârşirea faptelor prevăzute la lit. a) – f);
h. punerea de stăpânire pe o navă ori o platformă fixă sau exercitarea controlului 

asupra acestora prin violenţă ori prin ameninţarea cu violenţă;
i. comiterea unui act de violenţă împotriva unei persoane aflate la bordul unei 

nave ori al unei platforme fixe, dacă acest act este de natură să compromită siguranţa 
navei ori a platformei fixe;

j. distrugerea unei platforme fixe ori a unei nave sau cauzarea de daune 
platformei fixe ori încărcăturii unei nave, de natură să compromită siguranța 
platformei ori a navigaţiei navei;

k. plasarea sau facilitarea plasării pe o navă ori pe o platformă fixă, prin orice 
mijloc, a unui dispozitiv ori a unei substanţe apte să le distrugă sau care să cauzeze 
platformei, navei ori încărcăturii sale daune ce compromit sau sunt de natură să 
compromită siguranţă platformei sau a navigaţiei navei;

2. distrugerea sau avarierea, în mod grav a unei platforme fixe ori a instalaţiilor 
sau serviciilor de navigaţie sau producerea de grave perturbaţii în funcţionare, dacă 
unul dintre aceste acte este de natură să compromită siguranţă platformei fixe sau a 
navigaţiei unei nave;

m. comunicarea unei informaţii cunoscând că este falsă și, prin aceasta, de a 
compromite siguranţa navigaţiei unei nave;

n. rănirea sau uciderea oricărei persoane, când aceste fapte prezintă o legătură 
de conexitate cu una dintre infracţiunile prevăzute la lit. h) – m).

Activităţile ilicite, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor 
arătate, constituie acte de terorism dacă sunt desfășurate în una dintre condiţiile 
special prevăzute de către legiuitor:

a) sunt săvârşite, de regulă, cu violenţă şi produc stări de nelinişte, nesiguranţă, 
teamă, panică sau teroare în rândul populaţiei;

b) atentează grav asupra factorilor umani specifici și nespecifici, precum și 
asupra factorilor materiali;

c) urmăresc realizarea unor obiective specifice, de natură politică, prin 
determinarea autorităţilor statului sau a unei organizaţii internaţionale să dispună, să 
renunţe sau să influenţeze luarea unor decizii în favoarea entităţii teroriste.
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Datorită periculozităţii deosebite a actelor de terorism, legiuitorul a considerat 

necesar să agraveze și regimul tentativei pedepsibile, fiind incluse şi activităţi 
specifice actelor premergătoare. Astfel, se considera tentativa şi producerea sau 
procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea 
săvârşirii actelor de terorism.

2. Constituie acte asimilate actelor de terorism – conform art. 33 din lege – 
fără să mai apară condiţionarea specifică în cazul actelor de terorism, următoarele 
fapte:

a. procurarea, deţinerea, confecţionarea, fabricarea sau furnizarea ori, după 
caz, producerea de mijloace distructive, substanţe toxice, materiale, microorganisme 
sau alte substanţe ori mijloace vătămătoare, de natură să pună în pericol sănătatea 
oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător, în scop terorist;

b. recrutarea, instruirea sau pregătirea entităţilor teroriste în vederea folosirii 
armelor de foc, muniţiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, bacteriologice 
sau nucleare, precum şi în scopul facilitării ori comiterii de acte de terorism;

c. înlesnirea intrării/ieşirii în/din ţară, găzduirea ori facilitarea accesului în 
zona obiectivelor vizate al persoanei despre care se cunoaşte că a sprijinit/săvârşit 
sau urmează să sprijine/săvârşească un act terorist;

d. culegerea şi deţinerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziţie de 
date și informaţii despre obiective vizate de terorișţi, fără drept;

e. promovarea unor idei, concepţii sau atitudini în scopul susţinerii cauzei și/
sau a activităţii entităţii teroriste;

f. spălarea de bani, bancrută frauduloasă, actele de corupţie, șantajul, traficul de 
persoane, traficul ilicit de droguri şi precursori, contrabandă, traficul cu autoturisme 
furate, falsificarea de monedă sau de valori, precum şi orice alte infracţiuni având ca 
finalitate realizarea unui profit în folosul entităţii teroriste;

g. orice alte fapte comise cu intenţia de a sprijini, înlesni, ascunde sau de a 
determina săvârşirea actelor de terorism.

Legea 301/2004 privind Codul penal, incriminează în cadrul titlului IV art. 
295-299, crimele şi delictele de terorism şi preia, cu unele diferenţe, după cum 
urmează, actele de terorism incriminate iniţial în art. 32 al Legii 535/2004.

Astfel, art. 295, reproduce, în cea mai mare parte, textul art. 32 din Legea 
535/2004, dar cu următoarele diferenţe:

1. s-a renunţat la prevederea de la lit. e de la alin. 1 referitoare la traficul de 
arme biologice și cercetarea în domeniu;

2. la lit. f de la alin. 1 se face referire doar la ameninţarea cu bombe sau cu 
alte materii explozive, renunţându-se la ameninţarea, în plan general, cu privire la 
săvârşirea oricărui act terorist, aşa cum era formulată în Legea 535/2004;

3. la alin. 6 este incriminată, individual, înţelegerea în vederea săvârşirii de 
acte de terorism.

Infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de acte de terorism – art. 296 – 
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are un conţinut mai concis, probabil pe considerentul că noţiunea de „asociere” ar 
putea să subsumeze şi noţiunile „de a iniţia constituirea unei asocieri..., „aderarea”, 
„sprijinirea” prezente în textul de la art. 35 alin. 2 din Legea 535/2004.

Infracţiunea de finanţare a actelor de terorism - art. 297 – este una specifică, 
având un conţinut mai restrâns decât ceea ce am denumit „Facilitarea desfăşurării 
activităţii unei entităţi teroriste”, unde era incriminată „punerea la dispoziţia unei 
entităţi teroriste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscând că acestea sunt 
folosite pentru sprijinirea sau săvârşirea actelor de terorism, precum şi realizarea 
ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operaţiuni 
financiar-bancare, în vederea finanţării actelor de terorism”, în cazul de faţă fiind 
avută în vedere: Punerea la dispoziţie sau colectarea de fonduri, direct sau indirect, 
ştiind că aceste fonduri sunt folosite, în totul sau în parte, pentru săvârşirea actelor 
de terorism.

Infracţiunea de alarmare în scop terorist – art. 299 – preia textul de la art. 38 
din Legea 535/2004 în întregime fiind adăugat în scop explicit – crearea unei stări de 
panică – forma infracțională devenind, astfel, calificată prin scopul urmărit.

S-ar putea pune problema unui conflict de norme juridice între Legea 535/2004 
şi Legea 301/2004 privind Codul penal însă legiuitorul a prevenit o asemenea 
situaţie, inserând în textul Legii 535/2004, în Capitolul 5 – Dispoziţii finale, la art. 
47 menţiuni care lămuresc situaţia, în sensul abrogării sau modificării unor prevederi 
din lege astfel încât acestea să devină apte să completeze în mod oportun prevederile 
din Codul penal.

Referitor la operaţiunile financiar-bancare interzise, a fost emis și Ordinul 
nr. 9/2005 al Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, prin care a fost aprobată 
Instrucţiunea nr. 4/2005, referitoare la prevenirea finanţării actelor de terorism. Prin 
aceasta, sunt stabilite operaţiunile financiar bancare supuse autorizării între rezidenţi 
și nerezidenţi, precum și între nerezidenţi.

Pe de altă parte, România a mai adoptat și alte acte normative care fac referiri 
la infracţiunile de terorism:

- OG 29/1997 republicata, privind Codul Aerian Roman. Dispoziţiile acesteia 
se referă la infracţiunile de terorism, săvârşite prin violenţă fizică sau psihică, asupra 
persoanelor aflate la bordul unor aeronave, sau într-un aeroport civil, cu ajutorul 
unor arme sau substanţe, distrugerea cu ajutorul unor dispozitive, a unor instalaţii în 
cadrul aeroportului sau aeronavelor, precum şi întreruperea serviciilor pe aeroport, 
plasarea sau înlesnirea plasării unor dispozitive la bordul aeronavelor capabile să 
distrugă aeronava făcând-o inaptă de zbor.

- Legea nr. 111/1996, modificată de Legea 193/2003 privind desfășurarea în 
siguranţă a activităţilor nucleare și prin Legea nr. 63/22.03.2006. Și această lege 
face referiri cu privire la faptele care constituie acte de terorism, dar în domeniul 
nuclear, stipulând și pedepsele aplicabile. Actul normativ incriminează introducerea 
și răspândirea în atmosferă, apă, sol sau subsol a unor materiale nucleare prin care 
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să se pericliteze sănătatea oamenilor sau animalelor. De asemenea, se sancţionează 
și utilizarea materialelor radioactive sau a instalaţiilor nucleare, în scopul tulburării 
ordinii publice prin intimidare, teroare, crearea unor stări de panică, precum și prin 
aducerea în starea de neîntrebuinţare a unei instalaţii nucleare radiologice.

1.2. Cooperare internaţională

România, ca ţară europeană și ca membru al comunităţii internaţionale a 
împărtăşit de-a lungul timpului, cu excepţia perioadei comuniste, marile valori ale 
democraţiei și justiţiei universale. Mai mult, în anumite domenii și perioade ale 
istoriei, a fost chiar pionierul în atitudine, idei și fapte, creionând direcţii de acţiune 
care să conducă la crearea unui climat de pace și securitate internaţională. Astfel, în 
perioada interbelică, când liniştea intenţională era tulburată și ameninţată, chiar de 
frecvenţa unui terorism scăpat de sub control, România este prima ţară care a propus 
Ligii Naţiunilor, precursoarea ONU, elaborarea unei convenţii intenţionale pentru 
universalizarea terorismului.

De altfel, prin scrisoarea din 20 nov. 1926, Guvernul român propunea elaborarea 
unei convenţii intenţionale pentru universalizarea terorismului, făcându-se abstracţie 
de locul unde au fost săvârșiţe actele de violenţă sau de jefuire şi de naţionalitatea 
delicventului. Această propunere nu a avut însă efectul aşteptat. Atentatul din 9 
aprilie 1934 de la Marsilia căruia i-au căzut victime regele Alexandru al Iugoslaviei 
și ministrul francez de externe Louis Barthou a stârnit vii emoţii în comunitatea 
internaţională, reacţiile acesteia fiind prompte. La 10 nov. 1934, Consiliul Ligii 
adoptă în unanimitate o rezoluţie prin care solicita crearea unui comitet de experţi cu 
atribuţia de a pregăti textul unei convenţii de combatere a actelor teroriste, deoarece 
regulile dreptului internaţional cu privire la represiunea activităţii teroriste nu sunt, 
în actualul stadiu, suficient de precise.

Marele jurist roman Vespassian V. Pella înaintează primul anteproiect 
de convenţie pentru prevenirea și reprimarea terorismului care este aprobat de 
Comitetul de jurişti al Ligii în aprilie 1935, fiind o sursă de inspiraţie pentru autorii 
convenţiei pentru prevenirea și reprimarea terorismului din 1937. Contribuţia 
ilustrului jurist se manifestă și în elaborarea Convenţiei pentru înfiinţarea unei Curţi 
penale internaţionale, instanţă competentă de a judeca pe autorii actelor teroriste.

La 16 nov. 1937, Adunarea Ligii Naţiunilor, adopta la Geneva cele 2 convenţii, 
și anume Convenţia pentru prevenirea și reprimarea terorismului semnată de 23 de 
state și Convenţia pentru crearea unei curţi penale intenţionale semnată de 13 state. 
Prin semnarea ambelor proiecte, România se află în prim planul eforturilor depuse 
pentru a elimina și reprima terorismul, fenomen ce atinge în preajma celui de-al 
doilea război mondial cote alarmante pentru Europa și întreaga lume.

Din păcate, din cauza izbucnirii războiului convenţiile nu au fost ratificate, 
neintrând astfel în vigoare. Era însă, prima reuşită la nivel mondial de definire a 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/2022 109

UNIVERS JURIDIC 

terorismului.
După cel de-al II-lea război mondial, regimul comunist instaurat în România 

face ca poziţia ţării noastre în acceptarea convenţiilor sau documentelor intenţionale 
vizând terorismul să fie una rezervată. Totuşi, România a devenit parte numai la 
acele convenţii vizând acte și fapte ce afectau comunitatea internaţională, de natură 
teroristă, fără însă a fi catalogate acte teroriste de reglementările internaţionale. 
Astfel România a ratificat:

- Convenţia cu privire la infracţiuni și anumite acte săvârșite la bordul 
aeronavelor, adoptată la Tokio la 11 sept. 1963 și intrată în vigoare în 1969;

- Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite de aeronave semnată la Haga 
la 16 dec. 1970, la care România a aderat prin Decretul 143/1972.

- Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva aviaţiei civile adoptată 
la Montreal la 23 sept. 1971, România devenind parte a convenţiei prin decretul nr. 
66/1975.

- Convenţia cu privire la prevenirea și reprimarea infracţiunilor contra 
persoanelor care se bucura de o protecţie internaţională, inclusiv agenţii diplomatici, 
adoptată în cadrul ONU prin rezoluţia 3166 din 14 dec. 1973, ratificată de România 
prin Decretul 254/1978.

După 1989, România iese din izolare şi devine receptivă şi deschisă valorilor 
şi tradiţiei juridice universale, ratificând convenţii internaţionale elaborate înainte de 
1989 și semnând multe convenţii adoptate după 1990 de comunitatea internaţională.

Astfel, au fost semnate sau ratificate următoarele convenţii:
- Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici din decembrie 1979, 

adoptată prin rezoluţia Adunării Generale O.N.U. 34/146 ratificată prin Decretul 
Lege 111/1990

- Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, elaborate de către 
statele membre ale Consiliului Europei, la 27 ianuarie 1977 şi ratificată de România 
prin Legea nr. 116/1997

- Convenţia europeană cu privire la controlul achiziţionării și deţinerii de arme 
de foc de particulari, adoptată la Strasbourg, în 1978, ratificată prin Legea 116/1997

- Convenţia pentru interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii 
armelor chimice și distrugerea acestora, ratificată prin legea nr. 125/1994

- Convenţia cu privire la marcajul explozibililor plastici și în folie în scopul 
detectării, ratificata prin legea nr. 139/1998

- Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi, 
adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 15 decembrie 1997, ratificată 
prin Legea 104/1997

- Convenţia pentru securitatea personalului Naţiunilor Unite și a celui asociat, 
ratificată de România prin Legea 174/1997

- Convenţia internaţională privind reprimarea finanţării terorismului adoptată 
de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 54/109/25.02.2000, supusă spre 
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ratificare de România prin Decretul 750/2002 și ratificată prin Legea 623/2002;

- Rezoluţia Consiliului de Securitate O.N.U. 1333/2000 și pusă în aplicare de 
ţara noastră prin H.G. 918/2001;

- Rezoluţia Consiliului de Securitate O.N.U. 1373/2001 privind combaterea 
terorismului internaţional pusă în aplicare de ţara noastră prin O.U.G. 153/2001, 
abrogată prin Legea 131/2002.

România a încheiat de asemenea, o serie de documente de colaborare bilaterală 
privind combaterea criminalităţii organizate și a terorismului cu Germania, Regatul 
Unit al Marii Britanii, Irlanda și Franţa.

Ca urmare a atacurilor teroriste îndreptate împotriva S.U.A. din 11.09 2001, 
România a luat ferm poziţia de a se alia cu S.U.A., cu statele membre N.A.T.O. şi 
ale comunităţii internaţionale, în campania împotriva terorismului ce a unit aproape 
întreaga lume.

Astfel, la data de 19.09.2001, Parlamentul României adoptă în unanimitate o 
hotărâre care prevede că, în calitate de partener strategic al S.U.A. și țară membră 
a Parteneriatului pentru pace va participa ca un aliat de facto al NATO în lupta 
împotriva terorismului internaţional, prin orice mijloace, inclusiv cele militare, 
concretizându-se ulterior această poziţie şi iniţiativă prin participarea efectivă cu 
trupe în Afganistan în cadrul operaţiunii „Endurling Freedom”.

Această poziţie şi strategie a României pe planul politicii externe, inclusiv pe 
plan militar, a determinat acceptarea ţării noastre ca membru al tratatului Atlanticului 
de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, aderare consfinţită prin legea nr. 
22/2004. Ca membru NATO, România îşi va aduce în continuare contribuţia la lupta 
comună împotriva terorismului, elocventă fiind în acest sens Hotărârea Parlamentului 
României nr. 36/2001 privind adoptarea strategiei de securitate naţională a României 
în perspectiva aderării la NATO și a integrării în UE, care identifică printre principalii 
factori de risc la adresa securităţii României, pe lângă proliferarea armelor de 
distrugere în masă, a tehnologiei și materialelor nucleare, a armelor și mijloacelor 
letale neconvenţionale și proliferarea și dezvoltarea reţelelor teroriste.

De asemenea, într-o formulă introductivă a hotărârii, se menţionează că 
„pe plan internaţional lumea traversează o situaţie fără precedent, fiind profund 
marcată de activităţi iraţionale ale unor forţe ce promovează terorismul ca mijloc de 
divizare a comunităţii internaţionale şi de slăbire a stabilităţii mondiale în general. 
Caracterul global al luptei împotriva terorismului a devenit componenta necesară, 
dar neaşteptată și cel mai puţin dorită a fenomenului globalizării, constituind un 
imperativ de luptă și de atitudine al tuturor democraţiilor, căruia statul român i se 
asociază fără nicio ezitare”.

În urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 petrecute în SUA, 
soldate cu peste 3000 de victime, O.N.U. și Consiliul de Securitate au reacţionat 
prompt. Astfel, a doua zi după tragicele evenimente, Consiliul de Securitate O.N.U., 
adoptă Rezoluţia 1368, prin care condamnă cu fermitate atacurile teroriste ce au 
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avut loc la 11.09.2001, la New York, Washington D.C. şi Pennsylvania, pe care le 
consideră o ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii internaţionale, recunoscând 
totodată drepturile inerente de autoapărare individuală și colectivă în conformitate 
cu Carta O.N.U.

În acest context, se cere tuturor statelor să acţioneze pentru a aduce în faţa 
justiţiei pe cei vinovaţi.

De asemenea și Adunarea Generală a O.N.U., prin Rezoluţia 56/1 din 
18.09.2001, condamnă atacurile teroriste din S.U.A., și cere urgent măsuri pentru a 
aduce în faţa justiţiei pe autori.

La 28.09.2001, Consiliul de Securitate al O.N.U. adopta Rezoluţia 1373/2001 
în care reafirma condamnarea cu fermitate a atacurilor, și stabilește obligaţia statelor 
de a preveni și suprima finanţarea actelor teroriste, să se abţină de la acordarea 
oricărui sprijin activ sau pasiv entităţilor sau persoanelor implicate în acte teroriste, 
să îngheţe neîntârziat fondurile și bunurile persoanelor care au comis sau au ajutat la 
săvârşirea atacurilor teroriste, să identifice mijloace pentru identificarea și accelerarea 
schimbului de informaţii operative cu privire la acţiuni, deplasări, reţele teroriste, să 
efectueze schimb de informaţii și să coopereze în domeniul administrativ şi judiciar 
pentru împiedicarea comiterii unor asemenea acte şi să întărească supravegherea 
frontierelor. Rezoluţia obliga, de asemenea, statele părţi să nu mai ofere azil 
teroriştilor şi celor care îi finanţează.

Pentru a răspunde cerinţei imperative de a lupta împotriva terorismului, ţara 
noastră, în baza acestei strategii şi a tuturor convenţiilor și acordurilor internaţionale 
la care este parte, a luat măsuri concrete pe plan juridic în vederea respectării 
obligaţiilor internaţionale asumate și chiar a perfecţionării cadrului juridic existent, 
a instituirii unui alt cadru distinct vizând înlăturarea surselor finanţării teroriste și a 
prevenirii sancţionării actelor teroriste.

Astfel, prin OUG 153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei Consiliului de 
Securitate O.N.U. 1373/2001, aprobată prin Legea 131/2002, abrogata ulterior prin 
Legea 535/2002 privind prevenirea și combaterea terorismului, se dispune asupra 
finanţării teroriste și sprijinirii actelor teroriste.

La nivel naţional s-a hotărât constituirea unui consiliu interministerial pentru 
urmărirea aplicării rezoluţiei 1373/2001, ce va funcţiona sub conducerea Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii, Ministerul Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale, Serviciul 
Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, BNR, etc. S-a stabilit că acest 
consiliu să prezinte periodic rapoarte Guvernului României.

În ciuda eforturilor comunităţii internaţionale de a face front comun împotriva 
terorismului, concretizat în alianţe care cu puţin timp în urmă erau de neconceput, 
a măsurilor întreprinse la nivelul tuturor statelor pentru depistarea, urmărirea și 
judecarea teroriştilor, asupra Afganistanului, menit a-l suprima pe Osama bin Laden, 
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Al-Qaeda şi bazele teroriste adăpostite de această ţară, teroriştii sunt departe de a se 
considera înfrânţi, atacuri teroriste necruţătoare fiind organizate şi după 11 septembrie 
2001, la Baki (Indonezia), Moscova, Kikambala (Kenia), Istanbul şi Madrid.

Pentru a consolida și ameliora aceste activităţi, Statele Membre au deschis 
un nou capitol în lupta antiteroristă convenind asupra unei Strategii antiteroriste 
mondiale. Adoptată la 8 septembrie 2006 sub forma unei rezoluții (A/RES/60/288) 
la care este anexat un plan de acțiune, Strategia reprezintă un instrument unic pentru 
a îmbunătăți eficacitatea activităților antiteroriste desfășurate la nivel naţional, 
regional şi internațional. Ea servește ca fundament pentru un plan de acţiune concret: 
eliminarea condiţiilor propice la propagarea terorismului, prevenirea și combaterea 
terorismului, luarea de măsuri pentru a întări mijloacele de care dispun statele pentru 
a lupta împotriva terorismului, întărirea rolului Naţiunilor Unite în lupta contra 
terorismului și garantarea respectării drepturilor omului atunci când se combate 
terorismul.

Strategia este fondată pe condamnarea sistematică, fără echivoc și viguroasă, 
de către Statele Membre, a terorismului sub toate formele sale şi în toate manifestările 
sale, oricare ar fi autorii, locurile și scopurile, precum și pe adoptarea de măsuri 
concrete care vizează eliminarea condiţiilor propice propagării terorismului şi 
întărirea capacităţii individuale şi colective a Statelor şi a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite de a preveni şi combate terorismul, veghind totodată la protecţia drepturilor 
omului şi la respectarea statului de drept.

Ea recunoaşte sub un cadru strategic comun o întreagă serie de noi propuneri şi 
de ameliorări la activităţile în curs ale Statelor Membre, ale organismelor Naţiunilor 
Unite şi ale altor actori internaţional şi regionali.

1.3. Instrumente juridice regionale

În lupta împotriva terorismului au fost antrenate de-a lungul timpului nu numai 
organizaţiile cu largă reprezentativitate, cum este O.N.U., agenţiile sale specializate 
sau alte entităţi cu o arie de acţiune universale, ci și organizaţii regionale care au 
elaborat reglementări aplicabile zonelor pe care le reprezentau, poate mai concret și 
mai specific, în concordanţă însă cu reglementările internaţionale adoptate la nivel 
mondial.

1. Prima dintre aceste reglementări aparţine statelor latino-americane reunite 
în cadrul Organizaţiei Statelor Americane (O.S.A.), şi anume Convenţia pentru 
prevenirea și reprimarea actelor de terorism care iau forma crimelor contra 
persoanelor sau a actelor conexe de extorsiune care au implicaţie internaţionale, 
adoptată de Adunarea Generală a O.S.A. la Washington, în dată de 2 februarie 1971.

Deși în titlu se face referire la „acte de terorism”, Convenţia se limitează la 
faptele săvârşite împotriva persoanelor cărora statul „potrivit dreptului internaţional 
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trebuie să le acorde o protecţie specială”, precum şi la extorsiunea de fonduri legate 
de asemenea acte care urmau să fie considerate „crime de interes internaţional, 
indiferent de mobilurile din care se inspirau” (art.2). Astfel, crimele de interes 
internaţional la care face trimitere art. 2 (indiferent de mobilul care le-ar inspira) 
sunt enumerate la art. 1, după cum urmează: „răpirea, asasinatul şi alte atingeri 
la viaţa sau integritatea fizică a persoanelor, cărora statul le este dator, potrivit 
dreptului internaţional, să le acorde o protecţie specială, precum și extorcărilor de 
fonduri consecutive unei asemenea crime”.

De asemenea, potrivit prevederilor Convenţiei, persoanele inculpate pentru 
actele de terorism menţionate trebuie să fie pasibile de extrădare dacă nu pot fi 
judecate de instanţele statului în care se află (art. 3).

Dreptul de azil al acestor persoane inculpate rămâne neatins de dispoziţiile 
Convenţiei.

2. Nu numai la nivelul statelor latino-americane au fost adoptate reglementări 
juridice internaţionale reprezentate de Convenţia menţionată mai sus, dar și în 
Europa. Astfel, la nivelul statelor membre ale Consiliului Europei a fost adoptată 
o convenţie de mare rezonanţă în materia terorismului internaţional, și anume 
Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasbourg, la 27 
ianuarie 1977.

În preambulul Convenţiei, statele membre ale Consiliului Europei, semnatare 
ale acesteia, arată că, fiind conştiente de neliniştea crescândă cauzată de înmulţirea 
actelor de terorism, doresc să se ia măsuri eficace pentru că autorii unor astfel de acte 
să nu scape de urmărire și de pedeapsă, convinse fiind că extrădarea este un mijloc 
deosebit de eficient pentru a obţine acest rezultat.

Convenţia este structurată pe 16 articole şi se referă la următoarele fapte 
criminale (art. 1):

- Infracţiunile cuprinse în domeniul de aplicare a Convenţiei pentru reprimarea 
capturării ilicite de aeronave, adoptată la Haga la 16 decembrie 1970;

- Infracţiunile reglementate de Convenţia pentru reprimarea de acte ilicite 
îndreptate contra siguranţei aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 
1971;

- Infracţiuni grave constând într-un atac împotriva vieţii, integrităţii corporale 
sau libertăţii personale care se bucură de protecţia internaţională, inclusiv a agenţilor 
diplomatici;

- Infracţiunile care au ca obiect folosirea de bombe, grenade, rachete, arme 
de foc automate ori scrisori sau colete bombă, în măsura în care această folosire 
prezintă un pericol pentru persoane;

- Tentativa la săvârşirea infracţiunilor precizate ori participarea unei persoane, 
în calitate de coautor sau de complice, la săvârşirea unei astfel de infracţiuni.

Capitole distincte în Convenţie sunt rezervate abordării instituţiei juridice 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/2022114

UNIVERS JURIDIC 

a extrădării, mijlocul procedural prin care prevederile Convenţiei pot fi eficient 
aplicate.

Astfel, pentru realizarea extrădării autorilor faptelor teroriste, Convenţia 
impune statelor părţi, obligaţia de a nu considera niciuna dintre infracţiunile 
menţionate infracţiune politică, infracţiune conexă unei infracţiuni politice sau 
inspirată din mobiluri politice [art. 2 alin. (1)]. De asemenea, statele părţi pot sau 
nu să considere infracţiune politică, conexă la o astfel de infracţiune sau inspirată de 
mobiluri politice, orice act grav de violenţă, altele decât cele la care se referă art. 1, 
care este îndreptat contra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor sau 
orice act grav îndreptat contra bunurilor – altul decât cele la care se referă art. 1 – 
dacă acesta a cauzat un pericol colectiv pentru persoane [art. 1 alin. (1) și (2)].

Prevederile expuse mai sus sunt aplicabile şi tentativei la săvârşirea uneia 
dintre infracţiunile menţionate, precum și la participarea, în calitate de coautor sau 
de complice, a unei persoane care săvârșește ori încearcă să săvârşească o astfel de 
infracţiune [art. 2 alin. (3)].

În art. 5 se precizează că obligaţia de extrădare nu poate subzista dacă există 
temeiuri serioase ca statul solicitant să creadă că o cerere de extrădare motivată, 
pentru o infracţiune la care se referă art. 1 sau 2, a fost făcută în scopul de a urmări 
sau de a pedepsi o persoană pe considerente de rasă, religie, naţionalitate sau opinii 
politice ori că situaţia acelei persoane risca să fie agravată din cauza unor asemenea 
considerente.

Convenţia nu exclude competenţa exercitată de un stat, conform legilor sale 
naţionale (art. 6), astfel că un stat parte pe teritoriul căruia a fost descoperit autorul 
bănuit de vreuna dintre infracţiunile la care se referă art. 1 – şi în privinţa căruia 
a primit cerere de extrădare – trebuie să supună cauza fără nicio excepţie şi fără 
întârziere nejustificată, dacă nu îl extrădează, autorităţile sale competente să exercite 
acţiunea penală, acestea din urmă hotărând în aceleași condiţii că pentru orice 
infracţiune cu caracter grav, potrivit legilor acestui stat. Dacă totuşi vreuna dintre 
infracţiunile la care se referă art. 1 sau 2 nu figurează pe lista cazurilor de extrădare 
într-un tratat sau într-o convenţie de extrădare în vigoare între statele contractante, 
aceasta se consideră că fiind inclusă pe listă (art. 4). Mai mult, dispoziţiile tuturor 
tratatelor şi acordurile de extrădare aplicabile între statele contractante, inclusiv 
Convenţia europeană de extrădare se modifică, în privinţa relaţiilor dintre statele 
contractante, în măsura în care sunt incompatibile cu Convenţia (art. 3).

Totodată, Convenţia cuprinde și alte reglementări, de asemenea nuanţate, 
vizând întrajutorarea juridică între statele părţi, în vederea aplicării ei (art. 8), 
Comitetul European pentru Problemele Criminale al Consiliului Europei având 
atribuţia de a urmări executarea Convenţiei şi de a înlesni, dacă este necesar, 
reglementarea amiabilă a oricărui diferend ce s-ar ivi în executarea ei (art. 9). În 
măsura în care diferendul nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, se poate recurge la 
un arbitraj ad-hoc, la cererea uneia dintre părţi, sentinţa pronunţată de acest tribunal 
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cu majoritate de voturi fiind definitivă (art. 10).
În fine, trebuie menţionat că aplicabilitatea Convenţiei încetează într-un stat 

parte dacă acest stat o denunţa printr-o notificare scrisă Consiliului Europei, se 
retrage din Consiliul Europei sau încetează să mai aparţină acestui Consiliu (art. 14, 
15).

3. Preocupări pentru respectarea drepturilor fundamentale ale fiinţei umane, 
în special a dreptului la viaţa la care atentează terorismul, înscrise în documente 
internaţionale pe care statele părţi le-au convenit, se regăsesc la loc de frunte și în 
cadrul organizaţiilor cu caracter regional din Asia și Africa.

În acest sens, poate să fie exemplificată Declaraţia islamică universală a 
drepturilor omului – textul Declaraţiei a fost publicat la 19 septembrie 1981 de către 
Consiliul islamic, organizaţie neguvernamentală – care consemnează în mod expres 
dreptul la viaţă prin formularea: „Viaţa umană este sacră și inviolabilă și trebuie 
îndeplinite toate eforturile pentru a o proteja. În special o persoană nu trebuie 
expusă rănirilor sau morţii decât sub ameninţarea Legii”.

4. De asemenea, și statele africane, membre ale Organizaţiei Unităţii Africane 
(O.U.A.), în Carta africană a drepturilor omului și popoarelor – adoptată cu ocazia 
celei de a 18-a Conferinţe a şefilor de stat şi de guvern ţinută la Nairobi (Kenia) în 
1981 – apără dreptul fundamental la viaţă al omului, în art. 4 prevăzând că: „Persoana 
umană este inviolabilă. Orice ființă umană are dreptul la respectarea vieţii sale şi a 
integrităţii fizice şi morale a persoanei sale. Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar 
de acest drept”.

În lupta comună împotriva terorismului în alte regiuni decât ale Europei şi 
Americii, în Asia, în Africa au fost elaborate nu numai documente universale cu 
caracter de principiu, cu valoare declarativă, precum cele expuse mai sus, ci şi 
convenţii cu caracter juridic obligatoriu având ca obiect terorismul. 

În acest sens menţionăm: Conventia Asociaţiei Sud-Est Asiatice pentru 
cooperare

Regională privind reprimarea terorismului (Kathmandu, 1977); Convenţia 
arabă privind reprimarea terorismului (Liga Statelor Arabe, Cairo, 1998); Convenţia 
Organizaţiei Conferinţei Islamice pentru reprimarea terorismului internaţional 
(Ouagadougou, 1999); Convenţia Organizaţiilor Statelor Africane privind prevenirea 
şi combaterea terorismului (Algiers, 1999).

După data de 11 septembrie 2001, în frontul comun făcut de întreaga comunitate 
internaţională împotriva terorismului, Europa a dovedit aţașament și fermitate în 
respectarea valorilor universale umane ale drepturilor fundamentale ale oamenilor.

Pătrunsă de spiritul de solidaritate cu naţiunea americană, încercată atât de 
greu, pe continentul european sunt adoptate, la nivelul organizaţiilor reprezentative, 
mai multe documente în care se condamnă terorismul și prin care se iau măsuri 
pentru prevenirea și reprimarea acestuia.

În cele ce urmează, vom menţiona cele mai importante acte intenţionale 
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europene vizând prevenirea, reprimarea şi eliminarea terorismului.
a) Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (A.P.C.E.) pentru 

combaterea terorismului din 26 septembrie 2001. Prin această Rezoluţie, adoptată 
la Strasbourg în numele a peste 800 milioane de cetăţeni europeni, se condamnă 
atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 şi se exprima solidaritatea cu poporul 
american.

Totuşi, apreciind că atentatele din 11 septembrie „au fost mai degrabă crime 
decât acte de război”, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei face un apel ca 
S.U.A. să nu depăşească limitele convenţiilor naţionale antiteroriste și ale rezoluţiilor 
Consiliului de Securitate, O.N.U. fiind unica autoritate care poate legitima riposta 
coaliţiei antiteroriste.

b) Conferinţa pentru combaterea terorismului de la Varşovia din 6 noiembrie 
2001. La această Conferinţă a fost adoptată o declaraţie a participanţilor – şefi de 
state şi de guverne din ţările aparţinând Europei centrale de est şi de sud-est – şi un 
plan de acţiune al statelor participante contra terorismului.

Cu această ocazie s-a relevat dorinţa de a crește protecţia drepturilor și 
libertăţilor fundamentale ale omului în statele participante, în faţa pericolului 
reprezentat de actele teroriste.

Participanţii la Conferinţă au hotărât să încurajeze şi să sprijine organizaţiile 
internaţionale precum O.N.U., O.S.C.E., N.A.T.O., în luarea de măsuri pentru 
aplicarea totală şi cu fermitate a convenţiilor intenţionale împotriva terorismului.

c) Reuniunea Consiliului ministerial O.S.C.E. din 3-4 decembrie 2001 în 
care a fost adoptat „Planul de acţiune de combatere a terorismului internaţional”. 
Conform acestui plan, se impune stabilirea unui cadru pentru acţiunile O.S.C.E. și ale 
statelor participante îndreptate contra actelor de terorism, constând în consolidarea 
instituţiilor statului și a statului de drept, precum şi îmbunătăţirea legislaţiei naţionale 
în materie de terorism, în conformitate cu convenţiile O.N.U.

Totodată, statele participante sunt chemate să ia măsuri pentru întreruperea 
finanţării activităţilor teroriste şi să colaboreze pentru identificarea membrilor 
grupurilor şi organizaţiilor teroriste pe teritoriul celor 56 de state ale O.S.C.E.

d) Toate aceste reuniuni, conferinţe, adunări la nivel european consacrate 
luptei împotriva terorismului, ce au avut loc ca răspuns la atacurile din 11 septembrie 
2001, se încadrează în orientarea politică generală vizând măsurile de prevenire şi de 
reprimare a terorismului la care Europa a achiesat încă înainte de 11 septembrie 2001 
la nivelul celei mai reprezentative organizaţii a sa - Conferinţa pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (C.S.C.E.) din 1990.

Astfel, în Documentul final al reuniunii reprezentanţilor statelor participante 
la C.S.C.E. se precizează că: „Statele participante condamnă, fără rezerve, ca fiind 
criminale, toate actele, metodele și practicile teroriste, oriunde și de către oricine 
ar fi comise, inclusiv pe cele care pun în primejdie relaţiile de prietenie dintre 
state și securitatea lor și sunt de acord că terorismul nu poate fi justificat în nicio 
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împrejurare”.26 

După 11 septembrie 2001, când atentatele teroriste împotriva S.U.A. – cea 
mai mare tragedie americană în care au murit aproximativ 3000 de persoane – au 
declanşat războiul antiterorist la nivel mondial, Europa este încercată şi ea de cel 
mai sângeros atentat din istoria sa prin atentatele de la Madrid din 11 martie 2004, 
soldate cu 190 de morţi și 1900 de răniţi.

În faţa acestui pericol ce atentează grav la pacea şi securitatea regională, 
Europa se solidarizează, context în care are loc Reuniunea Consiliului European din 
data de 25 martie 2004 de la Bruxelles, scopul ei fiind adoptarea de măsuri pentru 
a răspunde eficient ameninţărilor teroriste având în vedere atentatele teroriste de la 
Madrid din 11 martie 2004.

În cadrul acestei reuniuni, statele Uniunii Europene au adoptat un plan de 
combatere a terorismului. S-a instituit astfel funcţia de coordonator al luptei 
antiteroriste în baza unui plan elaborat de miniştrii de interne ai UE în persoana lui 
Gijs de Vries, fost secretar de stat în ministerul olandez de interne. 

Acesta va avea misiunea să asigura o mai bună circulaţie a informaţiilor 
între serviciile secrete ale statelor membre, dar și ale unor terţe țări, activitatea sa 
desfășurându-se în subordinea lui Javier Solana, Înaltul reprezentant al Uniunii 
pentru politica externă.

În baza planului adoptat urmează a fi verificată sistematic punerea în aplicare 
a angajamentelor asumate de statele semnatare, făcându-se referire în special la 
mandatul european de arestare care, teoretic, ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2003, dar care nici până în prezent nu a fost pus în practică de unele state.

De asemenea, urmează a fi luate măsuri de întărire a cooperării între diferite 
instituţii – poliţie, justiţie, servicii secrete – care, la nivel european, se ocupă direct 
sau indirect de lupta împotriva terorismului.

Alte măsuri concrete se referă la introducerea anticipată, chiar la finele anului 
2005, a datelor biometrice – amprente digitale, iris ocular – în vize şi paşapoarte, 
precum şi la întărirea securităţii porturilor din statele UE.

Tot în cadrul acestei reuniuni a Consiliului European, liderii de stat și de 
guvern au fost de acord cu intrarea anticipată în funcţiune a „clauzei de solidaritate” 
înscrisă în proiectul Constituţiei europene ce a fost adoptat la summitul european 
din iunie 2004. Această clauză prevede mobilizarea tuturor forţelor, inclusiv a celor 
militare, pentru a veni în sprijinul unui stat membru care cade victimă unui atac 
terorist.

De asemenea, s-a stabilit ca ziua de 11 martie, atât de tragică pentru istoria 
de astăzi a Europei, să fie ziua când europenii comemorează victimele terorismului.
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TRICOLORUL  DACIEI 

Petru SOLONARU

Abstract

Am adoptat un Steag Tricolor ( urmăriți Legea 75/1994), însă de mai bine 
de două mii de ani nu am reușit să deslușim, cu seriozitate și ceva înțelepciune, 
semnificația triadei sale cromatice: albastru-cobalt, galben-crom și roșu-vermion...

 
Cuvinte-cheie: tricolor; albastru cobalt; galben crom; roșu vermion;

Abstract

 We adopted a Tricolor Flag (see Law 75/1994), but for more than two 
thousand years we have not been able to discern, seriously and with some wisdom, the 
significance of its chromatic triad: blue-cobalt, yellow-chrome and vermilion-red ...

 
Keywords: tricolor; cobalt blue; chrome yellow; vermilion red;
 

Voi începe prin a remarca ideea după care cosmogonia Daciei Vechi se 
întemeia pe supremația Zeului Șarpe-Dragon, citit de jos pe Cercul/

ceasornicul cerului Boreal sub reprezentarea celor 14 stele principale ale Constelației 
Dragonului, unde Vortexul grupării astrale desemna Orarul, iar Coada imagina 
Minutarul... Să amintim că însuși anul geto-dacilor, cel adevărat, era sub sub misterul 
călătoriei levogire (anti-orare) pe Boltă a cohortei astrale în cauză, Asterismul 
precizând de fiecare dată la 24 Februarie începutul Anului, când Fruntea Sa, cu cele 
Trei Stele: Eltanin (γ-Dragoni), Rastaban (β-Dragoni) și Kuma (ν-Dragoni), atingea 
vârful săgeții liniei din Zenith spre Nordul Circumpolarității, așadar... Sărbătoarea 
era Dragobetele!...iar, invers, spre Sud se desfășura Orionul, păzit cu sfințenie de 
Steaua Câinelui, alpha Canis Major, Sirius (Soarele de dincolo de soare... sau Sora 
Soarelui!)... Iar după Dragobete, în prima zi cu Lună Nouă (Neagră!) se celebra 

TRICOLORUL DACIEI

THE TRICOLOR OF DACIA
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Mărțișorul, Soarele alb-Luna Neagră... lumina versus gravitația întunecată, recesivă... 
Ca atare, sub alchimia Cercului uranic de Nord, prin jocul dintre Dragon/zenit 

și Câine/nadir, s-a revelat inițiaților zamolxieni un instrument-simbol ce avea funcția 
magică de a rosti Silaba sacră Om, Aum!... Stindardul era alcătuit dintr-un cap de 
Câine, (nu lup!), (ați înțeles, Sirius, Alpha Canis Major!) și țesătura-sac învăluită 
cu fâșii colorate din pânză, închipuind trupul  Dragonului, fâșii încheiate într-un 
„fluier fără orificii”, precursorul naiului, în interiorul căruia, sub acțiunea curenților 
de aer din goana luptătorilor, în cavitatea de rezonanță se inducea o dublă spirală 
a vidului, ce amplifica energia necesară impulsionării acelei Vibrații. Începutul era 
albastru, mijlocul galben, iar încheierea roșie... Volumul Capului Câinelui de bronz 
(aliaj de cupru și staniu) era de 4320 cm3 (30 x 12 x 12cm),  o diviziune a Numărului 
432Hz, Frecvența Muzicii Iubirii și Ordinii! (vezi echilibrul Yin-Yang, Pithagora, 
Stradivarius, Vivaldi, Händel, Bach, Mozart, Muzica barocă)... Și era calculat 
de Școala Zamolxiană, corespondentă cu cea Pithagoreică, pentru inițierile ce se 
desfășurau cu finalitatea dez-gândurării, a accederii la armonie sub magia repetării 
matematice a Silabei Aum-Om, deci țintindu-se către înălțarea spirituală a Ființei 
enneadice... Dar, atenție!... Cei ai Inițierii nu calculau în centimetri europenești, 
întrucât pentru acest „30 cm” ei foloseau produsul dintre: raza polară a Pământului, 
lungimea unui grad de Ecuator terestru și raportul dintre lumină/gravitație recesivă, 
iar pe „12” îl deduceau din „30”. Lungimea totală a Stindardului avea 240 cm... 
anume, lungimea capului metalic înmulțită cu 8 (vezi proporția vitruviană!), iar 
fiecare secvență cromatică (albastră, galbenă, purpurie) devenea, în diviziune, 80 
cm ... De ce 240 cm?... Da, înălțimea omului atlant, cele 128 degete hermesiene!... 

În schimb, din nefericire, la vreme de război, volumul Capului stindardului 
în cauză era modificat prin încălcarea simetriei celor două „anafoare” ale vidului, 
iar aceasta se realiza mărindu-se lățimea, ținând seama de coeficientul entropiei 
spiralei creației (cunoscut de Maeștri), schimbare ce ducea la instituirea frecvenței 
dezintegrării: 440Hz, la escaladarea  haosului sonor, la vacarm.

Pe cerul de Nord, acest Stindard, într-o linie dreaptă, face corelația dintre 
steaua Sadir (gamma Cygni), pieptul, Inima constelației Lebăda (Crucea Nordului!) 
sau Ierusalimul ceresc, trecând apoi prin Epsilon Dragoni („piciorul de plai”, steaua 
Tyl) și sfârșind în Coada Dragonului (Lambda Dragoni, locul Spinxului enneadic, 
steaua Giausar). Această Linie de la Epsilon Dragoni („piciorul de plai”, steaua Tyl) 
către Lambda Dragoni, steaua Giausar, de Ziua Dragobetelui era paralelă pe harta 
cerului la 24 februarie cu misterioasa Linie ce pornea de la Sirius prin cele Trei stele 
ale Cingătorii Orionului, între ele secanta fiind Calea Lactee, flamura cosmică, de 
asemenea, tricoloră.

În steaua Sadir (gamma Cygni) se află locul Omului, casa lui Zamolxe, 
la elini/romani sălașul lui Zeus, în inima Ledei așadar, căci nu întâmplător s-a 
descoperit acolo o planetă geamănă Pământului unde temperatura medie este de 
230 Celsius... prin urmare „un loc cu verdeață”. Iar Apocalipsa 21:18, prin Îngerul cu 
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Trestia de Aur, vorbește frumos de Cetatea Ierusalimului ceresc, cu o lungime/lățime 
de 12.000 de „stadii”,  înconjurată de un zid de iaspis, confirmând cele de mai sus, 
deoarece steaua Sadir (gamma Cygni) se dezvăluie în culorile acelui iaspis, mama 
tuturor pietrelor, aici în alb-galben, clasa spectrală Fb, iar distanța până la Ea este 
144 x 1016 metri europenești, prin urmare, în diviziune, ridicarea la pătrat a acelor 
12.000 de „stadii”...

O scurtă istorie spre dovada că, așa cum este în triada cromatică, Stindardul 
își are obârșia în Dacia Veche... Prima atestare o recunoaștem în cele 20 de scene 
ale Columnei de la Roma. Specialiștii de azi, aplicând metoda spectrometriei 
fluorescenței prin razele X, au probat că Monumentul de la 113 e.n. a fost la 
inaugurare pictat, iar flamura luptătorilor din Dacia (daci, costoboci, moesi, tyrageți) 
apare acolo în: albastru (spre verde) Capul Câinelui (Sirius), partea mediană în 
galben, pe când partea dinapoi în roșu. De altfel, într-o scenă a columnei spiralate 
(cochilis), se disting doi soldați purtând tunica militară galbenă cu bordura de jos 
albastră, peste umăr având un clavi (angustus clavi) într-o nuanță purpurie... După 
113 e.n. este adoptat de armata romană, captivată de frumusețea acestuia. Severus îl 
impune ca stindard al cavaleriei sale, fără a-și îndrepta privirile către stelele cercului 
circumpolar boreal de unde Dragonul stăruie de milioane de ani a ne vorbi despre 
consacrata Treime a Roților: Swadhisthana, Manipura, Vishudda.

Simbolul-instrument al Daciei apare, deasemenei, pe monedele lui Antonius 
Pius și Aurelian.

După aceea, lucrarea „Notitia Dignitarum et Administrationem Omnium tam 
Civilium quam Militarium”, document al arhivelor imperiale romane din sec. V 
e.n., lămurește, între altele, că necesitățile militare ale Romei au implicat recrutarea 
unor unități auxiliare, în cazul chestiunii noastre acestea formate în exclusivitate din 
mercenari din Dacia, preluând și însemnele stindardului și elemente de heraldică. 
Această carte este înzestrată cu nenumărate desene/picturi colorate, unde putem 
întrezări și Steagul cohortelor dacice în triada cromatică respectivă. Aici apare prima 
dată în Europa simbolul Yin-Yang în cromatica sa autentică de sorginte pelasgică, 
unde Yin e albastru, Yang e galben, iar sămânța/Convergența din fiecare e roșie.

La noi, pe teritoriul actual al României, îl observăm pe diploma acordată 
de Mihai Viteazul lui Radu Buzescu după bătălia din 18 IX 1599 de la Șelimbăr 
într-o flamură-mantie (stânga-roșie, mijloc-galben, dreapta-albastră), cu explicația 
unirii apropiate a celor trei ducate: Moldova (roșu), Muntenia (galben), Transilvania 
(albastru).

În hrisovul din 27 XI 1640 al lui Matei Basarab îl întrezărim pe șnurul împletit 
din mătase, repetat în actul de danie al Domnitorului către Mănăstirea Radu Vodă 
din 20 VIII 1648.

Îl dumirim pe steagul lui Șerban Cantacuzino la asediul Vienei, septembrie 
1683.

Ne întâlnim cu El pe  stema alcătuită cu ocazia acordării titlului de principe  
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al Imperiului lui Constantin Brâncoveanu de către Leopold I de Habsburg în 1695.
Îl conține, la 1777, stema lui Grigore III Ghica (strămoș al lui Matila Costiescu 

Ghyka, cel ce a dăruit lumea cu o Carte exemplară: Numărul de Aur!).
La 1834, Alexandru D. Ghica decide: „steag cu fața roșie, albastră, galbenă”, 

nerespectând ordinea veche a culorilor. 
Vine anul 1848 care își reamintește de cele Trei culori (Decr. 1/26 iunie 1848), 

dar nu și de misterul lor cosmic...
 Constituția  din 1866, Art. 124 impune: culorile steagului Principatelor Unite 

urmează a fi albastru, galben, roșu”.
Din păcate, constatăm că cele două milenii europene uită pe nesimțite 

semnificația adâncă a acestei Triade a Daciei Vechi... 
De aceea, spre a o recupera, să ne întoarcem la Sursă!... țintind spre Constelația 

Dragonului cu Ochii înțelepciunii Kapnobatai-lor, solomonarii inițiați la Școala 
cerească a lui Zamolxe... cei care afirmau că adevăratele valori sunt cele spirituale, 
iar una esențială a Proto-Daciei rămânea  cunoașterea că Sufletul este nemuritor 
(vezi consonanța cu Bhagavat Gita!), pe când trupul desemnează doar o temniță 
vremelnică... Locul Omului e lângă zei, acolo fiind salvarea/mântuirea sa... Deși 
lumea profană simte în mărginirea sa că astrele au numai o singură culoare, Iubitorii 
de Dumnezeu (Zamolxe!), ktistaii așadar, intuiseră, citind în Cartea Stelelor 
Circumpolare ale Nordului, cu mult înaintea fizicienilor secolului XX, că acestea se 
manifestă în Clase spectrale prin Trei Culori: Albastru, Galben, Roșu!...  Aceste 
clase spectrale sunt în funcție de temperatura fotosferică generată, la rându-i, de 
energia nucleară. În principal, discutăm despre fuziunea Hidrogenului, „arderea” sa și 
transformarea în Heliu cu degajarea energiei sus amintite, ce antrenează temperatura 
și cromatica specifică. Mai exact, Triada cromatică este determinată de:

- temperatura de la suprafața astrului, scăzătoare;
- masa corpului ceresc, de la mare la mică;
- luminozitatea scăzătoare;
- vârsta stelei, crescătoare.
Mai sus vorbeam despre anul nou al Daciei, despre faptul că el se stabilea 

în funcție de data când Fruntea Dragonului cu cele Trei Stele (Eltanin, Rastaban, 
Kuma!), precum limba orarului unui ceasornic, atingea Zenithul Cerului Boreal la 
24 februarie, iar la Nadir, la aceeași dată, drept minutar, păzea Cerul Câinele, Sirius 
și, firește, Orionul... Era Sărbătoarea Dragobetelui, simbol al interacțiunii forțelor 
care păstrează ordinea Creației, ciclitatea timpului, echilibrul tuturor într-o 
constantă cosmologică sub cele Trei culori fundamentale, ce nu-s obținute din niciun 
amestec pigmentar... Analizând culorile celor Trei astre din Capul Constelației 
Dragonului, preoții zamolxieni au avut o revelație când, de la stânga la dreapta, 
după buna-citire în Cartea Cerului nordic, au descifrat minunea că: 

- steaua Kuma e albastră; 
- steaua Rastaban e galbenă; 
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- iar steaua Eltanin e roșie... 
De altfel, e de amintit că Tăblița no.11 a lui Toth Atlantul subliniază către cei ai 

trezirii: „Cheia este în Piramidă!”... în Poarta stelară spre un spațiu-timp superior... 
Unde, în Planul Cosmosului, Alnitak (zetha Orioni), reprezentându-l pe Câinele/
Sirius (alpha Canis Major), se întâlnește cu Dragonul/Thuban (alpha Dragoni) în 
Casa/camera Regelui... Așadar, înțelesul Stindardului Daciei aici trebuie căutat, în 
Calea spre viață, aceea a înțelepciunii... Calea Mântuirii.

Cunoscând inițiații lui Zamolxe că aceste culori erau și ale Zeiței Maat, cea 
a Adevărului, Legii, Ordinii, Armoniei, soția Înțeleptului Toth, au dispus ca triada 
de crome din Zenithul Dragobetelui, în succesiunea de mai sus, ca sfântă legătură 
între om și zei, să fie reprezentată pe Stindardul Daciei, adică: albastră, galbenă, 
roșie!... amintind de linia sacră ce unește inima Constelației Lebedei (gamma Cygni, 
locul zeului-om), Crucea, cu „piciorul de plai” al stelei Tyl (epsilon Dragoni) și, în 
sfârșit, cu sălașul Sphinxului (lambda Dragoni), cel ce prin enneadica sa Întrebare se 
alătură Chemării Creației (Aum, Om!... Amin!) a Omului cosmic, a Androginului...

Petru Solonaru,
20 iunie 2022.
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ACȚIUNI ALE DIVIZIEI 14 
INFANTERIE PENTRU APĂRAREA 

POZIȚIILOR DE LA COSMEȘTI 
(25 iulie-15 august 1917) 

ACTIONS OF DIVISION 14 INFANTRY 
FOR THE DEFENSE OF POSITIONS AT 

COSMEȘTI
(July 25-August 15, 1917)

Paul AELENEI

Abstract

În ciuda desfășurării impresionante de forțe armate pe teritoriul comunei 
Cosmești, operațiunile militare desfășurate de Armata Română, în Primul Război 
Mondial, pentru apărarea pozițiilor din această comună au fost studiate foarte puțin, 
iar din acestă cauză au fost menționate foarte rar în studiile de specialitate. Din 
aceste considerente, prezentul articol își propune să scoată la lumină câteva dintre 
operațiunile militare desfășurate aici, în urmă cu un secol. Una dintre marile unități 
militare care a luat parte la luptele pentru apărarea obiectivelor de pe teritoriul 
comunei Cosmești a fost Divizia 14 Infanterie română ale cărei operațiuni sunt 
descrise în paginile următoare.

Cuvinte cheie: Cosmești; Furceni; Armata Română; Primul Război  
Mondial; Divizia 14 Infanterie; Siret;

Abstract

Despite the impressive deployment of armed forces on the territory of 
Cosmeshti commune, the military operations carried out by the Romanian Army in 
the First World War to defend the positions in this commune were studied very little, 
and therefore were rarely mentioned in specialized studies. For these reasons, the 
purpose of this article is to bring to light some of the military operations that took 
place here a century ago. One of the major military units that took part in the battles 
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for the defense of the objectives on the territory of Cosmeshti commune was the 14th 
Romanian Infantry Division, whose operations are described in the following pages.

Key words: Cosmeshti; Furceni; Romanian Army; First World War; 14th Infantry 
Division; Sereth;

După declanșarea operațiunilor militare, în ziua de 24 iulie 1917, în 
regiunea Ciușlea-Biliești, cu scopul de a traversa Siretul din direcția 

Focșani spre Tecuci, Armata 9 germană a desfășurat ample acțiuni militare1, atacând 
în valuri zi și noapte, timp de aproape două săptămâni, cu scopul de a cuceri cu orice 
preț podul de fier de la Cosmești2.  

Podul acesta reprezenta un interes deosebit pentru germani, deoarece era o 
construcție solidă din fier, lungă de circa 400 m și fusese realizat în anul 1887 de 
celebrul inginer Anghel Saligny3. La momentul inaugurării a fost considerat cel mai 
mare și mai frumos pod din țară4. Construcția avea două niveluri: nivelul de jos 
era pentru trăsuri, căruțe și automobile, iar cel superior era destinat transportului 
feroviar. Cucerirea acestuia de către germani era dorită deoarece pe aici ar fi putut 
trece repede și în siguranță întreaga armată cu trenuri și camioane în direcția Tecuci, 
cu destinația Iași.

După ce, în zorii zilei de 24 iulie, germanii au bombardat puternic pozițiile 
Diviziei 34 ruse în regiunea Făurei (pe atunci județul Putna), Rădulești, Pădurea 
Neagră5 și Ciușlea6, rușii au părăsit în debandadă pozițiile deținute, cerând sprijinul 
Diviziei 5 române, după care s-au retras sprinteni pe malul stâng al Siretului, în 
regiunea Furcenii Noi-Movileni7, traversând râul pe cele trei poduri de la Ciușlea, pe 
care ulterior le-au distrus pentru a nu fi ajunși din urmă de trupele germane8. Rămași 
fără aceste trei poduri, pe care infanteriștii germani ar fi putut trece Siretul ușor în 
direcția Tecuci, inamicii și-au îndreptat toate eforturile de cucerire asupra podului de 
la Cosmești.

Pentru a umple golul lăsat de ruși pe linia frontului între râul Siret și șoseaua 
<?> La 16 iulie 1917, feldmareșalul Hindenburg a telegrafiat Grupului de armate Mackensen, spunând că este necesar 
să    se treacă Siretul pe la Băltăreți și să se facă un cap de pod în direcția Tecuci. După aceea, Armata 9 germană 
trebuia să trimită cât mai multe trupe în direcția Tecuci pentru a desfășura în noi operațiuni împotriva trupelor aflate 
între Siret și Prut. Totodată, feldmareșalul mai sugerat ca pentru acoperirea trupelor germane să se facă doar marșuri 
de noapte. (General Gheorghe Dabija, Armata română în răsboiul mondial: (1916-1918), Vol. IV, București, 1936, 
p.337)
2 Comuna Cosmești este formată din localitățile Cosmeştii din Vale, situată pe partea dreaptă a Siretului, iar pe partea 
stângă Cosmeştii din Deal (astăzi Cosmești), Furcenii Vechi, Furcenii Noi și Satu nou.
3 Ziarul ,,Telegraful’’ din 15/17 noiembrie 1887, Anul XVIII, Nr. 4614, p.2.
4 Mircea Zaharia, Monografia comunei Cosmești, Fundaţia Semnal, 2009, p.315.
5 Lt.-col. Alexandru Ioaniţiu,  Războiul României (1916–1918), Vol. II, Tipografia Geniului, București, 1929, pp.222-
223.
6      General Gheorghe Dabija, op.cit., p.366.
7 Se crede că aceste poduri au fost în satele Furcenii Vechi(la priporul de la școală), Furcenii Noi (la toita, în dreptul 
pădurii Nemțeanca, unde armata rusă avea un punct de comandă) și cel mai probabil în regiunea satului Movilenii 
de Sus.
8 Lt.-col. Alexandru Ioaniţiu, op.cit., pp.222-223.
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Focșani ̠  Mărășești au fost trimise în grabă efectivele Diviziei 5 Infanterie română. În 
aceeași zi, Divizia 9 Infanterie română a ocupat poziții de luptă în sectorul Movileni 
- Satul Nou9, pe partea stângă a Siretului. La acel moment, Divizia 14 Infanterie 
română10 se afla grupată în punctele Umbrărești și Pădurea Dorasca în apropiere de 
Tecuci11, cu intenția de a se deplasa pe teritoriul comunei Cosmești.  

Pe 25 iulie, brigada diviziei care cu o zi înainte se adăpostea în Pădurea 
Dorasca, se afla deja în dreapta Siretului, în Pădurea Prisaca, situată între podul 
Cosmești și Doaga12. Cu siguranță că deplasarea s-a făcut în timpul nopții, deoarece 
mișcarea de trupe în timpul zilei putea fi observată din avioanele sau baloanele 
captive inamice și totodată se recurgea la această metodă pentru a evita canicula 
zilei.13 Soldații acestei divizii aveau misiunea de a-i înlocui pe cei ai Diviziilor 5 și 
9, în sectorul din dreptul satului Biliești până în dreptul cătunului Satu Nou. Cu alte 
cuvinte, ei trebuiau să ocupe și să îl mențină cu trei regimente de infanterie și toată 
artileria din dotare. De asemenea, artileria Diviziei 14 avea misiunea de a flanca 
Diviziile 5 și 9 cu foc puternic, pentru a le proteja de atacurile laterale. La fel ca 
diviziile menționate anterior, Divizia 14 Infanterie a primit sprijin aerian din partea 
Grupului aeronautic de la Tecuci, pentru fiecare dintre acestea fiind repartizat câte 
un avion. Mai trebuie adăugat că, tot în cursul acestei zile, postul de comandă al 
Diviziei 14 a fost mutat la Tecuci14.

Pentru ziua de 26 iulie, divizia a primit ordin să înlocuiască o parte din efectivele 
Diviziei 9, cu începere de la ora 6.1515. O altă parte a diviziei trebuia să se instaleze 
pe malul stâng al Siretului, cu scopul de a ocupa și apăra satul Biliești și cătunul Satul 
Nou, împiedicând trupele germane să înainteze în direcția Tecuci16. Aceste poziții au 
fost ocupate, după cum urmează: Brigada 28 Infanterie cu Regimentul 55/67 poziții 
de la Satu Nou până la cota 6817; Regimentul 54/50 în continuare până la cota 46, 
situată în partea de NV a satului Movilenii de Sus.18

Generalul Cristescu, comandantul Armatei I române, a transmis un ordin 
9 Pentru a nu se confunda cu localitatea Satu Nou din județul Putna (situată între Panciu și Tișița), facem precizarea 
că este vorba de cătunul Satu Nou din comuna Cosmești, județul Galați.
10 Divizia 14 Infanterie a fost o unitate militară de nivel tactic constituită la 14/27 august 1916, ca urmare a ordinului 
de mobilizare generală. În vara anului 1917 a făcut parte din Corpul 3 Armată ce a avut sediul la Tecuci și a acționat 
pe aliniamentul Tecuci-Cosmești-Mărășești (https://ro.wikipedia.org).
11 Lt.-col. Alexandru Ioaniţiu, op.cit., p. 223.
12    General Gheorghe Dabija, op.cit., p.394.
13 În acele zile au fost temperaturi caniculare de +35° C la umbră, prin care soldații trebuiau să mărșăluiască cu 
echipați tot echipamentul militar. (Virgiliu N. Drăghiceanu, 707 zile subt cultura pumnului german, Editura Cartea 
Românescă, Bucureşti, 1920, p.130.).
14    General Gheorghe Dabija, op.cit., p.398.
15    Ibidem, p.411.
16    Ibidem, p.399.
17 Cota 68 nu este însemnată pe hărțile militare de atunci, între Satu Nou și Movileni, însă apare cota 69, notată în 
dreptul cimitirului din Furcenii Noi. Din aceste considerente tind să cred că este o eroare de dactilografiere, iar cota 
corectă este 69. Prin urmare, soldații Regimentului 55/67 au fost desfășurați între Satu Nou și cimitirul din Furcenii 
Noi.
18   Ibidem, p.411.
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de operațiuni pentru ziua de 27 iulie prin care dispunea, printre altele, ca Divizia 
14 să sprijine atacul de pe liniile Șușița Seacă și satul Doaga, apoi cel de pe linia 
Bizighești și Străjescu, cu toate bateriile de artilerie,  și totodată să trimită pe malul 
drept al Siretului orice unitate de infanterie pentru a intra în rezerva generalului 
Eremia Grigorescu. Totodată, un regiment de infanterie al acestei divizii trebuia să 
intre în rezerva armatei și să fie oricând gata de plecare.19 La ora 12.45, generalul 
Grigorescu a transmis Ordinul de operație nr. 17 prin care a ordonat ca artileria de 
câmp a Diviziei 14 Infanterie să își aleagă pozițiile în așa fel încât să poată bate de pe 
flanc orice atac inamic și să sprijine totodată mișcările infanteriei diviziilor 5 și 9.20

În cursul zilei de 28 iulie, Divizia 14 și-a menținut pozițiile pe malul stâng al 
Siretului pentru a împiedica trecerea inamicului pe celălalt mal, în direcția Tecuci21. 
Artileria germană a bombardat pozițiile diviziei, în special pe cele din stânga 
Siretului22 situate pe segmentul Satu Nou, Furcenii Vechi, Furcenii Noi și Movilenii 
de sus. Regimentul 55/67 din cadrul diviziei a executat atacuri asupra satului Doaga, 
pe frontul Diviziei 216 germane, sprijinind Divizia 5 Infanterie română care încerca 
să distrugă un cuib de mitraliere inamice. În urma puternicelor atacuri date de 
artileria română de pe malul stâng al Siretului, efectivele Diviziei 216 germane au 
suferit pierderi însemnate23.

În ziua următoare, pe 29 iulie 1917, artileria diviziei împreună cu cea a 
Diviziilor 5 şi 9 au executat trageri de hărțuire asupra pozițiilor germane, încercând 
să inducă inamicul în eroare pentru ca acesta să nu poată anticipa direcția următorului 
nostru atac24. În general, pozițiile de luptă ale diviziei au rămas același ca și în 
ziua precedentă, cu mențiunea că pe partea dreaptă a Siretului aceasta avea dispus 
Batalionul 3 din Regimentul 55/67 Infanterie25. Artileria diviziei a luat parte la 
pregătirea atacului purtat de diviziile 5 și 9, bombardând liniile inamice din spatele 
Diviziilor 216 Infanterie și 76 Rezervă germane. Canonada a țintit cu precădere în 
satele Ciușlea și Străjescu, însă a avut în obiectiv și distrugerea liniilor de comunicații 
germane. Contraofensiva inamică a fost executată de artileria Diviziei 216 Infanteriei 
germane care a bombardat sectorul din dreapta Divizie 14 Infanterie română. În acest 
timp, Regimentul 55 din cadrul infanteriei a executat focuri de armă și mitralieră în 
direcția satelor Doaga și Străjescu26.

În urma unei crize iscate între generalii Ragoza, comandantul Armatei 4 ruse, 
și generalul Cristescu, comandantul Armatei I române, Marele Cartier General a 
luat măsura numirii generalului Eremia Grigorescu în fruntea Armatei I române. 
Generalul Mathias Berthelot spunea că această criză a apărut deoarece generalul 
19   Ibidem, p.417.
20   Ibidem, p.423.
21   Ibidem, p.423.
22   Ibidem, p.447.
23   Lt.-col. Alexandru Ioaniţiu, op.cit., p.328.
24   General Gheorghe Dabija, op.cit., p.455.
25   Ibidem, p.457.
26   Ibidem, p.465.
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Cristescu a fost acuzat, printre altele, de timiditate, deoarece a ținut rezervele armatei 
române pe malul stâng al Siretului în loc să le împingă pe cel drept, spre localitățile 
Doaga, Străjescu și Ciușlea27. Aici se face referire și la faptul că Divizia 14 Infanterie 
ar fi fost ținută prea mult pe stânga Siretului în sectorul Satu Nou-Furceni-Movileni. 
Cristescu a replicat, spunând că dacă aceasta nu ar fi fost desfășurată pe pozițiile 
menționate ar fi existat pericolul ca linia să fie străpunsă de trupele germane28.

Începând din 30 iulie, frontul Armatei 1 române a fost împărțit în două 
sectoare: Sectorul Corpului 6 Armată, cu postul de comandă la Cosmeştii din Deal, 
avea în compunere Diviziile 5 și 14 Infanterie, precum și Divizia 2 Cavalerie. Cel de 
al doilea sector avea postul de comandă la Ionășești și era format din Diviziile 9, 13 
și 10. Corpul 6 Armată avea misiunea de a se organiza defensiv pe pozițiile ocupate, 
cu scopul de a le păstra cu orice preț29. Prin urmare, șapte batalioane ale diviziei au 
fost desfășurate în sectorul Satu Nou – Siliștea30, la fel ca Divizia 2 Cavalerie, iar 
două batalioane ale Regimentului 55/67 Infanterie au intrat în rezerva Corpului 6 
Armată, pe partea dreaptă a Siretului31. În cursul acestei zile, pe frontul Diviziilor 14 
Infanterie și 2 Cavalerie au avut loc doar trageri reciproce de artilerie peste Siret cu 
trupele germane32.

În comunicarea operativă făcută de maiorul Ion Antonescu, viitorul mareșal, 
către generalul Grigorescu, prin intermediul aparatului lui Hughues, acesta i-a 
transmis generalului, printre altele, că ,,Divizia 14 Infanterie este ținută de 4 zile 
ca o spectatoare indiferentă pe malul stâng al Siretului de unde a asistat fără să 
ia parte decât numai cu tunul la acțiunea extra violentă întreprinsă de un inamic 
mult superior în contra Diviziilor 5 și 9.ˮ Generalul Grigorescu a răspuns că această 
divizie a fost ținută pe loc cu scopul de a opri înaintarea trupelor germane, dar că 
tocmai a dispus înlocuirea pe front a unor unități greu încercate în luptă cu altele din 
aceasta divizie chiar în cursul nopții de 30 spre 31 iulie. Cu toate acestea, generalul 
a ordonat mutarea unităților acestei divizii tocmai peste câteva zile33.

În prima zi a lunii august, Divizia 14 Infanterie a dislocat încă două batalioane 
pe partea dreaptă a Siretului, care s-au alăturat celorlalte două existente deja acolo și 
au constituit împreună rezerva Corpului 3 Armată, fiind  desfășurate pe flancul stâng 
al Diviziei 5, adică pe partea dinspre Siret34. Mutarea lor a fost necesară deoarece 
această zi a fost, poate, cea mai sângeroasă zi din istoria comunei Cosmești, când 
Corpurile 1 și 18 Armată germane, împreună cu Divizia 216 Infanterie au primit 
misiunea de a cuceri Pădurea Prisaca și capul de pod de la Băltăreți35. Având în 
27   Ibidem, p.467.
28   Ibidem, p.470.
29   Ibidem, p.474.
30   Sat aparținând comunei Umbrărești (https://primaria-umbraresti.ro)
31   Ibidem, p.479.
32   Ibidem, p.488.
33   Ibidem, p.489.
34   Ibidem, p.511.
35   Lt.-col. Alexandru Ioaniţiu, op.cit., p.332.
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vedere faptul că atacurile infanteriei și artileriei germane s-au concentrat pe cucerirea 
podului de la Cosmești, pe frontul Diviziei 14, aflat în partea de sud a comunei, au 
avut loc doar bombardamente intermitente de artilerie36. Totuși, pentru a descrie 
cât mai bine atmosfera frontului de la Cosmești, prezentăm în continuare un episod 
povestit de Constantin Kirițescu:

,,Bombardamentul a început de cu noapte și a continuat toată dimineața. După 
amiază el a atins o intensitate necunoscută până atunci. Obuze de mare calibru, 
în special de 150 mm, mine explozibile, bombarde, grenade, șrapnele, se abat ca 
grindina peste lucrările de apărare. Terenul fiind slab în această luncă nisipoasă a 
Siretului, lucrările sunt distruse ușor. Parii rețelelor sunt smulși cu totul, șanțurile se 
năruie îngropând de vii pe apărători. Nouri de fum, gaze asfixiante și lacriomogene 
înfășoară apoi totul într-un val gros de fum negru-roșiatic. Nu se mai vede nimic. 
E un infern. La ceasurile 5 după amiază, bombardamentul a ajuns la paroxism. 
Efectele lui sunt nimicitoare. Întreaga linie întâia și a doua a apărării române nu 
mai există; redutele din linia a treia sunt și ele răsturnate. Legăturile telefonice 
dintre batalioane, artilerie și comandamente sunt distruse. Soldații din tranșee sunt 
uciși de bombardamente sau asfixiați de gaze și acoperiți de năruirile pământului. 
Artileria germană își lungește tirul; ea bate satul Cosmești; podul de peste Siret și 
malul opus spre a împiedica orice încercare de ajutor. Un nor de gaze asfixiante se 
revarsă peste bateriile de artilerie ale diviziei a 14-a; toți servanții sunt scoși din 
serviciu.’’37

Datorită atacurilor furibunde purtate de trupele germane în ziua precedentă, 
generalul Grigorescu a dispus înlocuirea Diviziei 5, care era distrusă aproape în 
întregime, cu trupe din Divizia 14. În locul Diviziei 14 au fost aduse 1 și 6 Roșiori 
pe jos. Cu toate acestea, artileria diviziei și încă două companii de mitraliere au fost 
lăsate la dispoziția celor două brigăzi care i-au luat locul. De asemenea, acestor 
unități le-a fost predat de către divizie tot materialul telefonic 38.

Confruntările dintre cele două armate, la distanță sau la baionetă, au fost atât 
de sângeroase încât Corpul 3 Armată român a dispus dinamitarea podului de fier. 
Măreața lucrare a genialului inginer Anghel Saligny a fost aruncată în aer câteva 
zeci de metri, prăbușindu-se apoi inertă în apele Siretului înroșite de sângele eroilor. 
Sublocotenetul Gheorghe I.N. Popa, martor ocular la acest trist eveniment, își 
amintește ce a simțit când a văzut impresionantul pod năruindu-se în apele Siretului:

,,A doua zi divizia 14-a ne-a înlocuit, iar resturile diviziei noastre fură retrase 
înapoi unde urma să ne refacem. Pentru că Nemţii atacaseră din nou cu toată furia 
ca şi în ziua precedentă, Comandamentul Român a luat măsuri să arunce marele pod 
delà Cosmeşti în aer. După câteva minute delà trecerea noastră, auzirăm un zgomot 

36   General Gheorghe Dabija, op.cit., p.457.
37 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1918, Vol. 2, ediţia a II-a, Editura Casei 
Şcoalelor, 1925-1927, fără număr de pagină, apud Mircea Zaharia, op.cit, pp. 240-241.
38 General Gheorghe Dabija, op.cit., pp.529-530.
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nemaipomenit, şi prin fumul albicios al exploziei, am văzut capătul podului dinspre 
Cosmeşti ridicându-se în sus vre-o sută de metri, apoi căzu înfigându-se în nisipul 
din viaductul râului. Inima mi se umplù de jale şi lacrămile mă podidiră.’’39

La 3 august, generalul Grigorescu a transmis un ordin prin care a cerut 
comandanților Diviziilor 10, 13, 9 și 14 să pună la punct un proiect de atac comun. 
Tot în această zi, postul de comandă al diviziei a fost mutat de la Tecuci la Ionășești, 
în partea de nord a satului Cosmeştii din Deal. În jurul orei 3.00, Brigăzile 1 și 6 
Roșiori au început schimbarea Diviziei 14, iar peste o oră și jumătate Batalioanele 
1 și 2 din Regimentul de 54/56 infanterie se aflau în marș spre Ionășești. La ora 
18.00, două batalioane aparținând Regimentului 69/77 au fost și ele schimbate și 
și-au început drumul spre Ionășești, acolo unde se instalase postul de comandă al 
diviziei40.

Divizia 216 Infanterie germană a bombardat, în cursul zilei de 4 august, linia 
întâi a diviziei și satul Cosmeștii din Vale41. Regimentul 53/65 Infanterie a primit 
ordin să se deplaseze în timpul nopții de la Ionășești înapoi la Furcenii Noi în 
Pădurea Nemțeanca de la marginea satului, unde a rămas în rezerva armatei42. În ziua 
următoare, divizia și-a modificat frontul, ocupând malul drept al Siretului și partea 
de sud a satului Cosmeștii din Vale până la râul Siret43.

În dimineața zilei de 6 august, la ora 7.00, artileria Diviziei 216 Infanterie 
germană a bombardat sectorul ocupat de Divizia 14, începând din satul Cosmești 
din Vale până la pârâul  Suşița. În jurul orei 10.46 o unitate germană din divizia 
menționată a atacat de trei ori pozițiile Regimentului 55/67 Infanterie, aflat pe flancul 
drept, însă aceste atacuri au fost respinse cu focuri de baraj ale artileriei și cu focuri 
de mitralieră44. Între timp, Diviziile 14, 10 și 13 Infanterie au primit ordin să execute 
operațiuni pe teritoriul frontului inamic cu pregătire prealabilă și sprijin de artilerie, 
care aveau să înceapă la ora 15.15. Totodată, Divizia 14 alături de Regimentul 3 
Vânători și artileria Diviziei 5 au ocupat frontul de la viroaga de Pădurea Călini45 și 
partea de sud a satului Cosmeştii din Vale46. În jurul orei 13.00, între Divizia 9, aflată 
spre Mărășești, și Divizia 14 s-a creat un gol din cauza retragerii Regimentului 40 
Infanterie. În aceste condiții, din rezerva brigăzii a fost introdusă o companie pentru 
a reface legătura. Trei ore mai târziu, un batalion din rezerva diviziei a fost pus la 
dispoziția Brigăzii 28 infanterie, în pădurea din partea de nord a satului Cosmeștii 
din Vale, cel mai probabil fiind vorba de pădurea Tomuleasa. În urma luptelor purtate 
în cursul acestei zile, divizia a înregistrat 18 morți trupă, 5 ofițeri și 106 trupă răniți47.
39 George Cornea, Simfonia morţii, Luptele dela Mărășești, Editura Cartea Românească SA, București, 1920, p. 169.
40 General Gheorghe Dabija, op.cit., pp.544-550.
41 Ibidem, p.554.
42 Ibidem, p.554.
43 Ibidem, p.555.
44 Ibidem, p.576.
45 Pădurea Călini se afla în spatele Gării Siret, astăzi General Eremia Grigorescu.
46 Lt.-col. Alexandru Ioaniţiu, op.cit., p.337.
47 General Gheorghe Dabija, op.cit., p.554.
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Situația trupelor Diviziei 14 Infanterie în ziua de 10 august 1917 pe teritoriul 
comunei Cosmeşti.

În ziua următoare, regimentele acestei unități au ocupat malul drept al 
Siretului și partea de sud a satului Cosmeștii din Vale până la Siret. Pe 8 august, 
Regimentul 3 Vânători din cadrul Diviziei 5 Infanterie a părăsit pozițiile de pe cele 
două maluri de deasupra podului de la Cosmești, iar în locul lui au fost instalate trupe 
ale Diviziei 1448. Până la 15 august, divizia nu avut modificări semnificative în ceea 
ce privește teritoriul ocupat, însă în această zi și-a modificat pozițiile spre vest, după 
ce a înlocuit Brigada 30 Infanterie din Divizia 15 Infanterie. Prin urmare, frontul 
ocupat de aceasta se întindea de la calea ferată din marginea orașului Mărășești până 
în partea de nord a Sirețelului49, apoi se continua pe malul stâng până la Băltăreți 
inclusiv.

În urma celor prezentate mai sus, putem concluziona că acțiunile Diviziei 14 
Infanterie pentru apărarea pozițiilor de la Cosmești s-au caracterizat în mare parte 
prin tactici defensive, apărând mai întâi căile de acces spre Tecuci prin punctul de 
traversare de la Ciușlea spre Furcenii Noi, apoi unitatea a asigurat linia defensivă 
a satului Cosmeştii din Vale. Totodată, o parte din efectivele sale au avut rol de 
rezervă, ceea ce a creat impresia unei atitudini mai puțin combative, însă chiar și 
în astfel de împrejurări rolul acestei divizii nu a fost cu nimic mai prejos decât al 
celorlalte unități care au luptat pentru apărarea pozițiilor de la Cosmești.

48 Ibidem, p.586.
49 Sirețelul a fost un braț mare al râului Siret care înconjura satul Cosmeştii din Vale prin partea de vest, apoi spre sud 
trecând printre sat și comuna Mărășești, după care se vărsa iarăși în Siretul mare.
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Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIŢA

„Apa este cel mai neglijat nutrient în dieta noastră, 
dar unul dintre cele mai vitale.”

 (Kelly Barton)

Rezumat 

Necesarul optim al consumului zilnic de apă pentru o persoană este 
controversat: unii specialiști consideră că acesta este, în condiții normale de viață, 
de 2 litri, alții de 3 litri. Exprimarea este greșită și într-un caz și în altul, din cauză 
că, spre exemplu, „o persoană” este și de 60 de kg. și tot „o persoană” este și de 
120 de kilograme. Numeroase studii recomandă: 1) 0.035 de litri (35 de mililitri) de 
apă pentru un kilogram corp, pentru bărbați, caz în care, pentru un bărbat de 100 
de kg., un consum normal este 100 kg x 0,034 ml = 3,5 litri; 2) 0.027 de litri (27 
de mililitri) de apă pentru un kilogram corp, pentru femei, ceea ce face ca, pentru 
femeie de 100 de kg., un consum normal este 100 kg x 0,027 ml = 2,7 litri. 2. Unii 
specialiști recomandă cantitățile de băut pe zi „de lichide”, alții „de apă”. Apa nu 
poate fi înlocuită de alte lichide, în special de băuturi carbogazoase (preparate din 
apă, cafeină, agenți aromatizați și mult zahăr, elemente dăunătoare organismului), 
sucuri, bere, cafea, ceai. 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 organismul de apă. Deci, pe un kilogram corp, trebuie consumate 
cantitățile recomandate ca fiind optime „de a p ă ”  și nu de „alte l i c h i d e ” precum 
cele menționate mai sus. 3. Foarte important este a se reține și faptul că, necesarul 
optim al consumului zilnic de apă al unei persoane, trebuie stabilit în contextul vieții 
reale al acesteia, care poate diferi chiar foarte mult, uneori chiar și de la o zi la alta, 
în funcție de mai mulți factori, dintre care cei mai importanți sunt prezentați în cele 
ce urmează.

Cuvinte și expresii cheie: apă; hidratare; deshidratare; consum zilnic de 
apă;  necesarul hidric; litri de apă pentru un kilogram corp este considerat optim;

CÂTĂ A P Ă  SĂ BEM ZILNIC ȘI CÂND

HOW MUCH WATER TO DRINK DAILY 
AND WHEN
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Summary

The optimal need for daily water consumption for a person is controversial: 
some experts consider that it is, under normal living conditions, 2 liters, others 3 
liters. The expression is wrong in both cases, because, for example, „one person” 
is 60 kg. and „one person” is also 120 kilograms. Numerous studies recommend: 1) 
0.035 liters (35 milliliters) of water per kilogram body weight, for men, in which case, 
for a man of 100 kg., A normal consumption is 100 kg x 0.034 ml = 3.5 liters; 2) 0.027 
liters (27 milliliters) of water per kilogram of body weight, for women, which means 
that for a 100 kg woman, a normal consumption is 100 kg x 0.027 ml = 2.7 liters. 
2. Some experts recommend drinking „liquids” daily, others „water”. Water cannot 
be replaced by other liquids, especially carbonated beverages (water preparations, 
caffeine, flavoring agents and a lot of sugar, harmful elements to the body), juices, 
beer, coffee, tea. When we consume these „liquids” other than water, they not only 
do not hydrate the body, but, on the contrary, dehydrate by robbing the body of 
water. Therefore, per kilogram of body weight, the recommended amounts should be 
consumed as optimal „water” and not „other liquids” such as those mentioned above. 
3. It is also important to note that the optimal need for a person’s daily water intake 
must be determined in the context of his or her real life, which can differ greatly, 
sometimes even from day to day. depending on several factors, the most important of 
which are presented below.

Keywords and phrases: water; hydration; dehydration; daily water 
consumption; water requirements; liters of water per kilogram body is considered 
optimal;

Din ceea ce am studiat în lucrările de specialitate ale unor elite cu 
recunoaștere pe plan internațional (a se vedea Bibliografia) îmi permit să 

exprim următoarele esențe, pe care le și aplic.
I. Necesarul optim al consumului zilnic de apă pentru o persoană se stabilește 

în funcție de:
1) natura activității desfășurate și nivelul de activitate fizică, 
2) mediul în care lucrează și/sau condițiile climatice,
3) sezon, cald sau rece,
4) vârstă,
5) dietă,
6) greutatea corporală, 
7) starea de sănătate.
II. Numeroase studii susțin că, necesarul optim, al consumului zilnic de apă, 

în funcție de greutatea corporală a persoanei, în condiții normale de muncă și 
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de viață, este de: 
II.1) 0.035 de litri (35 de mililitri) de apă pentru un kilogram corp, pentru 

bărbați, caz în care, pentru un bărbat de 100 de kg., un consum normal este 100 
kg x 0,034 ml = 3,5 litri; 

II.2) 0.027 de litri (27 de mililitri) de apă pentru un kilogram corp, pentru 
femei, ceea ce face ca, pentru femeie de 100 de kg., un consum normal este 100 
kg x 0,027 ml = 2,7 litri.

III. Apa trebuie băută în acea cantitate prin care să se asigure prevenirea:
III.1) unor pierderi de apă mai mari de 1 - 2% din masa corporală și 
III.2) deshidratării organismului într-o asemenea măsură încât să cauzeze 

serioase probleme de sănătate. 
Sunt cunoscute cazurile în care, mulți fotbaliștii au pierdut, numai în 90 

de minute (cât a durat un meci de fotbal) mai mult de 3 litri de apă din corp prin 
transpirație, pierderea fiind în funcție de intensitatea efortului depus, de timpul jucat, 
de condițiile meteo etc. 

În cazul în care nu s-ar asigura o hidratare corectă, s-ar ajunge chiar și în 
situația în care unii fotbaliști să fie scoși cu targa de pe teren din cauza deshidratării 
puternice. 

IV. Necesarul optim al consumului zilnic de apă al unei persoane este și în 
funcție de vârstă.

Când intrăm în această viață, începem să bem apă cu lingurița, pentru ca, pe 
măsură ce creștem, necesarul acesteia să sporească până când ajungem adulți.

O dată cu înaintarea în vârstă, necesarul de apă se reduce treptat, în special 
după 65 de ani, și cu atât mai mult după 75 de ani, până se ajunge, în final … la o 
singură linguriță de apă (primirea Sfintei Împărtășanii pe patul de moarte), aceeași cu 
care fiecare om a început să consume apă după ce a venit pe lume.

V. Necesarul optim al consumului zilnic de apă este diferit la bărbați față de 
femei. La sexul feminin, necesarul optim al consumului zilnic de apă este mai mic 
decât la bărbați, așa după cum am arătat anterior.

VI. Structura alimentelor și a băuturilor consumate influențează necesarul 
consumului zilnic de apă. La cei care consumă foarte multe supe, ciorbe, salate, 
fructe, ceaiuri, lapte și produse lactate, diverse băuturi, necesarul consumului zilnic 
de apă se reduce substanțial.

VII. Dimineaţa, imediat după trezire, este necesar un consum de circa 500 
-750 de mililitri de apă pentru recuperarea unei părți din apa pierdută noaptea 
prin respiraţie, prin transpiraţie şi prin urină.

Un om, în stare normală de sănătate, elimină, într-o noapte, prin respiraţie, 
transpiraţie şi urină până 1,0 litri de apă, în funcție de mai mulți factori, în timp 
ce o persoană cu probleme de sănătate, precum cei cu probleme renale, prostatice, 
metabolice etc., poate elimina, într-o noapte, până 2,5 - 3,0 litri de apă.

Este ușor de înțeles că aceștia au nevoie strictă de un consum de apă dimineaţa, 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/2022138

OPINII

imediat după trezire, de circa 500 -750 de mililitri pentru rehidratarea organismului 
(reintroducerea terapeutică de apă în organismul deshidratat).

VIII. Apa nu poate fi înlocuită de alte lichide, în special de băuturi 
carbogazoase (preparate din cafeină, agenți aromatizați și mult zahăr, elemente 
dăunătoare organismului), sucuri, cafea, băuturi alcoolice, băuturi energizante etc.

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 
organismul de apă.

Deci, pe un kilogram corp, trebuie consumate cantitățile recomandate „de 
a p ă ”  și nu de „alte l i c h i d e ”, precum cele menționate mai sus.

IX. Din cantitatea optimă de apă necesară organismului fiecăruia, în funcție 
de factorii menționați în acest material, în jur de o treime trebuie băută treptat 
începând cu aproximativ o oră î n a i n t e  de fiecare din cele 3 mase principale ale 
zilei; această apă va umple o parte din stomac și va diminua pofta de mâncare.

X. În timpul mesei trebuie evitat să bem apă din cauză că aceasta va dilua 
enzimele digestive din stomac, făcând dificilă digerarea și absorbția hranei.

XI. 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.

XII. Nu trebuie să aşteptăm senzaţia de sete pentru a consuma lichide.
Apa trebuie consumată astfel încât să evităm să ajungem să avem senzaţia de 

sete. 
Atunci când deja am ajuns în situația de a ne fi sete, exprimată și prin a avea 

gura uscată, am intrat în procesul de deshidratare, care este dăunător pentru sănătatea 
organismului.

Când nu se bea destulă apă, o mare parte din  toxinele acumulate în organism 
nu se mai elimină și începe starea de deshidratare, care cauzează multe probleme de 
sănătate.

XIII. În C O N C L U Z I E , necesarul optim al consumului zilnic de apă al 
unei persoane trebuie stabilit în contextul vieții reale al acesteia, care poate diferi 
foarte mult, uneori și de la o zi la alta, în funcție de mai mulți factori, dintre care cei 
mai importanți sunt:

1) natura activității desfășurate,
2) mediul în care are lucrează,
3) greutate corporală,
4) sezon (de vară, de iarnă),
5) necesitatea preveniri unor pierderi de apă mai mari de 2% din masa 

corporală,
6) necesitatea evitări deshidratări organismului într-o asemenea măsură încât 

să cauzeze serioase probleme de sănătate,
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7) vârstă,
8) sexul persoanei, masculin sau feminin,
9) structura alimentelor și a băuturilor consumate,
10) apa pierdută noaptea prin respiraţie (expirație), prin transpiraţie şi prin 

urină.

XIV. Ce ne rezervă viitorul ? 
Viitorul medicinei este și cel al „medicinei personalizate”, în care „tratamentul 

este stabilit în funcție de specificul fiecărui pacient”, de problemele de sănătate și de 
viață ale sale.

Succesele extraordinare care au loc în prezent și în domeniile 1) biotehnologiei, 
2) al tehnologiei informației și 3) al fuzionări dintre acestea, vor conduce la 
producerea unor „algoritmi Big Data”, capabili ca, de pe telefonul mobil al fiecăruia, 
să-i monitorizeze non-stop starea de sănătate mai bine decât orice medic.

Invenția-cheie va fi cu senzorii biometrici pe care oamenii îi pot purta pe 
sau în corp și care convertesc procesele biologice în informații electronice, pe care 
calculatoarele le stochează, le analizează și le transmite 1) persoanei respective, 2) 
medicului de familie și 3) în baza de date a sistemului public de sănătate.

Acești algoritmi vor detecta cele mai multe și mai importante boli și aceasta 
încă din faza incipientă, cu mult înainte ca omul să simtă că ceva este în neregulă cu 
sănătatea sa.

Apoi, „doctorul algoritm Big Data”,  ne recomandă, pe fiecare zi, tratamentele, 
regimul alimentar, regimul de mișcare, când și câtă apă să bem etc., personalizate și 
adaptate fizicului, ADN-ului și personalității unice a fiecăruia.

În condițiile „doctorului inteligență artificială” oamenii se vor bucura de cele 
mai bune servicii medicale din istorie.

Până atunci trebuie să facem tot posibilul să ne conformăm unui regim de 
viață sănătos, inclusiv folosind informațiile corecte despre câtă apă să bem zilnic.

Acea mass-media, care încă se mai află și în serviciul binelui public, are un rol 
foarte important în promovarea corectă și a necesarului optim al consumului zilnic 
de apă al unei persoane, ceea ce ar fi foarte benefic pentru sănătate și viața oamenilor.
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Nicolae GRIGORIE L ă c r i ț a

Rezumat

Din activitatea publicistică desfășurată și în anul 2021 am constatat că unele 
persoane sunt interesate de anumite articole de-ale subsemnatului.

Acesta este considerentul de la care am pornit în a vă trimite acest material în 
care se prezintă nominal fiecare articol, cu indicarea publicației în care a apărut și 
a linkului de accesare a articolului.

*
Întreaga mea activitate în mass-media a avut ca S C O P principal promovarea 

informațiilor de utilitate publică, oferind soluții care să contribuie la înfăptuirea 
binelui social, fie sub forma unor efecte benefice pentru un număr cât mai mare de 
cetățeni, fie prin diminuarea pierderilor (generate de anumite neajunsuri economice 
și sociale) la care este supusă o parte din populație.

Fiecare din cele 193 de articole, apărute în 26 de publicații, pe suport de 
hârtie și/sau în format electronic, în țară și în diaspora, a necesitat o documentate 
temeinică.

Am scris doar atunci când am constatat existența unor serioase neajunsuri în 
viața economică și socială și am considerat că sunt competent să ofer unele soluții de 
rezolvare a acestora.

Nu am acceptat niciodată, în nicio condiție și sub nicio formă, să scriu la 
comandă sau prin a mă pune în slujba unor grupuri nelegitime de interese, române 
sau străine. Am considerat că dacă aș fi acceptat acest lucru, aceasta ar fi echivalat 
cu propria mea imbecilizare și a mă încadra în categoria sataniștilor din mass-media, 
a trădătorilor de neam și de țară.

În întreaga activitate desfășurată, m-am călăuzit după principiul conform 
căruia înfăptuirea binelui social trebuie (1) să constituie principalul scop al mass-
media și (2) să fie veritabilul text prin care se stabilește valoarea activității unui 
jurnalist și a acestuia. 

Articolele publicate în anul 2021, apărute în ziare și în reviste, din țară și din 
diaspora, sunt redate în cele de mai jos:

Este de precizat și faptul că nu am putut identifica toate publicațiile în care 
au apărut articole ale subsemnatului. Constat în mod repetat că există articole ale 
subsemnatului apărute în unele publicații despre a căror existență nu știam.

În condițiile în care (1) în România și în diaspora există circa 4.300 de 

ARTICOLE PUBLICATE ÎN ANUL 2021

ARTICLES PUBLISHED IN 2021

LACRIȚA - ARTICOLE 2021
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publicații în limba română și (2) unele dintre acestea publică (în special pe Internet) 
și articole ale subsemnatului (în general pe teme de utilitate publică), fără știrea mea, 
a devenit practic imposibil să identific toate aceste apariții, față de care: (a) nu am 
obiecții, în condițiile în care prezintă intact articolul, cu numele autorului, și (b) nu 
am pretenții la drepturi de autor. 

Cuvinte-cheie: articole publicate; activitate publicistică; adrese;   

Summary
From the publishing activity carried out in 2021, we found that 
some people are interested in certain articles of the undersigned. 
This is the reason why we started to send you this material in which each article is nominally 
presented, indicating the publication in which it appeared and the link to access the article. 

* 
My entire activity in the media had as main SCOPE the promotion of 
information of public utility, offering solutions that contribute to the realization 
of the social good, either in the form of beneficial effects for as many 
citizens as possible, or by reducing losses (generated by certain economic 
and social disadvantages) to which a part of the population is subjected. 
Each of the 193 articles, published in 26 publications, on paper and / or in electronic 
format, in the country and in the diaspora, required thorough documentation. 
I wrote only when I found the existence of serious shortcomings in economic and 
social life and I considered that I am competent to offer some solutions to solve them. 
I have never accepted, under any conditions and in any form, to write to order or by putting 
myself in the service of illegitimate interest groups, Romanian or foreign. I considered 
that if I had accepted this, it would have been equivalent to my own imbecility and to 
fall into the category of satanists in the media, traitors of the nation and the country. 
Throughout my work, I have been guided by the principle that the welfare 
of the social good must (1) be the main purpose of the media and (2) be 
the true text that establishes the value of the work of a journalist and his. 
The articles published in 2021, published in newspapers and 
magazines, in the country and in the diaspora, are listed below: 
It should also be noted that we could not identify all the publications in which 
articles of the undersigned appeared. I repeatedly find that there are articles of the 
undersigned published in some publications about whose existence I did not know. 
Given that (1) in Romania and in the diaspora there are about 4,300 publications in 
Romanian and (2) some of them publish (especially on the Internet) and articles of the 
undersigned (generally on topics of public utility), without the news it has become virtually 
impossible for me to identify all these occurrences, to which: (a) I have no objections, 
given that the article is intact, with the author’s name, and (b) I have no copyright claims. 
 
Keywords: published articles; publishing activity; addresses;
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1. Agenţia independentă de presă AMOS News – 9 articole
https://www.amosnews.ro/bun-venit-inviitor-2020-07-14
Mâna invizibilă. 13 martie 2021 și pe 20 iulie 2021. https://www.

amosnews.ro/mana-invizibila/ ; https://www.amosnews.ro/author/g-lacrita/ 
Promovează Frica ! 25 aprilie 2021, https://www.amosnews.ro/

promoveaza-frica/ 
Când FRICA schimbă modul de viață al oamenilor. 29 mai 2021. 

https://www.amosnews.ro/author/g-lacrita/ 
Sfaturi de la cel mai longeviv medic din lume:medicul japonez Shigeaki 

Hinohara. 1 august 2021. https://www.amosnews.ro/sfaturi-de-la-cel-mai-longeviv-
medic-din-lumemedicul-japonez-shigeaki-hinohara/ ; https://www.amosnews.
ro/?s=L%C4%83cri%C8%9Ba 

„Inteligența artificială” a ajuns să modifice și ființa umană și să constituie 
chiar și o amenințare pentru aceasta. 2 august 2021. https://www.amosnews.ro/
author/g-lacrita/ 

Cele 3 dorinţe ale lui Alexandru Macedon. 19 septembrie 2021, https://
www.amosnews.ro/cele-3-dorinte-ale-lui-alexandru-macedon/ 

Problema moștenirii bunurilor imateriale. 19 septembrie 2021, https://
www.amosnews.ro/problema-mostenirii-bunurilor-imateriale/ 

Distanțarea Covid-19, distanțarea pandemică, distanțarea fizică sau 
distanțarea socială? 14 octombrie 2021 Redactia AMOS News, https://www.

amosnews.ro/distantarea-covid-19-distantarea-pandemica-distantarea-fizica-sau-
distantarea-sociala/ 

„Reguli elementare care trebuie respectate pentru a evita 
îmbolnăvirea cu COVID-19”. 17 octombrie 2021. https://www.amosnews.
ro/?s=L%C4%83cri%C8%9Ba 

2. Revista ART-EMIS – un articol
artemisrevista@yahoo.com ISSN, ISSN-L 2247- 4374
Despre falsele diagnostice fatale. 27 Februarie 2022, https://www.art-emis.

ro/analize/despre-falsele-diagnostice-fatale 

3. Revista Constelaţii diamantine – două articole
Revistă de cultură universală editată sub egida Ligii Scriitorilor Români.
Apare lunar. Editată în Craiova. https://ro-ro.facebook.com/

constelatiidiamantine1/
Inteligența artificială produce schimbări epocale și rapide la nivelul întregii 

omeniri, nr. 2/2021,  pg. 47-48.
Ipocrizia, depravarea și infracționalitatea  în sistemul medical, nr. 11/2021, 

pg. 49 – 51.
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4. Revista Contact internațional – un articol
ISSN 1221-3977 E-mail: pendefunda@gmaiș.com 
„Big Bang este admis, și de religie și de știință, ca „punctul comun” de 

pornire în crearea Universului. Diferențele sunt cu privire la ceea ce a fost 
înainte de Big Bang, publicat în vol. 31,  204-207, aprilie, mai, iunie, iulie 2021, 
pg. 354 – 355.

5. Revista „Dacia” – 3 articole
Periodic lunar al Fundației Academia DacoRomână.”T.D.C” și pentru 

GardaDacoRomână
Revista ”Studii și cercetări de dacoromânistică” - anuar al Academiei 

DacoRomâne.
Distanţa minimă faţă de limita proprietăţii la care este permisa plantarea 

pomilor şi amplasarea ferestrelor, nr. 9/2021 pg. 53 – 54. 
Mâna Invizibilă,  nr. 10/2021,  pg. 31 – 33. 
Electroputere Craiova, de la „citadelă a electrotehnicii româneşti” la 

„mallul unor multinaționale”, nr. 12/2021,  pg. 74 – 75. 

6. Revista „eCreator” – 70 de articole
ISSN 2601-5013 www.ecreator.ro
Ianuarie 2021
Antepronunțarea, de la prostie la meschinărie și la DEX.  07 Ianuarie 2021.
https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=10311:

antepronuntarea-de-la-prostie-la-meschinarie-si-la-dex&catid=14&Itemid=117 
Impozitele în evoluţia lor, de la relatările din Biblie și până în zilele 

noastre.  23 Ianuarie 2021. https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=10349:impozitele-in-evolutia-lor-de-la-relatarile-din-biblie-si-pana-
in-zilele-noastre&catid=14&Itemid=117 

Procedeul sutei mărite.  26 Ianuarie 2021. https://ecreator.ro/
index.php?option=com_content&view=article&id=10360:procedeul-sutei-

marite&catid=14&Itemid=117
Ce valoare are omul în matematică?  26 Ianuarie 2021. https://ecreator.ro/

index.php?option=com_content&view=article&id=10359:ce-valoare-are-omul-in-
matematica-2&catid=14&Itemid=117 

Cifre şi numere, deosebirea dintre acestea, reguli de folosire corectă.  26 
Ianuarie 2021.https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&

id=10358:cifre-si-numere-deosebirea-dintre-acestea-reguli-de-folosire-corecta-
2&catid=14&Itemid=117 

Erori în folosirea numerelor zecimale. Esenţa sistemului zecimal.  26 Ianuarie 
2021. 
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https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=10357:erori-in-folosirea-numerelor-zecimale-esenta-sistemului-

zecimal&catid=14&Itemid=117 
Procente, puncte procentuale şi distincţia dintre acestea.  26 Ianuarie 2021. 
https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=10356:

procente-puncte-procentuale-si-distinctia-dintre-acestea&catid=14&Itemid=117 
Cârnați pregătiți în stil țărănesc, în casă la N. Grigorie Lăcrița.  26 

Ianuarie 2021.
https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=10278:carnati-pregatiti-in-stil-taranesc-in-casa-la-n-grigorie-
lacrita&catid=22&Itemid=128 

Procedeul sutei mărite.  26 Ianuarie 2021. https://www.ecreator.ro/
index.php?option=com_content&view=article&id=10360:procedeul-sutei-

marite&catid=14&Itemid=117 
Februarie 2021
Evaluarea clădirilor persoanelor fizice folosite în alte scopuri decât 

pentru locuinţă.  16 Februarie 2021. https://ecreator.ro/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=10419:evaluarea-cladirilor-persoanelor-fizice-folosite-in-

alte-scopuri-decat-pentru-locuinta&catid=14&Itemid=117 
Grave anomalii în formularul „Chitanță pentru încasarea impozitelor și 

taxelor locale”.  18 Februarie 2021. https://ecreator.ro/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=10425:grave-anomalii-in-formularul-chitanta-pentru-

incasarea-impozitelor-si-taxelor-locale&catid=14&Itemid=117 
Virus, virusuri, viruşi.  21 Februarie 2021. https://www.ecreator.ro/

index.php?option=com_content&view=article&id=10434:virus-virusuri-
virusi&catid=14&Itemid=117 

 „Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea pe care 
umbli!”  22 Februarie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=10426:poporul-meu-carmuitorii-tai-te-duc-in-ratacire-si-
pustiesc-calea-pe-care-umbli-biblia-isaia-3-12&catid=14&Itemid=117

Soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului public de sănătate.  26 
Februarie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&

view=article&id=9998:solutii-pentru-imbunatatirea-sistemului-public-de-
sanatate&catid=14&Itemid=117 

Problema vaccinării obligatorii sau facultative contra COVID-19.  27 
Februarie 2021. 

https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=10457:problema-vaccinarii-obligatorii-sau-facultative-contra-covid-

19&catid=14&Itemid=117 
Martie 2021
Opinii la articolul intitulat „Problema vaccinării obligatorii sau 
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facultative contra COVID-19”.  01 Martie 2021. https://www.ecreator.ro/
index.php?option=com_content&view=article&id=10172:opinii-la-articolul-

intitulat-problema-vaccinarii-obligatorii-sau-facultative-contra-covid-
19&catid=14&Itemid=117 

Utilitarismul în mass-media, în general și în condiții de corona-virus, în 
special.  03 Martie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content
&view=article&id=10479:utilitarismul-in-mass-media-in-general-si-in-conditii-de-
coronavirus-in-special&catid=14&Itemid=117 

Pentru o mass-media în slujba naţiunii.  04 Martie 2021. https://www.
ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9341:pentru-o-mass-
media-in-slujba-natiunii&catid=14&Itemid=117 

Calculul pensiei individuale, începând cu 1 septembrie 2020, după creşterea 
cu 40%.  05 Martie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content

&view=article&id=9120:calculul-pensiei-individuale-incepand-cu-1-septembrie-
2020-dupa-cresterea-cu-40&catid=14&Itemid=117 

Procedura de calculul a pensiei individuale, după fiecare creştere cu x%.  
07 Martie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=10488:procedura-de-calculul-a-pensiei-individuale-dupa-fiecare-crestere-
cu-x&catid=14&Itemid=117 

Dublarea alocaţiei de stat pentru copii, de la 1 august 2020, este lipsită de 
suport economic.  08 Martie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_

content&view=article&id=9024:dublarea-alocatiei-de-stat-pentru-copii-de-la-1-
august-2020-este-lipsita-de-suport-economic&catid=14&Itemid=117 

Creşterea pensiilor va fi, faţă de august 2019, de 97% după măririle de 
la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021.  09 Martie 2021. https://www.

ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=8892:cresterea-
pensiilor-va-fi-fata-de-august-2019-de-97-dupa-maririle-de-la-1-septembrie-2020-

si-de-la-1-septembrie-2021&catid=14&Itemid=117
Stimularea firmelor care au lucrat pe perioada stării de urgenţă.  13 

Martie 2021
https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=10533:stimularea-firmelor-care-au-lucrat-pe-perioada-starii-de-
urgenta&catid=14&Itemid=117 

Propuneri la reglementarea deplasărilor în afara localităţilor în afara 
stării de urgenţă.  16 Martie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_
content&view=article&id=10537:propuneri-la-reglementarea-deplasarilor-in-afara-
localitatilor-in-afara-starii-de-urgenta&catid=14&Itemid=117 

BIROCRAȚIA este una dintre cauzele principale care FACE SĂ 
CREASCĂ PANDEMIA.  18 Martie 2021.  https://www.ecreator.ro/index.

php?option=com_content&view=article&id=10539:birocratia-este-una-dintre-
cauzele-principale-care-face-sa-creasca-pandemia&catid=14:eseistica&Itemid=117 
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Reglementări aberante privind distanţele minime faţă de limita de hotar 
la care trebuie plantați pomii în grădini și în curţi.  26 Martie 2021. https://www.
ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=10559:reglementari-
aberante-privind-distantele-minime-fata-de-limita-de-hotar-la-care-trebuie-plantati-
pomii-in-gradini-si-in-curti&catid=14:eseistica&Itemid=117 

Distanţele minime legale, faţă de limita proprietăţii, în realizarea 
construcțiilor (ziduri, streșini, ferestre) și în plantarea pomilor.  27 Martie 2021. 

https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1056
3:distantele-minime-legale-fata-de-limita-proprietatii-in-realizarea-constructiilor-

ziduri-stresini-ferestre-si-in-plantarea-pomilor&catid=14:eseistica&Itemid=117 
Pandemia prostiei mai periculoasă decât pandemia corona-virusului.  30 

Martie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article
&id=10573:pandemia-prostiei-mai-periculoasa-decat-pandemia-corona-virusului&
catid=14:eseistica&Itemid=117 

Aprilie 2021
Publicitatea mincinoasă promovată de comercianți se face cu acceptul 

tacit al instituțiilor statului care sunt obligate să o combată.  02 Aprilie 2021. 
https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=10593
:publicitatea-mincinoasa-promovata-de-comercianti-se-face-cu-acceptul-tacit-al-

institutiilor-statului-care-sunt-obligate-sa-o-combata&catid=14&Itemid=117
Aplicarea unor prevederi din Legea pomiculturii este un real pericol 

pentru înfăptuirea legalității și pentru liniștea și sănătatea unor cetățeni.  07 
Aprilie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view

=article&id=10601:aplicarea-unor-prevederi-din-legea-pomiculturii-este-un-
real-pericol-pentru-infaptuirea-legalitatii-si-pentru-linistea-si-sanatatea-unor-

cetateni&catid=14&Itemid=117 
Distincţia dintre noţiunile „impozit pe clădiri” – „taxă pe clădiri”, 

„impozit pe teren” – „taxă pe teren”.  08 Aprilie 2021.  https://www.
ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=10607:distinct

ia-dintre-notiunile-impozit-pe-cladiri-taxa-pe-cladiri-impozit-pe-teren-taxa-pe-
teren&catid=14&Itemid=117 

Conţinutul dublei impuneri juridice internaţională.  09 Aprilie 2021.  
https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=10608:c
ontinutul-dublei-impuneri-juridice-internationala&catid=14&Itemid=117 

Legea trebuie interpretată şi aplicată atât în litera, cât şi în spiritul ei.  12 
Aprilie 2021.

https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article
&id=9186:legea-trebuie-interpretata-si-aplicata-atat-in-litera-cat-si-in-spiritul-

ei&catid=14&Itemid=117
Prevederile legale neclare se interpretează în favoarea celui ce se obligă.  

13 Aprilie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=art
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icle&id=10622:prevederile-legale-neclare-se-interpreteaza-in-favoarea-celui-ce-se-
obliga&catid=14&Itemid=117 

Neconstituţionalitatea prevederilor legale care conţin noţiuni nedefinite.  14 
Aprilie 2021.

https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=10629:neconstitutionalitatea-prevederilor-legale-care-contin-notiuni-

nedefinite&catid=14&Itemid=117 
Suntem ceea ce mâncăm, când mâncăm și cum mâncăm.  30 Aprilie 2020

https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article
&id=9398:suntem-ceea-ce-mancam-cand-mancam-cum-mancam-si-cat-

mancam&catid=14:eseistica&Itemid=117 
Mai 2021
Când o MINCIUNĂ devine adevăr.  29 Mai 2021. https://www.ecreator.ro/

index.php?option=com_content&view=article&id=10811:cand-o-minciuna-devine-
adevar&catid=14&Itemid=117 

Când FRICA schimbă modul de viață al oamenilor.  25 Mai 2021. https://
www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=10793:cand-

frica-schimba-modul-de-viata-al-oamenilor&catid=14&Itemid=117 
Efectul de sinergie.  14 Mai 2021. https://www.ecreator.ro/
index.php?option=com_content&view=article&id=10749:efectul-de-

sinergie&catid=14&Itemid=117 
Iulie 2021
Mâna invizibilă.  23 Iulie 2021. https://www.ecreator.ro/

index.php?option=com_content&view=article&id=10964:mana-
invizibila&catid=14&Itemid=117 

August 2021
Despre falsele analize medicale de laborator.  25 August 2021. https://

www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=11065:despre-
falsele-analize-medicale-de-laborator&catid=14&Itemid=117 

Neajunsuri și soluții de rezolvare în aplicarea telemedicinii.  14 August 
2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1
1027:neajunsuri-si-solutii-de-rezolvare-in-aplicarea-telemedicinii&catid=14&Item
id=117 

Telemedicina și acordarea de servicii medicale la distanţă.  11 August 2021. 
https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=11020:

telemedicina-si-acordarea-de-servicii-medicale-la-distanta&catid=14&Itemid=117 
„Inteligența artificială” a ajuns să modifice și ființa umană și să constituie 

chiar și o amenințare pentru aceasta.  03 August 2021. https://www.ecreator.ro/
index.php?option=com_content&view=article&id=11004:inteligenta-artificiala-a-
ajuns-sa-modifice-si-fiinta-umana-si-sa-constituie-chiar-si-o-amenintare-pentru-

aceasta&catid=14&Itemid=117 
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Septembrie 2021
Date, informații, cunoștințe și înțelepciune (sinteză).  28 Septembrie 2021. 

https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=11142:d
ate-informatii-cunostinte-si-intelepciune-sinteza&catid=14&Itemid=117 

Problema moștenirii bunurilor imateriale.  27 Septembrie 2021. https://
www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=11139:proble

ma-mostenirii-bunurilor-imateriale&catid=14&Itemid=117 
Bunurilor imateriale: sens și conținut.  25 Septembrie 2021. https://www.

ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=11138:bunurilor-
imateriale-sens-si-continut&catid=14&Itemid=117 

Algoritmii. 24 Septembrie 2021. https://www.ecreator.ro/index.
php?option=com_content&view=article&id=11136:algoritmii&catid=14&Item

id=117 
Cele 3 dorinţe ale lui Alexandru Macedon.  22 Septembrie 2021. https://

www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=11132:cele-3-
dorinte-ale-lui-alexandru-macedon&catid=14&Itemid=117 

Octombrie 2021
Scrierea cu diacritice: indicator al gradului de cultură şi de profesionalism. 

Condiţie esenţială pentru elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a 
textelor legale și religioase.  04 Octombrie 2021. https://www.ecreator.ro/index.
php?option=com_content&view=article&id=8646:scrierea-cu-diacritice-indicator-
al-gradului-de-cultura-si-de-profesionalism-conditie-esentiala-pentru-elaborarea-

interpretarea-si-aplicarea-corecta-a-textelor-legale-si-religioase&catid=14:eseistica
&Itemid=117 

Inteligența artificială va schimba omul până la a-l face nemuritor, dar fără a 
mai fi natural.  01 Octombrie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_
content&view=article&id=11149:inteligenta-artificiala-va-schimba-omul-pana-la-

a-l-face-nemuritor-dar-fara-a-mai-fi-natural&catid=14&Itemid=117 
DEX-ul și neajunsurile sale.  05 Octombrie 2021. https://www.ecreator.ro/

index.php?option=com_content&view=article&id=11152:dex-ul-si-neajunsurile-
sale&catid=14&Itemid=117 

Ipocrizia, depravarea și infracționalitatea în sistemul medical.  08 
Octombrie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=11163:ipocrizia-depravarea-si-infractionalitatea-in-sistemul-
medical&catid=14&Itemid=117 

Sensul și conţinutul noţiunilor „Corona-virus”, „SARS-CoV-2” și 
„COVID-19”.  15 Octombrie 2021. https://www.ecreator.ro/index.php?option=com_
content&view=article&id=11180:sensul-si-continutul-notiunilor-corona-virus-sars-
cov-2-si-covid-19&catid=14&Itemid=117 

Distanțarea Covid-19, distanțarea pandemică, distanțarea fizică sau 
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distanțarea socială?  17 Octombrie 2021.https://ecreator.ro/index.php?option=com_
content&view=article&id=11185:distantarea-covid-19-distantarea-pandemica-

distantarea-fizica-sau-distantarea-sociala&catid=14&Itemid=117 
Nedumeriri la vaccinarea contra COVID-19.  20 Octombrie 2021. https://

www.ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=11193:nedume
riri-la-vaccinarea-contra-covid-19&catid=14&Itemid=117 

Nedumeriri la vaccinarea contra COVID-19.  20 Octombrie 2021. https://
ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=11193:nedumeriri-

la-vaccinarea-contra-covid-19&catid=14&Itemid=117 
Dicționar COVID. 21 Octombrie 2021. https://www.ecreator.ro/index.

php?option=com_content&view=article&id=11194:dictionar-covid&catid=14:eseis
tica&Itemid=117 

Dezinfectarea mâinilor la magazine. 22 Octombrie 2021. https://ecreator.ro/
index.php?option=com_content&view=article&id=11196:dezinfectarea-mainilor-

la-magazine&catid=14&Itemid=117 
Reguli elementare care trebuie respectate pentru a evita îmbolnăvirea 

cu COVID-19.  21 Octombrie 2021. https://ecreator.ro/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=11195:reguli-elementare-care-trebuie-respectate-pentru-a-
evita-imbolnavirea-cu-covid-19&catid=14&Itemid=117 

Dicționar COVID.  21 Octombrie 2021. https://ecreator.ro/
index.php?option=com_content&view=article&id=11194:dictionar-

covid&catid=14&Itemid=117 
„Banii n-au miros” dar pot avea virusuri care ne pot pune în pericol sănătatea 

și chiar viața.  23 Octombrie 2021. https://ecreator.ro/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=11197:banii-n-au-miros-dar-pot-avea-virusuri-care-ne-pot-

pune-in-pericol-sanatatea-si-chiar-viata&catid=14&Itemid=117 
Despre N. Grigorie Lăcriţa. Scris de Mihai Firică.  25 Octombrie 2021. 
https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=11203:

despre-n-grigorie-lacrita&catid=14&Itemid=117 
Medici care prescriu medicamente prin practici periculoase pentru sănătatea 

și viața oamenilor.  27 Octombrie 2021. https://ecreator.ro/index.php?option=com_
content&view=article&id=11207:medici-care-prescriu-medicamente-prin-practici-
periculoase-pentru-sanatatea-si-viata-oamenilor&catid=14&Itemid=117 

Noiembrie 2021
Cum ne calculăm singuri care ne va fi pensia începând cu 1 ianuarie 

2022.  27 Noiembrie 2021. https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=11295:cum-ne-calculam-singuri-care-ne-va-fi-pensia-incepand-cu-1-
ianuarie-2022&catid=14&Itemid=117 

Rudenia și gradul de rudenie.  23 Noiembrie 2021. https://ecreator.ro/
index.php?option=com_content&view=article&id=11288:rudenia-si-gradul-de-

rudenie&catid=14&Itemid=117 
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Despre modul agramat în care se elaborează documentele în cele mai 
multe instituții publice și private.  03 Noiembrie 2021. https://ecreator.ro/index.

php?option=com_content&view=article&id=11227:despre-modul-agramat-
in-care-se-elaboreaza-documentele-in-cele-mai-multe-institutii-publice-si-

private&catid=14&Itemid=117 
Decembrie 2021
Calculul contribuției de sănătate și al impozitului din veniturile din pensii.  

22 Decembrie 2021. https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=11337:calculul-contributiei-de-sanatate-si-al-impozitului-din-veniturile-din-
pensii&catid=14&Itemid=117 

Electroputere Craiova, de la „citadelă a electrotehnicii româneşti” la 
„Mallul unor multinaționale”.  14 Decembrie 2021. https://ecreator.ro/index.

php?option=com_content&view=article&id=11325:electroputere-craiova-de-la-
citadela-a-electrotehnicii-romanesti-la-mallul-unor-multinationale&catid=14&Item
id=117 

Noțiunile de văr, vară, veri, vere. Rudenia și gradul de rudenie dintre 
acestea.  11 Decembrie 2021. https://ecreator.ro/index.php?option=com_content

&view=article&id=11320:notiunile-de-var-vara-veri-vere-rudenia-si-gradul-de-
rudenie-dintre-acestea&catid=14&Itemid=117

7. Revista EPIFANIA – 3 articole
Revistă de dialog ortodox. Apare cu Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 

Părinte TEOFAN, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Apariţie trimestrială.
Pagina de Facebook WWW.facebook.com/revistaepifamiaiasi  ISSN 2065-

3794
Soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ. Publicat în nr. 56, 

martie - mai 2021, pg. 183-188
DEX-ul și neajunsurile sale. Publicat în nr. 58, septembrie – noiembrie 2021, 

pg. 219 - 221
Problema moștenirii bunurilor imateriale. Publicat în nr. 59, decembrie 2021 

- februarie 2022, pg. 219 - 222.

8. Ziarul Informația de Strehaia – 5 articole
Ziar independent. Apare lunar sub egida asociației literare „Speranța 2014” 

Strehaia
informatiadestrehaia@yahoo.com; vasilevulpasu@yahoo.com 
„Inteligenţa artificială va schimba omul până la a-l face nemuritor, dar 

fără a mai fi natural”. Publicat în nr. 10 (60)/2021, pg. 9.
„Dicţionar COVID”. Publicat în nr. 11 (61)/2021, pg. 10.
Dezinfectarea mâinilor la magazine. Publicat în nr. 12 (62)/2021, pg. 6.
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Medici care prescriu medicamente prin practici periculoase pentru 
sănătatea şi viaţa oamenilor. Publicat în nr. 1 (63)/2021, pg. 13.

9. Revista din S.U.A. International Writers’ Journal – 3 articole
Revistă editată în S.U.A., în format pe hârtie și electronic, distribuită în 70 

de țări. Grand Rapids, Ohio 43522 United States of America. ISSN (print): ISSN 
(online): 2690-18542690-1846. http://www.iwj-magazine.com; 

http://www.iwj-magazine.com Facebook: International Writers’ Journal
BIROCRAȚIA este una dintre cauzele principale care FACE SĂ 

CREASCĂ PANDEMIA. International Writers’ Journal nr. 2/2021, pg. 149 – 152. 
Linkul: https://iwj-magazine.com/iwj/2021/02

Dex-ul și neajunsurile sale. International Writers’ Journal nr. 3/2021, pg. 160 
– 161. Linkul: https://iwj-magazine.com/iwj/2021/03  

Problema fonturilor folosite în limba română. International Writers’ Journal 
nr. 4/2021, pg. 164. Linku-rile: https://iwj-magazine.com/new; https://iwj-magazine.
com/iwj/2021/04;

10. Revista de note și studii juridice - JURIDICE.ro – 6 articole
https://www.juridice.ro/revista-de-note-si-studii-juridice - SSN 2066-0944
Nicolae Grigorie Lăcriţa: prezentare. https://profesionisti.juridice.ro/

nicolae-grigorie-lacrita
Antepronunțarea, de la prostie la meschinărie și la DEX. 04.02.2021. 

https://www.juridice.ro/715593/antepronuntarea-de-la-prostie-la-meschinarie-si-la-
dex.html

Evaluarea clădirilor persoanelor fizice folosite în alte scopuri decât 
pentru locuinţă. 05.02.2021. https://www.juridice.ro/715759/evaluarea-cladirilor-
persoanelor-fizice-folosite-in-alte-scopuri-decat-pentru-locuinta.html

Inteligența artificială produce schimbări epocale și rapide la nivelul 
întregii omeniri. 11.02.2021. https://www.juridice.ro/716661/inteligenta-artificiala-
produce-schimbari-epocale-si-rapide-la-nivelul-intregii-omeniri.html

Legea trebuie interpretată şi aplicată atât în litera, cât şi în spiritul ei. 
18.02.2021. https://www.juridice.ro/717834/legea-trebuie-interpretata-si-aplicata-
atat-in-litera-cat-si-in-spiritul-ei.html

Necesitatea ca DEX-ul Academiei Române să fie prezentat şi online. 
04.03.2021

https://www.juridice.ro/720160/necesitatea-ca-dex-ul-academiei-romane-sa-
fie-prezentat-si-online.html 

Distanțarea Covid-19, distanțarea pandemică, distanțarea fizică sau 
distanțarea socială? 12.03.2021. https://www.juridice.ro/721571/distantarea-
covid-19-distantarea-pandemica-distantarea-fizica-sau-distantarea-sociala.html 
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11. Ziarul Jurnalul Bucureştiului – 16 articole
https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/?s=L%C4%83cri%C8%9Ba
Birocrația este una dintre cauzele principale care face să crească 

pandemia.  25 februarie 2021. https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/birocratia-
este-una-dintre-cauzele-principale-care-face-sa-creasca-pandemia-corespondenta-

de-la-conf-dr-nicolae-grigorie-lacrita/ 
Impozitele în evoluţia lor, de la relatările din Biblie și până în zilele 

noastre. 22 februarie 2021
https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/impozitele-in-evolutia-lor-de-la-

relatarile-din-biblie-si-pana-in-zilele-noastre/ 
Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea pe care 

umbli! 19 februarie 2021. https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/poporul-meu-
carmuitorii-tai-te-duc-in-ratacire-si-pustiesc-calea-pe-care-umbli-biblisaia-ia-312-

corespondenta-de-la-conf-dr-nicolae-grigorie-lacrita/# 
Grave anomalii în formularul „Chitanță pentru încasarea impozitelor 

și taxelor locale. 18 februarie 2021. https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/grave-
anomalii-in-formularul-chitanta-pentru-incasarea-impozitelor-si-taxelor-locale/ 

Evaluarea clădirilor persoanelor fizice folosite în alte scopuri decât pentru 
locuinţă. 15 februarie 2021. https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/evaluarea-
cladirilor-persoanelor-fizice-folosite-in-alte-scopuri-decat-pentru-locuinta/ 

Ce valoare are omul în matematică” în timpul unei „vieți matusalemice? 
6 februarie 2021.

https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/ce-valoare-are-omul-in-matematica-in-
timpul-unei-vieti-metusalemice/ 

Cunoaşterea şi folosirea corectă a noţiunilor matematice elementare 
„procent” şi „punct procentual” (partea IV). Procedeul sutei mărite. 5 
februarie 2021. https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/cunoasterea-si-folosirea-
corecta-a-notiunilor-matematice-elementare-procent-si-punct-procentual-partea-vi-
procedeul-sutei-marite-corespondenta-de-la-conf-dr-n/ 

Cunoaşterea şi folosirea corectă a noţiunilor matematice elementare 
„procent” şi „punct procentual” (partea III). Cifre şi numere, deosebirea 
dintre acestea, reguli de folosire corectă. 2 februarie 2021. https://www.
jurnalul-bucurestiului.ro/cunoasterea-si-folosirea-corecta-a-notiunilor-matematice-

elementare-procent-si-punct-procentual-partea-iii-cifre-si-numere-deosebirea-
dintre-acestea-reguli-de/ 

Cunoaşterea şi folosirea corectă a noţiunilor matematice elementare 
„procent” şi „punct procentual” (partea II). Erori în folosirea cifrelor și a 
numerelor. Esenţa sistemului zecimal. 28 ianuarie 2021. https://www.jurnalul-

bucurestiului.ro/cunoasterea-si-folosirea-corecta-a-notiunilor-matematice-
elementare-procent-si-punct-procentual-partea-ii-erori-in-folosirea-cifrelor-si-a-

numerelor-esenta-sist/ 
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Cunoaşterea şi folosirea corectă a noţiunilor matematice elementare 
„procent” şi „punct procentual” (partea I). Procente, puncte procentuale şi 
distincţia dintre acestea. 25 ianuarie 2021. 

https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/procente-puncte-procentuale-si-
distinctia-dintre-acestea-corespondenta-de-la-conf-dr-nicolae-grigorie-lacrita/ 

Eminescu si gândirea p o l i t i c ă . 15 ianuarie 2021. 
https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/eminescu-si-gandirea-politica-

corespondenta-de-la-conf-dr-nicolae-grigorie-lacrita/# 
Eminescu şi gândirea e c o n o m i c ă . 15 ianuarie 2021. https://www.jurnalul-

bucurestiului.ro/eminescu-si-gandirea-economica-corespondenta-de-la-conf-dr-
nicolae-grigorie-lacrita/# 

Cuvinte înțelepte e m i n e s c i e n e . 15 ianuarie 2021. https://www.jurnalul-
bucurestiului.ro/cuvinte-intelepte-eminesciene-corespondenta-de-la-conf-dr-

nicolae-grigorie-lacrita/ 
Antepronunțarea, de la prostie la meschinărie și la DEX. 14 ianuarie 

2021. https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/antepronuntarea-de-la-prostie-la-
meschinarie-si-la-dex-corespondenta-de-la-conf-dr-nicolae-grigorie-lacrita/ 

Teoria Big Bang este admisă, și de religie și de știință, ca „punctul 
comun” de pornire în crearea Universului. Diferențele sunt cu privire la ceea 
ce a fost înainte de Big Bang. 4 ianuarie 2021. https://www.jurnalul-bucurestiului.

ro/big-bang-este-admis-si-de-religie-si-de-stiinta-ca-punctul-comun-de-pornire-
in-crearea-universului-diferentele-sunt-cu-privire-la-ceea-ce-a-fost-inainte-de-big-

bang-coresponden/ 
Distanțarea Covid-19, distanțarea pandemică, distanțarea fizică sau 

distanțarea socială? 11 martie 2021. https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/
distantarea-covid-19-distantarea-pandemica-distantarea-fizica-sau-distantarea-

sociala-corespondenta-de-la-conf-dr-nicolae-grigorie-lacrita/

12. Ziarul online NecenzuratMM.ro – 11 articole
http://www.necenzuratmm.ro 
Calculul contribuției de sănătate și al impozitului din veniturile din pensii. 

22 Decembrie 2021.https://www.necenzuratmm.ro/economie/56077-calculul-
contributiei-de-sanatate-si-al-impozitului-din-veniturile-din-pensii.html 

Electroputere Craiova, de la „citadelă a electrotehnicii româneşti” la 
„Mallul unor multinaționale”. 14 Decembrie 2021. https://www.necenzuratmm.
ro/opiniuni/56073-electroputere-craiova-de-la-citadela-a-electrotehnicii-romanesti-
la-mallul-unor-multinationale.html 

Cum ne calculăm singuri care ne va fi pensia începând cu 1 ianuarie 
2022. 27 Noiembrie 2021.https://www.necenzuratmm.ro/economie/56057-cum-ne-
calculam-singuri-care-ne-va-fi-pensia-incepand-cu-1-ianuarie-2022.html 

Rudenia și gradul de rudenie. 23 Noiembrie 2021. https://www.
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necenzuratmm.ro/justitie/56053-rudenia-si-gradul-de-rudenie.html 
Despre modul agramat în care se elaborează documentele în cele mai 

multe instituții publice și private. 03 Noiembrie 2021.https://www.necenzuratmm.
ro/administratie/56026-despre-modul-agramat-in-care-se-elaboreaza-documentele-
in-cele-mai-multe-institutii-publice-si-private.html 

Medici care prescriu medicamente prin practici periculoase pentru 
sănătatea și viața oamenilor. 27 Octombrie 2021. https://www.necenzuratmm.

ro/opiniuni/56009-medici-care-prescriu-medicamente-prin-practici-periculoase-
pentru-sanatatea-si-viata-oamenilor.html 

Despre falsele analize medicale de laborator. 25 August 2021.https://www.
necenzuratmm.ro/sanatate/55923-despre-falsele-analize-medicale-de-laborator.html 

Telemedicina și acordarea de servicii medicale la distanţă. 11 August 2021.
https://www.necenzuratmm.ro/opiniuni/55908-telemedicina-si-acordarea-de-

servicii-medicale-la-distanta.html 
Când FRICA schimbă modul de viață al oamenilor. 25 Mai 2021.

https://www.necenzuratmm.ro/opiniuni/55784-cand-frica-schimba-modul-
de-viata-al-oamenilor.html 

Virus, virusuri, viruşi. 21 Februarie 2021.https://www.necenzuratmm.ro/
sanatate/55617-virus-virusuri-virusi.html 

13. Ziarul Observatorul, editat de românii din Toronto, Canada: – 4 
articole

Apare în format pe hârtie și electronic, distribuit în Canada și SUA, 
cu abonamente în Romania, Moldova, Spania, Belgia, Franța. www.

observatorul.com
Virus, virusuri și viruşi .  19.02.2021. http://www.observatorul.com/default.

asp?action=articleviewdetail&ID=22338 
Când FRICA schimbă modul de viață al oamenilor. 23.05.2021. http://

www.observatorul.com/default.asp?action=articleviewdetail&ID=22652 
Consultarea mai multor opinii medicale specializate poate salva sănătatea 

și chiar viața unor oameni. 05.07.2021. http://www.observatorul.com/articles_
main.asp?action=articleviewdetail&ID=22805

Sensul și conţinutul noţiunilor „Corona-virus”, „SARS-CoV-2” și 
„COVID-19”. 18.10.2021

http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&
ID=23097 

14. Revista Popas jurnalistic și literar-artistic – 3 articole
Slatina, ISSN 2668-7178; ISSN-L 2668-7178
Soluții pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Publicat în nr. 19 

pg. 58 - 61. 
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revpopasjurnalisticliterar@gmail.com 
Calculul obligațiilor bugetare, la un cabinet medical individual, fără 

salariați. Publicat în nr.20/2021, pg. 66 – 71.
Electroputere Craiova, de la „c i t a d e l ă  a electrotehnicii româneşti” la 

„Mall-ul unor multinaționale”. Publicat în nr.21/2021, pg. 81 – 82.

15. Ziarul online Pro Oltenia – 7 articole
www.pro-oltenia.ro 
Antepronunțarea, de la prostie la meschinărie și la DEX. 11.01.2021
BIROCRAȚIA este una dintre cauzele principale care FACE SĂ 

CREASCĂ PANDEMIA. 08.03.2021. https://www.pro-oltenia.ro/articol/
birocratia-este-una-dintre-cauzele-principale-care-face-sa-creasca-pandemia/ 

Distanţa minimă faţă de limita proprietăţii la care este permisa plantarea 
pomilor şi amplasarea ferestrelor. 14.03.2021

Problema moștenirii bunurilor imateriale. 22.09.2021. https://www.
pro-oltenia.ro/articol/conf-univ-dr-n-grigorie-lacrita-bunurilor-imateriale-sens-si-

continut/ 
Mâna invizibilă. 20.07.2021. https://www.pro-oltenia.ro/articol/mana-

invizibila/ 
Ipocrizia, depravarea și infracționalitatea în sistemul medical. 12.10.2021. 

https://www.pro-oltenia.ro/ ; 
„ https://www.facebook.com
Durata studiilor din învăţământul profesional să fie considerată vechime 

în muncă. 02.12.2021. https://www.pro-oltenia.ro/articol/durata-studiilor-din-
invatamantul-profesional-sa-fie-considerata-vechime-in-munca/ 

16. Ziarul RAȚIUNEA – 4 articole
Apare în format pe hârtie și electronic
Electroputere Craiova, de la „citadelă a electrotehnicii româneşti” la 

„Mallul unor multinaţionale”. Publicat  270-272 2021 (3), pg. 4.
Despre false analize de laborator. Publicat  265 - 269/ 2021 (2), pg. 31.
Trocul. Publicat 265 - 269/ 2021 (2), pg. 46.
Mâna invizibilă. Publicat 265 - 269/ 2021 (2), pg. 46.

17. Ziarul ȘtirileMM.ro – 3 articole
Ziar în format electronic
Rudenia și gradul de rudenie.  marți, 23 noiembrie 2021. https://stirilemm.

ro/juridic/48676-rudenia-si-gradul-de-rudenie.html 
Calculul contribuției de sănătate și al impozitului din veniturile din 

pensii.  miercuri, 22 decembrie 2021. https://stirilemm.ro/economie/48689-calculul-
contributiei-de-sanatate-si-al-impozitului-din-veniturile-din-pensii.html 
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Despre modul agramat în care se elaborează documentele în cele mai 
multe instituții publice și private.  miercuri, 03 noiembrie 2021.  https://www.

stirilemm.ro/administratie/48657-despre-modul-agramat-in-care-se-elaboreaza-
documentele-in-cele-mai-multe-institutii-publice-si-private.html 

18. Revista Univers Strategic – 9 articole
Revistă universală de studii strategice interdisciplinare și de securitate. Editor: 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. Revista se află în bazele internaţionale 
de date CEEOL și EBSCO. ISSN 2068 – 1682 Online. ISSN 2067 – 7464 Print. 
http://iss.ucdc.ro/revista.html

Evaluarea clădirilor persoanelor fizice folosite în alte scopuri decât pentru 
locuinţă, nr. 1(45)/2021, pg. 85 – 128.

Evaluarea clădirilor persoanelor fizice folosite în alte scopuri decât pentru 
locuinţă, nr. 1(45)/2021, pg. 8

Distincţia dintre noţiunile „impozit pe clădiri” – „taxă pe clădiri”, 
„impozit pe teren” – „taxă pe teren”, nr. 2(46)/2021, pg. 86

Conţinutul dublei impuneri juridice internaţionale, nr. 2(46)/2021, pg. 104
Neconstituţionalitatea prevederilor legale care conţin noţiuni nedefinite, 

nr. 2(46)/2021, pg. 111
„Inteligența artificială” a ajuns să modifice și ființa umană și să constituie 

chiar și o amenințare pentru aceasta, nr. 3(47)/2021, pg. 116 
 Telemedicina și acordarea de servicii medicale la distanţă, nr. 3(47)/2021, 

pg. 118 
„ELECTROPUTERE” CRAIOVA, de la „c i t a d e l ă a electrotehnicii 

româneşti” la „m a l l u l unor multinaționale”, nr. 4(48)/2021, pg. 107. https://iss.
ucdc.ro/revista-pdf/us48.pdf 

Afinitatea și gradul de afinitate, nr. 4(48)/2021, pg. 127

19. Revista Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Românie (UZPR) - 13 
articole

uzp.org.ro
Big Bang este admis, și de religie și de știință, ca „punctul comun” de 

pornire în crearea Universului. Posted On 03 ian. 2021. https://uzp.org.ro/43469/
big-bang-este-admis-si-de-religie-si-de-stiinta-ca-punctul-comun-de-pornire-in-

crearea-universului/ 
Impozitele în evoluţia lor, de la relatările din Biblie și până în zilele 

noastre. Posted On 22 ian. 2021. https://uzp.org.ro/44354/impozitele-in-evolutia-
lor-de-la-relatarile-din-biblie-si-pana-in-zilele-noastre/ 

Pensiile, de căței și de dulăi. Posted On 25 apr. 2021. https://uzp.org.
ro/47901/pensiile-de-catei-si-de-dulai/ 

Când FRICA schimbă modul de viață al oamenilor. Posted On 24 mai 
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2021. https://uzp.org.ro/49069/cand-frica-schimba-modul-de-viata-al-oamenilor/ 
Problema fonturilor folosite în limba română. Posted On 31 iul. 2021. 

https://uzp.org.ro/51768/problema-fonturilor-folosite-in-limba-romana/ 
Telemedicina și  acordarea de servicii medicale la distanţă. Posted On 11 

aug. 2021. https://uzp.org.ro/52183/telemedicina-si-acordarea-de-servicii-medicale-
la-distanta/ 

Problema moștenirii bunurilor imateriale. Posted On 21 sept. 2021. https://
uzp.org.ro/53813/problema-mostenirii-bunurilor-imateriale/ 

Bunurilor imateriale: sens și conținut. Posted On 24 sept. 2021. https://uzp.
org.ro/24/09/2021/bunurilor-imateriale-sens-si-continut/ 

Date, informații, cunoștințe și înțelepciune. Posted On 27 sept. 2021. https://
uzp.org.ro/53994/date-informatii-cunostinte-si-intelepciune/ 

Inteligența artificială va schimba omul până la  a-l face nemuritor, dar 
fără a mai fi natural. Posted On 30 sept. 2021. https://uzp.org.ro/54146/inteligenta-
artificiala-va-schimba-omul-pana-la-a-l-face-nemuritor-dar-fara-a-mai-fi-natural/ 

Ipocrizia, depravarea și infracționalitatea  în sistemul medical. Posted On 
13 oct. 2021. https://uzp.org.ro/54841/ipocrizia-depravarea-si-infractionalitatea-in-
sistemul-medical/ 

Medici care prescriu medicamente prin  practici periculoase pentru 
sănătatea și viața oamenilor. Posted On 25 oct. 2021. https://uzp.org.ro/25/10/2021/

medici-care-prescriu-medicamente-prin-practici-periculoase-pentru-sanatatea-si-
viata-oamenilor/ 

Despre modul agramat în care se elaborează documentele  în cele 
mai multe instituții publice și private. Posted On 30 oct. 2021. https://uzp.org.
ro/30/10/2021/despre-modul-agramat-in-care-se-elaboreaza-documentele-in-cele-

mai-multe-institutii-publice-si-private/ 
Scrierea cu DIACRITICE, indicator al gradului de cultură şi de 

profesionalism, condiţie esenţială pentru elaborarea, interpretarea şi aplicarea 
corectă a oricărui text. Posted On 24 nov. 2021. https://uzp.org.ro/24/11/2021/

scrierea-cu-diacritice-indicator-al-gradului-de-cultura-si-de-profesionalism-
conditie-esentiala-pentru-elaborarea-interpretarea-si-aplicarea-corecta-a-oricarui-

text/ 
Cum ne calculăm singuri pensia. Posted On 27 nov. 2021.https://uzp.org.

ro/27/11/2021/cum-ne-calculam-singuri-pensia/ 
DEX-ul și neajunsurile sale. Posted On 29 nov. 2021. https://uzp.org.

ro/29/11/2021/opinie-dex-ul-si-neajunsurile-sale/ 
Durata studiilor din învăţământul profesional să fie considerată vechime 

în muncă. Posted On 05 dec. 2021. https://uzp.org.ro/05/12/2021/durata-studiilor-
din-invatamantul-profesional-sa-fie-considerata-vechime-in-munca/ 

Rudenia și gradul de rudenie. Posted On 07 dec. 2021. https://uzp.org.
ro/07/12/2021/rudenia-si-gradul-de-rudenie/ 
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Afinitatea și gradul de afinitate. Posted On 08 dec. 2021. https://uzp.org.
ro/57211/afinitatea-si-gradul-de-afinitate/ 

Despre modul agramat în care se elaborează documentele în cele mai 
multe instituții publice și private. Posted On 10 dec. 2021. https://uzp.org.
ro/10/12/2021/despre-modul-agramat-in-care-se-elaboreaza-documentele-in-cele-

mai-multe-institutii-publice-si-private-2/ 
Noțiunile de văr, vară, veri, vere. Rudenia și gradul de rudenie dintre 

acestea. Posted On 11 dec. 2021. https://uzp.org.ro/11/12/2021/notiunile-de-var-
vara-veri-vere-rudenia-si-gradul-de-rudenie-dintre-acestea/ 

Revista „International Writers’ Journal” Nr. 4/2021 (octombrie – 
decembrie). Posted On 13 dec. 2021. https://uzp.org.ro/13/12/2021/revista-
international-writers-journal-nr-4-2021-octombrie-decembrie/ 

Electroputere Craiova, de la „citadelă a electrotehnicii româneşti” 
la „mallul unor multinaționale”. Posted On 14 dec. 2021. https://uzp.org.
ro/14/12/2021/electroputere-craiova-de-la-citadela-a-electrotehnicii-romanesti-la-

mallul-unor-multinationale/ 
„EPIFANIA”, revistă de dialog ortodox. Posted On 16 dec. 2021. https://

uzp.org.ro/16/12/2021/epifania-revista-de-dialog-ortodox/ 

27.06.2022 
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Gheorghe VĂDUVA

Abstract

Toată lumea știe – sau, dacă nu știe, bănuiește –, că războiul geopolitic 
fratricid din Ucraina nu a izbucnit din senin și, prin urmare, nu este doar o nebunie 
a unui dictator, cum zic unii. Nu este nici ceva, așa, un fel de oportunitate ca armata 
rusă să se antreneze pentru ce va fi mai rău în viitor. Este foarte posibil ca Vladimir 
Putin să nu fi atacat Ucraina doar pentru a-i arăta Kievului, locul unde s-a întemeiat 
Rusia Kieveană, cine este șeful. 

Acest război, în viziunea celor care l-au declanșat, nu este un război, ci doar 
o operațiune specială de demilitarizare și denazificare a Ucrainei. De ce așa?! 
Probabil, pentru motivul că Ucraina nu este considerată, de către Moscova, o țară 
care ar merita să i se declare război, ci o componentă rebelă și nerecunoscătoare a 
Rusiei, mai exact, a Uniunii Sovietice, cea care a ridicat-o la rangul de țară, pentru 
că avea efectiv nevoie de o țară, de o țară a slavilor de margine, aici, în gura lupului, 
adică la marginea ei, pe falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică. 

Iar Ucraina, în viziunea rușilor, nu și-o fi îndeplinit, probabil, întocmai acest 
rol.

Cuvinte-cheie: Rusia; Ucraina; geopolitică; război fratricid; dramatism; 
imprevizibilitate; 

Abstract

Everyone knows - or, if they don’t know, suspects - that the fratricidal 
geopolitical war in Ukraine did not break out suddenly and is therefore not just the 
madness of a dictator, as some say. There is no such thing as an opportunity for the 

CONSONANȚE GEOPOLITICE 
ALE RĂZBOIULUI FRATRICID DIN 

UCRAINA

GEOPOLITICAL CONSONANCES OF 
THE FRATRICIDAL WAR IN UKRAINE
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Russian army to train for what will be worse in the future. It is very possible that 
Vladimir Putin did not attack Ukraine just to show Kiev, the place where Kiev Russia 
was founded, who is the leader.

This war, in the view of those who triggered it, is not a war, but only a special 
operation of demilitarization and denazification of Ukraine. Why so?! Probably for 
the reason that Ukraine is not considered, by Moscow, a country worthy of being 
declared a war, but a rebellious and ungrateful component of Russia, more precisely, 
of the Soviet Union, which raised it to the rank of country, because it really needed a 
country, a country of the marginal Slavs, here, in the mouth of the wolf, that is, at its 
edge, on the strategic fault Black Sea - Baltic Sea.

And Ukraine, in the view of the Russians, probably would not have fulfilled 
exactly this role.

Keywords: Russia; Ukraine; geopolitics; fratricidal war; drama; 
unpredictability;

Desigur, rușii cunoșteau foarte bine teoria heartlandului a lui Haford F. 
Mackinder (1861-1947) și a necesității contracarării acesteia pe rimland 

(margine) cum susținea și americanul Nicolas Spykman, în timpul Războiului Rece. 
Pe baza acestei teorii, americanii au elaborat, pe timpul Războiului Rece, așa-numita 
strategie de îndiguire a comunismului, de fapt, a Uniunii Sovietice. Britanicul 
Mackinder a descris doar această inimă de piatră, un fel de centru în jurul căruia 
gravitează toate fenomenele geopolitice, atunci, demult, în 1904 și, ceva mai târziu, 
după 40 de ani, în contextul celui de a doilea RM. Eurasia era un fel de uriașă inimă 
terestră, având Rusia în centrul ei, situată pe platforma geoterestră inițială, protejată 
de inner crescent (Siberia, Himalaya, deșertul Gobi și Tibet). Totodată, el a formulat, 
în termeni categorici, și obiectivul acestei teorii: contracararea ei pe coastland, de 
către țările off shore. 

Dincolo de mare şi de deşertul Sahara, care delimitează insula mondială, se 
află outer crescent, compus din Marea Britanie şi Japonia. Și, mai departe, se află 
puterea americană. 

Esenţa doctrinei lui Meckinder: „Cine stăpâneşte Europa Orientală şi 
stăpâneşte heartand-ul domină lumea”. 

Mackinder nu este însă un susţinător al puterii heartaland-ului, ci al puterii 
ţărilor maritime. El face însă o analiză a puterii continentale, susţinând că, pentru a 
împiedica heartland-ul să domine lumea, trebuie să realizeze două lucruri importante:

- să împiedice o alianţă între Rusia şi Germania;
- să asigure configurarea unei alianţe dintre sistemele insulare şi ţările riverane 

pivotului continental, adică heartand-ului.
Statele Unite ale Americii, pe la 1900, erau deja în stăpânirea Pacificului 

de Nord şi deveneau un concurent puternic în bătălia pentru supremația spațiului 
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maritim:
- în 1867, au cumpărat Alaska;
- în 1895 au sprijinit revolta din Cuba împotriva Spaniei;
- în 1898 au achiziţionat Guam, Porto Rico, Hawai şi Filipine, după încheierea 

războiului împotriva Spaniei;
- în 1901, a fost realizat canalul Panama şi creat statul Panama;
- în 1914, s-a deschis canalul Panama.
Expresia Sea Power folosită de Mahan în lucrarea sa celebră apărută în 1890 

The Influence of Sea Power upon History (Influenţa puterii maritime în istorie) nu 
este sinonimă cu conceptul de Stăpânirea mărilor. Dar, în concepția lui Mahan, cel 
care a scos efectiv SUA din Doctrina izolaționistă Monroe, „Cine stăpânește marea 
stăpânește lumea”. Iar pentru a stăpâni marea este nevoie de Sea Power, de o putere 
maritimă adecvată. 

Astăzi, singura forţă din lume capabilă să asigure efectiv stăpânirea mărilor 
este cea a Statelor Unite. Era, până la apariția rachetelor hipersonice...

În 1897, Alfred Mahan scrie o carte « The interests of America in Sea Power », 
în care prezice dominaţia mondială a SUA, datorită puterii sale navele în continuă 
creștere. În acest sens, a formulat trei imperative americane în cucerirea puterii:

- alianţa cu Marea Britanie pentru controlul absolut al spaţiului maritim ;
- constrângerea Germaniei la un rol continental, interzicându-i controlul 

mării ;
- punerea în aplicare a unui sistem de apărare coordonat de americani şi de 

europeni.
Pentru realizarea acestui scop, el preconiza: cucerirea unor puncte de sprijin şi 

poziţii tari în zona strâmtorilor şi rutelor maritime și construirea unei flote puternice 
care să asigure stăpânirea mărilor. Ceea ce, se știe, americanii au și realizat, mai aes 
după cel de-al Doilea Război Mondial (RM) 

Samuel P HUNTINGTON, autorul teoriei confruntanţioniste, susținută mai 
ales în celebra lucrare „Ciocnirea civilizațiilor...”, împarte lumea în şapte sau opt 
civilizaţii astfel:

1. Civilizaţia occidentală, cu SUA ca pol dominant;
2. Civilizaţia ortodoxă, cu Rusia ca pol dominant;
3. Civilizaţia sinică, cu China ca pol dominant;
4. Civilizaţia hindusă, cu India ca pol dominant;
5. Civilizaţia islamică, fără un pol dominant (dar Turcia sau Iranul pot îndeplini 

acest rol)
6. Civilizaţia niponă, cu Japonia ca pol dominant
7. Civilizaţia latino-americană (care poate fi încadrată însă în civilizaţia 

occidentală)
8. Civilizaţia africană. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/2022 163

EVENIMENT STRATEGIC

Viitorul război, ne spune el va fi unul intercivilizațional. Desigur, aceste 
civilizații nu se războiesc între ele prin sistemele lor de valori – valorile sunt 
totdeauna consonante, (consonante, nu conflictuale) –, ci prin sistemele lor de 
interese. Aparent, războiul din Ucraina, nu este unul intercivilizațional – rușii și 
ucrainenii nu fac parte din civilizații diferite, dar Ucraina este compusă din partea 
estică, din Donbas până la Nipru, în principiul slavă și cu o popuație ortodoxă, rusă 
și prorusă, și Ucraina Vestică, de la Nipru și până la Lvov, la granița cu Polonia, 
cu populație de religie catolică. Falia geopolitică și geostrategică delimitată de o 
linie trasată grosso modo de Huntington prim miezul Ucrainei, pe creasta Munților 
Carpați și, dincolo de Dunăre, printre Serbia și Croația, arată că da, acest război 
este unul de falie geopolitică, Ucraina fiind, deja, din perspectivă geopolitică, o țară 
sfâșiată. 

Războiul din Ucraina este unul de falie, întrucât Ucraina este jumătate 
ortodoxă și jumătate catolică, iar partea ei vestică este situată chiar pe falia strategică 
Marea Neagră - Marea Baltică, cea care rupe continentul european în două, chiar pe 
axul central Marea Neagră – Marea Baltică. 

George Friedmann spune, în una din intervențiile sale neortodoxe, că, în 
partea vestică a acestui ax Marea Neagră – Marea Baltică, țările care se află aici – 
se referea probabil la Polonia, Slovacia, Ungaria și, bineînțeles, România – trebuie 
să alcătuiască un coridor sanitar, cum îi zice el, adică un fel de zonă de siguranță 
strategică, de care America și, în general, Vestul au neapărată nevoie. 

Nu este nimic nou sub soare, nici în viziunea lui Friedmann, nici în a altora. 
În conflictualitatea endogenă Est-Vest sau Vest-Est, de pe acest aliniament situat pe 
gâtuitura Marea Neagră – Marea Baltică, se deschid, spre Vest, patru mari coridoare 
geopolitice și geostrategice pe care s-au desfășurat, practic, mai toate confruntările 
militare Est-Vest și Vest-Est, inclusiv cele două războaie mondiale și războiul 
rece: culoarul geopolitic și geostrategic al Mării Baltice; culoarul geopolitic și 
geostrategic terestru: Galiția Vestică, partea central-europeană situată la nord de 
lanțul muntos european, până în Normandia; culoarul geopolitic și geostrategic al 
Dunării; culoarul geopolitic și geostrategic Marea Neagră – Marea Mediterană 
(ieșirea Rusiei la oceanul cald). 

Iar prima rocadă strategică între cele patru culoare strategice este situată pe la 
Nordul brațului Chilia, pe teritoriul de azi al Republicii Moldova, între Prut și Nistru, 
prin partea de Vest a Ucrainei, până în zona Kaliningrad, zonă căreia i se atașează, la 
o adică, culoarul Suwalki și Țările Baltice. 

Rusia este o mare putere nucleară, fostă învingătoare în cel de al doilea RM și 
nu va renunța niciodată nici la politica de forță, nici la cea mai dură ripostă de care 
este capabilă s-o dea unui Occident care nu încetează, în concepția liderilor de la 
Moscova, să sugrume lumea, pentru a-i folosi la discreție resursele.

Ucraina nerecunoscătoare, care, în viziunea Kremlinului,  s-a dat cu Vestul, a 
ofensat atât de tare Rusia, încât aceasta s-a hotărât să taie nodul gordian ucrainean 
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și s-o aducă cu picioarele pe pământ. Cel puțin așa se pare că cred rușii, în frunte cu 
liderul lor de la Moscova. 

Kenneth Waltz, în Teoria politicii internaţionale, 1979, arată că actorii 
statali nu acţionează în funcţie de ideologie, ci pentru a supravieţui şi pentru a-şi 
extinde influenţa (opoziţia sino-sovietică şi Europa - Statele Unite). Dar opoziția 
sino-sovietică a devenit parteneriat strategic sino-rus, iar opoziția geopolitică SUA 
– Europa a devenit spațiu euro-atlantic și alianță euro-atlantică. Dar, geopoliticește, 
ea n-a încetat să rămână ceea ce este. Americanii nu doresc în niciun caz o realitate 
euro-asiatică și nici măcar un concept cu un astfel de conținut care ar submina euro-
atlantismuul de sorginte americană.

Unul dintre riscurile majore pentru SUA este o posibilă alianță solidă între 
Rusia şi Japonia sau/și între Rusia şi Europa.

De aceea, Brzezinski a considerat că este esenţială izolarea Rusiei pe pieţele 
sale, continuându-se politica de îndiguire şi evitându-se astfel trei pericole mari: 
reconstituirea unui nou imperiu rus; o dezordine necontrolată în Asia Centrală; o 
coaliţie a statelor imature.

În Marea Tablă de şah, Brzezinski vorbeşte de controlul resurselor energetice, 
a drumurilor  de acces spre acestea etc. 

Celor două curente (Huntington și Brzezinski) n-au trecut fără urme, ci au 
lăsat câte ceva pentru viitor: 

- un plus de favoare pentru teoria lui Huntington imediat după atacurile de la 
11 septembrie 2001;

- intensificarea prezenţei americane în Asia Centrală, în Afganistan, în unele 
ţări CSI şi în Irak;

- intervenţia americană în Balcani;
- presiuni asupra statelor imature, nesigure, de tipul celor încadrate de George 

Bush în „axa răului”, intervenţiile în Afganistan şi în Irak;
- o politică prudentă faţă de China, ceea ce reprezintă un paradox sau un nou 

trend în reconfigurările analizelor şi efectelor geopolitice. 
Desigur, etapa politicii prudente față de China a trecut. China, azi, este, 

incontestabil, una dintre marile puteri ale lumii, extrem de temută de către SUA.
.
Într-un articol despre „noua ordine mondială”, Waltz vorbeşte de sfârşitul 

bipolarităţii, dar include noţiunea de bipolaritate modificată, în sensul că Rusia 
îşi menţine capacitatea sa nucleară. E o schimbare de opţiune la Waltz, întrucât, el 
vorbea de o distribuţie a capabilităţilor şi nu cu prioritate de capabilitatea nucleară. 
Evident, o astfel de capabilitate nu poate fi trecută cu vederea.

Dar, în ceea ce priveşte managementul afacerilor internaţionale, armele 
nucleare şi, în general, puterea militară nu pot rivaliza  cu constrângerile structurale 
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ale polarităţii, decisive fiind acestea din urmă.
NATO n-a dispărut, aşa cum prezisese Waltz, ci, dimpotrivă, s-a extins, ceea 

ce a dat din nou  apă la moară instituţionaliştilor (care au resubliniat importanţa 
instituţiilor internaţionale, ce capătă o existenţă proprie, şi preluarea de către acestea 
a funcţiilor puterii, echilibrului etc.)

Waltz susține, pe bună dreptate, că instituţiile internaționale sunt create de 
state şi folosite de acestea pentru rezolvarea problemelor dintre ele. Întrucât, după 
desfiinţarea Tratatului de la Varşovia, NATO îşi pierduse funcţia majoră, SUA au 
folosit Alianţa pentru promovarea propriei viziuni privind securitatea Europei.

Waltz consideră că, prin extinderea NATO, s-au creat noi linii de divizare în 
Europa şi sunt lezaţi cei rămaşi pe dinafară… Sunt slăbiţi ruşii care înclină spre o 
democraţie liberală şi, în loc să fie atraşi către Europa, sunt împinşi către China. Scad 
speranţele reducerii armamentului nuclear.

Supravieţuirea şi extinderea NATO subliniază nu defectele, ci limitările teoriei 
neorealiste. Structurile condiţionează, însă nu determină comportamentele statelor.

Oricum, toate acestea nu reduc conflictualitatea endogenă a lumii, ci, 
dimpotrivă, o amplifică. 

Proclamarea „Războiului împotriva terorismului”, după atacurile teroriste de 
la 11 septembrie 2001 a avut și încă mai are consecinţe cât se poate de contradictorii 
şi implicaţii geopolitice importante. Iniţial, Rusia a fost luată în ecuaţie ca aliat al 
SUA în combaterea terorismului, apoi s-a revenit la vechile adversităţi. Complexul 
militar industrial american avea și are nevoie de un inamic uriaș, real și credibil. Iar 
Rusia îndeplinește cum nu se poate mai bine aceste condiții. Acum, și China. 

Dar, susține Waltz, și după 11 septembrie, rămân esenţiale cele trei elemente 
de bază ale politicii internaţionale: 

- disparitatea dramatică de putere între SUA şi restul lumii (poate determina 
SUA să se comporte nechibzuit în politica externă);

- problema nucleară; 
- implicarea directă sau indirectă a SUA într-o mulţime de crize regionale pe 

care nu le poate gestiona corespunzător. 

Zbigniew Brzezinski, fost consilier al lui Carter pentru relaţii internaţionale, 
subliniază, în lucrarea Marea tablă de şah. America şi restul lumii, apărută în 1997, 
ce anume trebuie să fie politica americană pe eşichierul mondial.

SUA sunt responsabile cu pacea lumii. Este un idealism specific american. 
Dar acesta conţine un realism cinic, inclusiv francheţea cu care este mărturisit. 

Supremaţia americană nu va fi însă veșnică. De aceea, SUA trebuie să 
construiască un sistem, adică o ordine mondială, în care să fie în centrul lui, să aibă 
rolul cel mai important. 

„Întrucât puterea fără precedent a Statelor Unite se va diminua de-a lungul 
anilor, prioritatea geostrategică americană este să gereze emergenţa de noi puteri 
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mondiale în aşa fel încât ele să nu pună în pericol supremaţia americană.”
Puterile emergente sunt pe „continentul eurasiatic”. 
Eurasia cuprinde toate teritoriile dintre Lisabona şi Tokyo, a căror axă trece 

prin Berlin, Moscova Taşkent, Beijing şi New Dehli. Aici se judecă viitorul lumii şi 
primatul SUA.

El împarte, pentru analiză, acest continent eurasian în patru zone: 
- Europa de Vest;
- Rusia;
- Balcanii asiatici (ţările din Caucaz, republicile musulmane desprinse din 

fosta URSS, Ucraina);
- Asia (China, Japonia, India). 
Subliniază, destul de direct şi de tranşant, interesul american în fiecare dintre 

aceste zone.
„Întrucât America este o democraţie este puţin probabil ca să dorească să se 

angajeze, de o manieră permanentă, într-o acţiune dificilă, absorbantă şi costisitoare 
de gestionare a Eurasiei prin manipulări şi manevre politice constante indirecte.”

Acţiunea geostrategică specifică ar necesita două etape:
- identificarea statelor care dispun de o reală dinamică geostrategică, capabile 

să suscite o bulversare importantă în distribuirea internaţională a puterii și, pe această 
bază; identificarea statelor cele mai sensibile care, prin situaţia lor geografică, pot 
avea efecte catalizatoare asupra actorilor geostrategici cei mai importanţi sau asupra 
condiţiilor regionale; 

- formularea de politici specifice pentru a contrabalansa, potrivit intereselor 
SUA, efectele nefaste ale politicilor iniţiate de aceste state.

În acest concept, Europa are două opțiuni:  
- euro-atlantismul, condus de SUA, care, după unele viziuni, a câștigat 

Războiul Rece; 
- euro-asianismul, care ar însemna o schimbare majoră de paradigmă 

geopolitică și o lovitură uriașă pentru Statele Unite, care au ajutat Europa de Vest, 
după război, prin Planul Marshall și nu numai. 

Există, desigur, și o a treia opțiune – Europa suverană și independentă, Europa 
prin sine însăși, dar o astfel de opțiune este din start fără nicio șansă, de vreme ce, 
chiar dintr-o Europă euroatlantică, Marea Britanie a preferat să iasă, tot din rațiuni 
geopolitice și geostrategice. 

De fapt, Uniunea Europeană nu este niciun fel de uniune în afară de aceea 
în care marile puteri de odinioară conduc, democratic și prosper,um zic ele, ca în 
imperiile pe care le-au creat și le-au gerat, iar restul gloatei culege sparanghelul, în 
calitatea ei de forță de muncă angajată la patron...

Proiectul francez de a face ca Europa să fie independentă faţă de America i se 
pare, lui Brzezinski, a fi mai realist, dar el se încrede în Germania pentru reamplasarea 
orbitei europene sub influenţă americană. Europa este datoare Americii pentru că nu 
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Or, așa ceva nu trebuie să fie uitat. 

Brzezinski a recunoscut că viziunea franceză este mai realistă. Dacă Europa 
vrea să existe ca entitate viabilă, trebuie să fie tratată la paritate cu SUA. Extinderea 
UE face superfluu obiectivul identității şi parității sale cu SUA, deşi SUA şi UE au 
aproape același PIB. Dar extinderea UE și asamblarea părților lasă cumplit de dorit. 
Deși este încărcată până în creștet de tot felul de tratate, acte și reglementări, UE 
este departe de a fi UE pentru toți, iar managementul unional este găunos, chiar dacă 
Comisia, adică guvernul UE, are peste 50.000 de funcționari.  Sau, poate că tocmai 
de aceea. 

Europa de Vest, neutralizată şi stabilizată, are, în viziune americană, drept 
rol, prin UE (pentru probleme economice) şi prin NATO (pentru cele militare), să 
blocheze Rusia în frontierele sale şi să restrângă la maximum influenţa acesteia în 
Ucraina şi în ţările apropiate. 

Tot aici este vorba de extinderea NATO şi forţarea intrării Turciei în UE., Dar 
se pare că Turcia nu mai este interesată de UE, întrucât și-a adus aminte că a fost un 
temut imperiu. Și se comportă ca atare.

Brzezinski a considerat, la vremea respectivă, că extinderea NATO şi UE vor 
servi interesului american, întrucât se va multiplica numărul statelor din Europa 
Centrală, al celor pro-americane, fără a crea o Europă suficient de bine integrată 
politic pentru a putea concura Statele Unite în regiunile importante pentru America, 
precum Orientul Mijlociu (această previziune a lui Brzezinski s-a confirmat, SUA 
au inflamat Orientul Mijlociu, iar Europa a participat la stingerea focului, care încă 
nu s-a stins). 

Proiectul american este definit de o frază a lui Brzezinski: „Statele Unite şi 
Germania au acelaşi punct de vedere: proiectul european este susţinut de o dinamică 
istorică şi politică şi nu comportă nicio prejudecată privind Rusia, nici animozitate, 
nici teamă, nici de izolare a acesteia.” 

El vede o Rusie împărţită în trei:- o Rusie europeană, integrată în UE;
- o republică siberiană;
- o republică extrem-orientală.
Cele două republici – cea siberiană şi cea extrem-orientală – ar putea cădea 

sub influenţă americană sau ar putea fi folosite ca monedă de schimb în relaţiile 
americane cu China sau cu Iranul. 

Ţările pe care Brzezinski le consideră ca făcând parte din acest areal 
sunt următoarele: Afganistan, Uzbekistan, Kazahstan, Tadjikistan, Kirghistan, 
Turkmenistan, Armenia, Georgia şi Azerbaidjan. 

Toate, mai puţin Afganistanul, sunt ţări ex-sovietice. Aici se intersectează 
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interese turceşti, iraniene, ruse şi americane şi, în oarecare măsură, cele ale Chinei. 
Partea de Est a Eurasiei este alcătuită din China, Japonia, India, Coreea şi alte 

state din regiune.
Viziunea lui Brzezinski este una bine elaborată, din perspectiva idealismului 

şi, deopotrivă, a pragmatismului american. Chiar dacă unele idei – cum ar fi, 
spre exemplu, partajarea Rusiei – par fanteziste, analiza lui Brzezinski răspunde 
unui interes american major, acela de a se crea condiţii pentru a contracara sau a 
dezmembra, prin politici şi strategii adecvate, în limitele permise de jocul democratic 
(sau nu), orice putere concurenţială, care ar putea pune probleme leadership-ului 
american. 

Americanii nu exclud intervenția în forță (doar de aceea au cea mai puternică 
armată din lume), dar, potrivit Doctrinei Caspar Weinberger (1984), există şase 
criterii pentru utilizarea forţei americane:

1. SUA nu trebuie să angajeze forţe combatante decât atunci când interesul lor 
naţional sau cele ale aliaţilor sunt în joc;

2. Trupele americane trebuie să fie angajate fără rezervă şi cu intenţia clară de 
a învinge sau să nu fie angajate în nici un fel;

3. Trupele americane nu trebuie să fie angajate decât cu obiective politice şi 
militare clar definite şi cu capacitatea de a le atinge;

4. Relaţia între obiective şi mărimea compoziţiei forţelor alocate trebuie să fie 
continuu reevaluată şi justificată cu necesitate;

5. Trupele americane nu trebuie să fie angajate într-o luptă fără garanţia 
rezonabilă a susţinerii de către Congres şi opinia publică; 

6. Angajarea trupelor americane nu trebuie să fie avută în vedere decât în 
ultimă instanţă.  

Trupele americane nu au fost niciodată angajate altfel decât în superioritate 
strategică. Probabil că ele nu vor călca niciodată în Ucraina, decât prin niște specialiști 
și unități speciale, pentru a pregăti armata acestei țări să se lupte, în numele Ucrainei 
și al Occidentului, până la ultima picătură de sânge cu inamicul nr. 1 al SUA, front 
de lucru pentru complexul militar industrial american. 

Oricum, războiul, în concepția americană, este o afacere. O afacere pentru 
Complexul Militar Industrial, cel mai mare încasator al costurilor unui război, cât 
și pentru celelalte componente ale unei afaceri (politice, economice, geopolitice, 
geostrategice, dar mai ales financiare etc.).

Sam Parker face o radiografie interesantă a războiului din Ucraina, începând 
chiar cu o cronologie a evenimentelor din 1999 până în ianuarie 2022.

„- 1999: Putin devine președinte. Se confruntă cu prima sa provocare din 
partea celor două familii din Cecenia. El zdrobește insurecția jihadistă din Caucaz.

- 2001 iunie: Se formează OCS, ceea ce determină un Imperiu Rockefeller 
panicat să activeze o mișcare militară în Asia Centrală, care a avut loc apoi în 
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septembrie 2001 – 9/11.
- 2003 martie: SUA invadează Irakul – Putin ajută Rezistența irakiană cu 

echipamente militare, inclusiv cu rachete antitanc Kornet.
- 2005 mai: CIA încearcă o revoluție colorată și o lovitură de stat în Uzbekistan. 

Liderul, Karimov, taie apoi legăturile cu SUA și închide o bază americană. 
Uzbekistanul se apropie mai mult de Rusia, în timp ce SUA sunt eliminate.

- 2007 februarie: Discursul lui Putin de la München șochează cele două 
familii – acum nu mai există mănuși.

- 2008 august: Georgia invadează Rusia – și este învinsă în 3 zile
- 2008 septembrie: Prăbușire financiară
- 2010 Decembrie: Primăvara arabă
- 2011 martie: Începe destabilizarea Siriei
- 2012: Xi Jinping devine președinte al Chinei – iar SUA „pivotează” spre est
- 2014: lovitura de stat Maidan din Ucraina
- 2014 iulie: În timp ce Putin se întorcea în Rusia după summitul BRICS din 

Brazilia, avionul său a survolat Ucraina. CIA a vizat avionul său, dar a fost doborât 
avionul greșit – Malaysian Airlines MH17.

- 2015 septembrie: Rusia merge să ajute Siria
- 2018: Putin dezvăluie echipamentul militar avansat al Rusiei – Pentagonul 

are un șoc
- 2021 septembrie: Revoluția de culoare din Belarus eșuează împotriva 

aliatului lui Putin, Lukașenko
- 2021 decembrie: Serviciile secrete rusești au zădărnicit o tentativă de 

lovitură de stat la Bișkek, capitala Kârgâzstanului. Sistemele de rachete NATO din 
România și Polonia sunt pe cale să devină operaționale. Acest ultim punct a fost 
explicat mai sus.

- 2022 ianuarie: Rusia anihilează o tentativă de lovitură de stat CIA/MI6 în 
Kazahstan.”

„Ucraina și Rusia – scrie Parker – erau atât de întrepătrunse din punct de 
vedere economic, social și cultural, în special în estul țării, încât aproape că nu se 
puteau distinge una de cealaltă. Majoritatea conductelor de gaze naturale ale Rusiei 
din Siberia de Vest treceau prin Ucraina în drumul lor spre Germania, Franța și 
alte state europene. Din punct de vedere strategic militar, o Ucraină non-neutră în 
NATO ar reprezenta o lovitură de securitate fatală pentru Rusia. În epoca armelor 
americane avansate și a apărării antirachetă, acest lucru era exact ceea ce își dorea 
Washingtonul.

O privire pe harta geografiei eurasiatice a dezvăluit un model distinct al 
revoluțiilor colorate sponsorizate de CIA după anul 2000. Acestea au avut ca scop 
clar izolarea Rusiei și, în cele din urmă, tăierea liniei sale de salvare economică – 
rețelele sale de conducte care transportau rezervele uriașe de petrol și gaze ale Rusiei 
din Urali și Siberia către Europa de Vest și Eurasia – treceau direct prin Ucraina.
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Agenda tacită a politicilor agresive ale Washingtonului în Asia Centrală 
după prăbușirea Uniunii Sovietice ar putea fi rezumată în două cuvinte: controlul 
energiei. Atâta timp cât Rusia era capabilă să își folosească atuul strategic – vastele 
sale rezerve de petrol și gaze – pentru a câștiga aliați economici în Europa de Vest, 
în China și în alte părți, nu putea fi izolată din punct de vedere politic. Amplasarea 
diverselor revoluții colorate a avut ca scop direct încercuirea Rusiei și tăierea, în 
orice moment, a conductelor sale de export. Având în vedere că mai mult de jumătate 
din veniturile în dolari ale Rusiei provin din petrol și gaze, o astfel de încercuire ar 
echivala cu o asfixiere economică a Rusiei de către NATO, condusă de SUA.

Rusia era singura putere cu suficient potențial de descurajare nucleară strategică, 
precum și cu suficiente rezerve de energie, pentru a constitui o contrapondere 
credibilă la primatul nuclear militar și politic global al SUA. Mai mult, o combinație 
eurasiatică formată din China și Rusia, plus statele eurasiatice aliate (în principal 
din Asia Centrală), reprezenta o contrapondere și mai mare la dominația unilaterală 
a SUA. 

În urma crizelor financiare asiatice din 1998, Beijingul și Moscova au încheiat 
un acord de securitate reciprocă cu statele din jur, Kazahstan și Tadjikistan. În iunie 
2001, Uzbekistanul s-a alăturat, iar grupul s-a redenumit Organizația de Cooperare 
de la Shanghai sau OCS. Acesta a fost catalizatorul care a forțat Imperiul Rockefeller 
să comită actul terorist de la 11 septembrie 2001, pentru a justifica o invazie în Asia 
Centrală – cu scopul de a perturba alianța OCS.

Unul dintre cei mai importanți susținători ai supremației americane la nivel 
mondial – strategul și prietenul apropiat al lui Rockefeller – Zbigniew Brzezinski, 
a descris semnificația pivotantă a Ucrainei în cartea sa din 1997, The Grand 
Chessboard. El a scris:

«Ucraina, un spațiu nou și important pe tabla de șah eurasiatică, este un pivot 
geopolitic, deoarece însăși existența sa ca țară independentă ajută la transformarea 
Rusiei. Fără Ucraina, Rusia încetează să mai fie un imperiu eurasiatic… Dacă 
Moscova recapătă controlul asupra Ucrainei, cu cei 52 de milioane de locuitori și 
resurse importante, precum și accesul la Marea Neagră, Rusia își recapătă automat 
din nou mijloacele necesare pentru a deveni un stat imperial puternic, care să 
acopere Europa și Asia.».

Brzezinski, un student al geopoliticii lui Halford Mackinder, a descris rolul 
statelor pivot:

«Pivoții geopolitici sunt statele a căror importanță nu derivă din puterea 
și motivația lor, ci mai degrabă din poziția lor sensibilă, care, în unele cazuri, le 
conferă un rol special, fie în definirea accesului la zone importante, fie în refuzarea 
resurselor unui actor semnificativ».

«Nu se poate sublinia îndeajuns că, fără Ucraina, Rusia încetează să mai fie 
un imperiu, dar cu Ucraina subjugată și apoi subordonată, Rusia devine automat 
un imperiu.»
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Ucraina, la fel ca puține alte țări eurasiatice, este un produs al geografiei sale 
speciale, deoarece se află în mod unic la răscruce între Est și Vest. Este ceea ce 
Halford Mackinder, părintele britanic al geopoliticii – studiul relațiilor dintre puterea 
politică și geografie –, a numit un stat pivot. Ucraina transformă în mod unic poziția 
geopolitică a Rusiei în bine sau în rău.

Până la sfârșitul anului 2021, a avut loc o uriașă consolidare militară ucraineană 
în estul Ucrainei. Scopul era să zdrobească, să ucidă și să distrugă regiunea Donbass, 
precum și pe cetățenii acesteia. A existat un calcul al CIA conform căruia Putin va fi 
forțat să intre în Ucraina pentru ca acest conflict să nu intre în Rusia însăși.

Armata rusă a fost supusă unor exerciții la granițele sale cu Ucraina în ultimul 
trimestru al anului 2021. Rusia a mutat echipamente și trupe pe frontul său vestic. 
Putin primea rapoarte de la serviciile sale de informații cu privire la un atac iminent 
al ucrainenilor spre regiunea Donbass.

La sfârșitul lunii noiembrie, Putin a trimis o solicitare către Washington cerând 
garanții din partea Statelor Unite. Acestea erau trei: Ucraina să fie un stat neutru. 
Nicio rachetă nucleară să nu fie amplasată în Ucraina. Ucraina nu va fi membră a 
NATO.  Au trecut săptămâni, dar Washingtonul nu a răspuns. Intenția lor era să-l 
forțeze pe Putin să intre în Donbass în sprijinul populației vorbitoare de limbă rusă.

Începând cu 17 februarie, armata ucraineană a început să bombardeze 
Donbassul, practic non-stop. Câteva zile mai târziu, Putin a primit informații potrivit 
cărora Ucraina a pregătit o bombă nucleară murdară și erau pregătiți să o folosească. 
Punctul de cotitură a fost atunci când a venit confirmarea că Washingtonul se 
pregătea să instaleze rachete nucleare (ar fi durat 5 minute de la lansare până la 
țintă – adică timp insuficient pentru ca armata rusă să detecteze, să confirme și să 
lanseze contramăsuri) pentru a fi pregătite să lovească Moscova, fie din Polonia, 
fie din vestul Ucrainei. Pe 19 februarie, la Consiliul de Securitate de la Munchen 
(același loc în care Putin a șocat lumea în 2007), președintele ucrainean Zelenskyy a 
amenințat cu desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul ucrainean. El s-a referit la o 
revocare unilaterală a Memorandumului de la Budapesta din 1994, deși Ucraina nu 
a fost semnatară a acordului.

Două zile mai târziu, în seara zilei de 21 februarie, Putin a ținut discursul de 
recunoaștere a independenței suverane a Republicilor Populare Donețk și Lugansk 
și de începere a campaniei militare în Ucraina. El a făcut referire în mod explicit 
la angajamentul lui Zelenskyy privind armele nucleare de la München: „Aceasta 
nu este o bravadă lipsită de substanță”, a subliniat Putin în discursul său. A doua 
zi dimineață, Rusia și-a început operațiunile speciale, intrând în estul Ucrainei și 
eliminând amenințarea la adresa Rusiei.”

Nu știm dacă lucrurile stau chiar așa, dar, după modul de acțiune al armatei 
ruse, aparent paradoxal, chiar neglijent sau grandoman, e clar că au fost niște etape 
sau niște faze: 

EVENIMENT STRATEGIC
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Faza 1: 
Realizarea dispozitivului de invazie, dar care nu era chiar de invazie, ci, mai 

degrabă, de înșelare. Rusia a atacat aparent masiv, pe trei direcții, tot Estul Ucrainei, 
cu o pregătire de foc impresionantă, compusă din rachete de croazieră lansate de 
la bordul tuturor mijloacelor, probabil și de pe unele avioane de bombardament 
strategic (unele dintre acestea dispun de rachete de croazieră cu bătaie lungă, de 
5000 km), care au acționat de pe teritoriul Rusiei sau Bielorusiei, artilerie cu bătaie 
lungă. Lansatoare de rachete etc.  Așa cum am mai subliniat și în articolul anterior, 
Rusia a atacat în inferioritate numerică (170.000 de militari contra a 200.000 cât are 
armata ucraineană), ceea ce contrazice legile acțiunilor din teatru.  Dacă lucrurile stau 
așa, este clar că obiectivul strategic al acestei prime faze nu era cucerirea capitalei 
Ucrainei, a Harkovului și a altor localități mari, pentru că așa-ceva era imposibil să 
se realizeze cu acest nivel al forțelor și mijloacelor. Probabil, obiectivul era slăbirea 
presiunii ucrainene de pe cele două republici rebele, dispersarea forțelor ucrainene și 
lovirea lor pe părți,  distrugerea radarelor terestre, a infrastructurii strategice vitale și 
uzura consistentă a forțelor ucrainene din apărare. 

Faza 2:
După realizarea acestui obiectiv, rușii și-au reorganizat foarte rapid dispozitivul 

strategic, concentrându-și eforturile pe cucerirea Donbassului și a litoralului, până 
la gurile Dunării. Este clar că rușii vor alipi la teritoriul Rusiei ceea ce cuceresc. 
Mutarea efortului strategic pe Donbass, concomitent cu dezvoltarea ofensivei pe 
direcția Mariopol, Odessa, lichidarea grupării Azov și lipsirea Ucrainei de un sprijin 
pe mare par a fi obiectivele acestei etape a operației speciale a rușilor, de fapt ale 
acestui război geopolitic fratricid. Ce puțin pentru această etapă. 

Faza 3: 
Cucerirea și alipirea Donbassului și a litoralului și, eventual, realizarea 

joncțiunii, pe la gurile Dunării și pe malul drept al Nistrului, cu Transnistria, pentru 
îndepărtarea Ucrainei de mare, par iminente, dacă armata rusă chiar își propune asta. 
E greu de spus că o astfel de armată care a dus ani de zile un război epuizant în 
Siria, tot din rațiuni geopolitice, și-ar fi epuizat resursele în Ucraina. Deocamdată, ea 
deține inițiativa strategică pe toate planurile. 

Este posibil ca, ulterior, rușii să dezvolte ofensiva și în vestul Ucrainei, pentru 
a îndepărta cât mai mult pericolul unui atac cu rachete asupra Moscovei. 

Desigur, armata ucraineană, pregătită temeinic și dotată corespunzător prin 
grija Statelor Unite și a Vestului, se comportă ca atare, dar pericolul escaladării, 
inclusiv nucleare, este din ce în ce mai mare. 

EVENIMENT STRATEGIC
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Student fiind în anul IV fără frecvenţă la Facultatea de limbă şi literatură 
română, am dat examen la cursul de Istoria Literaturii Române – Marii Clasici 
cu dna profesoară Buşulenga. Un dascăl nepereche. A intrat în amfiteatru 
împreună cu vreo 2-3 asistenţi, ne-a privit preţ de câteva momente şi ne-a scris 
pe tablă subiectul care se referea la perioada vieneză a lui Eminescu reflectată 
în corespondenţa scriitorilor de la Junimea. Era o provocare pentru cei aproape 
70 de studenţi ai anului meu, care se aşteptau la orice numai la aşa ceva nu. 
Mi-amintesc că, după vreo 15-20’, o treime din cei prezenţi în sală şi-au strâns 
catrafusele şi au ieşit din examen. Eu, la venerabila vârstă de 38 de ani, eram un 
fel de „măgar între oi”, având în vedere că marea majoritate a colegilor mei nu 
depăşeau 25 de ani. Citisem ceva mai mult şi eram „pe subiect” cum se spune 
şi m-am aşternut pe scris. După 2 ore, ni s-au strâns lucrările, iar profesoara 
ne-a invitat pe toţi  să revenim după tot atâtea ore pentru a ni se comunica 
rezultatele şi, mai ales, cei care nu trebuiau să mai intre la examenul oral (cei 
care obţinuseră peste 8). 

Am băut  o cafea pe terasa restaurantului Dunărea şi la ora fixată eram 
înapoi în sală, unde pentru toţi a început „un adevărat calvar”: au fost anunţaţi 
cei care nu reuşiseră să ia nota 5, apoi pe cei cu note de 6 şi 7. Aici, doamna 
s-a oprit. Terminase lucrările iar eu nu eram pe nicăieri. A luat în mâini ultima 
lucrare răzleţită printre hârtiile sale personale şi a întrebat pe deasupra 
ochelarilor: „Măi, cine este Nicolaescu ăsta?” În sală s-a făcut linişte, iar mie mi-a 
căzut faţa. Eu eram „Nicolaescu ăsta”.

De pe primul rând unde stătusem şi pe timpul examenului scris, m-am 
ridicat uşor în picioare, privind în dreapta şi în stânga, cu aerul unui om care 
căuta să-i asigure pe cei din jur că nu comisese niciun act ostil, nicio crimă sau 
nici măcar o glumă proastă. Când şi-a îndreptat ochii către mine şi mi-a estimat 
vârsta, a continuat: -„Ce profesie ai dumneata, domnule?” Eram, bineînţeles, 
în haine civile, dar a trebuit să-i recunosc deschis şi tare profesia de ofiţer al 
armatei. „Și ce cauţi dumneata la filologie, domnule?” a continuat profesoara. 
- „Doamnă, i-am răspuns destul de tare ca să se audă, pur şi simplu dintr-o 
pasiune pe care mi-a sădit-o tatăl meu şi toţi profesorii mei de limba română 
din liceul din Corabia, precum şi cei din Liceul Militar „D. Cantemir” din Breaza”. 

REMEMBER ZOE DUMITRESCU BUȘULENGA
 

„Colonele, fă-o carte, colonele, că-ți 
fac eu prezentarea”

NOTE DE LECTURĂ



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(50)/2022174

– „Bravos, domnule, ai luat nota 10” a spus dna Buşulenga aşa ca şi cum asta a 
fost, n-a avut ce-mi face, mai puţin sau, poate, mai mult, nu s-a putut...

Comentariile colegilor mei s-au stins târziu, după vreo oră de la plecarea 
profesoarei. Mai târziu, lumea era curioasă să ştie „ce dracu” am scris eu în 
lucrare de am reuşit să iau nota maximă, ştiindu-se că profesoara nu prea dădea 
astfel de note cu una, două. Am participat apoi la câteva cursuri ale doamnei 
profesor şi ne-am mai întâlnit de câteva ori prin universitate şi de fiecare dată 
mi-am dat seama că nu mă uitase.

Anii au trecut peste toţi – peste mine, peste colegi şi profesori.
În 1994, eram deja colonel, când am fost numit în funcţia de ataşat militar 

la Roma, pe o perioadă de 4 ani. Aici, am aflat că directorul Accademiei di 
Romania  adică a Centrului Cultural Român din Italia, nu era altcineva decât 
doamna academician profesor Zoe Dumitrescu Buşulenga.

Prin natura funcţiei şi a atribuţiunilor pe care le aveam, depindeam de 
această instituţie de cultură reprezentanţă românească în Italia, în sensul că 
diferitele expoziţii de carte, de fotografie etc. organizate de Ministerul Apărării, 
prin ataşatul militar, erau găzduite de Accademia di Romania.

Aşa că, după câteva zile de la sosirea la post la Ambasadă, am dat telefon la 
secretariatul doamnei director Buşulenga, m-am prezentat ca fiind noul ataşat 
militar român şi am solicitat să mă planifice într-o vizită de curtoazie, fără a-mi 
pronunţa prea clar numele. 

Întâlnirea a fost extrem de destinsă. Deşi, era un om foarte ocupat - 
activitatea şi prestaţia domniei sale în capitala Italiei fiind deosebit de apreciate 
de toate forurile culturale şi ştiinţifice italiene şi străine, întâlnirea s-a prelungit 
peste o oră. Și-a reamintit de mine imediat, am depănat amintiri din perioada  
„studenţiei” mele târzii şi ne-am asigurat unul pe celălalt de tot sprijinul de care 
eram în stare pentru ducerea la bun sfârşit a proiectelor pe care le avea fiecare.

În acea perioadă, locuia în apartamentul directorului Accademiei, 
împreună cu sora sa, întrucât soţul decedase cu puţin timp în urmă. Era foarte 
iubită de toată lumea, avea o manieră extrem de simplă şi de atrăgătoare de a 
comunica şi în toate împrejurările demonstra o inteligenţă şi o cultură imense pe 
care se străduia să şi le pună în valoare în sprijinul ţării sale, cu toate suferinţele 
morale şi fizice (suferise un accident şi-şi fracturase un picior, cauză din care a 
şchiopătat apoi până la sfârşitul vieţii sale).

Participa cu plăcere la toate acţiunile organizate de biroul ataşatului 
militar, începând cu cele de natură strict culturale, organizate în saloanele 
Accademiei, şi terminând cu cocteilurile şi recepţiile organizate la Ambasadă, cu 
prilejul  aniversării Zilei Armatei sau al vizitei unor demnitari din conducerea 
Ministerului Apărării.

Discutam multă literatură. Uneori, când discuţia se prelungea mai mult, îi 
puneam eu capăt, ştiind cât are de lucru şi, mai ales că, pentru a-şi rezolva toate 

NOTE DE LECTURĂ
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sarcinile, rămânea în birou până noaptea târziu.
Atunci, în momentele acelea, i-am dat să citească lucrarea mea de licenţă 

– „Dialog şi didascalie în dramaturgia lui Caragiale”, care i-a plăcut foarte mult:
- „Colonele, îmi spunea cu vocea ei inegalabilă, fă-o carte, colonele, că-ţi 
fac eu prezentarea”.
Proiectul a rămas proiect mulţi ani. A fost obligată să plece de la Roma 

datorită unor jocuri politice de care i se făcuse scârbă. A plecat foarte tristă, fără 
să-şi ia rămas bun de la nimeni, pe nesimţite. A dispărut ca o umbră, discret, aşa 
cum şi trăise în acea perioadă, în capitala Italiei, unde făcuse eforturi deosebite 
pentru promovarea valorilor culturii româneşti.

M-am reîntors în ţară după terminarea mandatului,  la începutul anului 
1999. 

Am aflat că se retrăsese la o mănăstire din Moldova şi că primeşte foarte 
rar pe câte cineva din afară.

În anul 2003, am călătorit prin Moldova, împreună cu familia, şi mi-
am propus să o reîntâlnesc. O măicuţă care funcţiona şi pe post de secretară 
particulară, probabil, m-a informat că doamna nu primeşte pe nimeni. Am 
insistat să-i comunice numele meu şi am reuşit. Întâlnirea a fost scurtă. Nu mai 
avea aplombul şi energia de altădată. Mi-a dăruit o carte cu o dedicaţie pe care 
o păstrez şi acum. De-atunci, nu ne-am mai văzut.

Am fost delăsător, nu mi-a mai ars de publicarea cărţii mele despre 
Caragiale, aceasta şi spre regretul său. O fac acum, tardiv, dar aşa cum îi plăcea 
să spună, „mieux plus tard que jamais”. Mi-aş fi dorit să fie în viaţă şi să-i dau un 
exemplar cu dedicaţie simplă şi sinceră. Ar fi fost umilul meu omagiu pentru 
sinceritatea şi tăria aprecierilor sale în ce mă priveşte de-a lungul vremii şi 
pentru personalitatea copleşitoare a savantului care a lăsat în urmă o operă 
care va face mereu cinste culturii şi civilizaţiei româneşti.  

Am avut onoarea, fericirea şi şansa să cunosc pe admirabilul om de 
cultură, pe admirabilul profesor şi pe admirabilul om de suflet care a fost Zoe 
Dumitrescu Buşulenga şi mărturisesc că, după fiecare discuţie şi întâlnire cu 
domnia-sa, fie în cadru restrâns, fie cu prilejul manifestărilor culturale din 
ţară sau din Italia, eram tot mai convins că lumea noastră românească va 
supravieţui doar prin elitele spirituale ale neamului românesc, în rândul cărora 
academicianul-profesor Zoe Dumitrescu Buşulenga şi-a câştigat un binemeritat 
loc de cinste.

General Gheorghe NICOLAESCU 
Fragment din volumul DIALOG ȘI DIDASCALIE ÎN DRAMATURGIA LUI 
ION LUCA CARAGIALE, scris de Gheorghe Nicolaescu
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DIALOG ȘI DIDASCALIE  
ÎN DRAMATURGIA LUI  ION LUCA 

CARAGIALE

DIALOGUE AND TEACHING IN ION 
LUCA CARAGIALE’S DRAMA

Recent, a apărut volumul DIALOG ȘI DIDASCALIE ÎN DRAMATURGIA 
LUI  ION LUCA CARAGIALE, scris cu sârg, talent şi temeinicie de 

generalul Gheorghe Nicolaescu, pe baza lucrării sale de licenţă elaborată cândva, 
la finele studiilor sale filologice bucureştene. Am citit volumul în manuscris şi 
m-a impresionat, de la prima frază, până la ultimul cuvânt. Este, de departe, cea 
mai bună scriere pe care am citit-o eu vreodată despre Caragiale. Este o scriere 
consonantă cu Caragiale, pe placul lui Moş Virgulă, care păstrează nu numai 
patina unui timp etern, ci şi rezonanţa specială din O noapte furtunoasă, Conu 
Leonida față cu Reacțiunea, O scrisoare pierdută şi D-ale carnavalului, cele patru 
piese unice şi irepetabile în literatura română, dar şi din Momente și schițe, 
bijuterii preţioase ale unui autor unic în literatura română.

Comicul de limbaj, puterea uriaşă a cuvântului, vorbitul mult, mult şi 
aiurea, aiurea, nu în dodii, anacolutismul spumos şi potrivitu ca nuca în perete 
– caracteristici unice ale vorbăriei personajelor din scrierile ultra-exigentului 
Moş Virgulă. Dar analiza ştiinţifică, din perspectivă literară, o dramaturgiei 
unicului Caragiale are nu numai valoarea ştiinţifică şi literară incontestabilă, ci 
şi farmecul ei unic. Unic şi el, ca şi opera marelui dramaturg. (Gheorghe Văduva)

NOTE DE LECTURĂ
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Rezumat 

NEPHILIMI este un roman fantastic care se adresează adolescenților și 
adulților pasionați de paranormal, de istoria clădirilor monument din București, de 
poveștile, legendele și miturile urbane, de superstițiile transmise din generație în 
generație poporului roman, de religie ș științele oculte.

Cuvinte cheie: roman fantastic; paranormal; istorie; clădiri; monumente; 
povesti; mituri urbane; superstiție; religie; științe oculte;

Abstract 

NEPHILIMI is a fantastic novel that addresses teenagers and adults 
passionate about the paranormal, the history of monumental buildings in Bucharest, 
the stories, legends and urban myths, the superstitions passed down from generation 
to generation to the Romanian people, religion and occult sciences.

Keywords: fantastic novel; paranormal; history; buildings; monuments; 
stories; urban myths; superstition; religion, occult sciences

 În luna martie – mărțișor a acestui an, apariția trilogiei romanului fantastic 
„NEPHILIMI” la editura Edit MOROȘAN, a fost un eveniment care a adus un plus 
de bucurie pentru mintea și sufletul cititorilor pasionați de acest gen de literatură. Cele 
trei volume reprezintă un succes în debutul în beletristică al autodidactei Gabriela 
NEACȘU. Pentru autoarea trilogiei „NEPHILIMI”, este un început îndrăzneț și 
promițător pentru o carieră scriitoricească de succes. Talentul și pasiunea pentru 
scris ale Gabrielei NEACȘU sunt darurile pe care le-a primit de la DUMNEZEU 
cu misiunea divină de a  le valorifica prin scris. În afara obligațiilor pe care și le-a 
asumat și pe care le urmează zilnic cu iubire și credință, ca soție și mamă a două 
fete, Gabriela NEACȘU a găsit înțelegere și sprijin  din partea familiei, pentru a-și 
împlini visul de a scrie. Scrisul nu este ușor și nici la îndemâna oricui, dimpotrivă 

NEPHILIMI
autoarea trilogiei romanului: Gabriela NEACȘU

NEPHILIMI
author of the novel trilogy: Gabriela NEACȘU
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înseamnă multă trudă și dese renunțări de la ceea ce alții le numesc „plăcerile vieții”. 
Cu siguranță că Gabriela NEACȘU cu binecuvântarea lui DUMNEZEU, va reuși în 
demersurile ei de a scrie și de a ne uimi cu imaginația ei.

*

NEPHILIMI este 
un roman fantastic care se 
adresează adolescenţilor 
şi adulţilor pasionaţi de 
paranormal, de istoria clădirilor 
monument din Bucureşti, 
de poveştile, legendele şi 
miturile urbane, de superstiţiile 
transmise din generaţie în 
generaţie poporului român, de 
religie şi științele oculte.  

Romanul descrie 
imaginile şi poveştile unor 
clădiri istorice din București: 
Pensionul Domnesc de fete 
(Şcoala Centrală), care a fost 
înfiinţat de Barbu Ştirbey şi 
care a funcţionat şi pe post 
de spital în 1916; Mănăstirea 
Chiajna, finalizată în timpul 
domnului fanariot Nicolae 
Mavrogheni, azi ajunsă o ruină 
istorică; Casa „ Înghiţită” de 
iederă, despre care se spune 
că ar fi stăpânită de forţe 
malefice după ce, în perioada 

interbelică, trei femei şi-au găsit sfârşitul în mod misterios; Cimitirul Bellu, despre 
care se știe că a fost înființat în anul 1958 pe locul unei grădini, care i-a aparținut 
baronului Barbu Bellu. Cimitirul Bellu este cunoscut și pentru faptul că aici sunt 
înhumate cele mai mari personalități din România. De asemenea, în poveste regăsim 
versete din Biblie, Geneza 6: 1-4, Deuteronom 2:11,20, 3:11, Iosua 12:4, 13:2 şi 
fragmente din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. 

Acţiunea romanului are loc în zilele noastre şi spune povestea Danielei, o fată 
de 17 ani de origine română care a fost crescută într-un orăşel izolat din Scoţia şi 
care rămâne singură după ce părinţii ei îşi pierd viaţa într-un incendiu bizar. Daniela 
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este nevoită să se întoarcă în România pentru a-şi întâlni bunica, iar aici viaţa ei 
ia o ciudată turnură. Este şocată să afle că părinţii ei au avut secrete faţă de ea, 
iar schimbările actuale o debusolează, mai ales când face cunoştinţă cu magia din 
comunitatea din care ajunge să facă parte. 

Adevărul şi noutăţile o transformă într-o persoană curajoasă, excentrică şi 
cinică, iar singurii care îi ţin în frâu personalitatea haotică sunt Claudiu şi Raluca, 
noii ei prieteni care o ajută să treacă peste momente dificile. De asemenea, duşmanii 
nu întârzie să apară în viaţa Danielei, iar antipatia reciprocă dintre ea şi unele colege 
de liceu este vizibilă şi deseori se termină cu bătălii furtunoase care au repercusiuni. 
Rafael, băiatul pe care îl place se dovedeşte a fi iubitul celei mai mari duşmance, 
însă asta nu o împiedică să se îndrăgostească de el şi să nu flirteze cu neruşinare ori 
de câte ori are ocazia. Atracţia dintre ei este chimie pură şi deseori cei doi ajung în 
ipostaze compromiţătoare pe care le vor regreta deseori ruşinaţi. 

Firea Danielei de nephilim îi împinge mânia la cote maxime, însă asta o ajută 
să iasă învingătoare din mai toate luptele pe care le duce împotriva demonilor ahtiaţi 
după sufletele celor cu sânge angelic, aşa cum este şi al ei. Cineva din comunitate 
atentează la viaţa ei, iar la multe întrebări pe care și le-a pus nu a găsit răspunsuri, 
însă nu renunţă cu ușurință, ambiționându-se să cerceteze şi mai temeinic secretele 
mamei sale pentru a descoperi adevărul. 

Dana realizează că este diferită de toţi ceilalţi nephilimi din comunitate, prin 
faptul că poate avea nu numai o comunicare specială cu fantomele, dar poate încetini 
timpul şi poate retrăi amintirile celor pe care îi atinge. Toate astea o sperie, aşa că 
alege să-şi ţină ascunse straniile abilităţi până când va fi nevoită să le folosească 
pentru a supravieţui în lumea violentă şi supranaturală în care a intrat şi în care 
sălăşuiesc demoni hidoşi, îngeri războinici, strigoi dezgustători, fantome melancolice, 
nephilimi mânioşi şi multe alte creaturi bizare. 

În final, voi prezenta un fragment din trilogia romanului NEPHILIMI.

„Îmi place liniştea actuală din vestiar şi închid ochii, încercând să mă motivez 
singură, dar îi deschid imediat ce simt o stranie companie în preajmă.

Pielea mă furnică şi un fior nou şi ciudat mă străbate. 
Mă dezlipesc încordată de dulap şi mă uit încet lângă mine, apoi încep să ţip.
Cu gândurile adâncite şi rătăcite nu am simţit persoana dubioasă care s-a 

apropiat de mine, iar acum, din cauza şocului, cad în fund, însă fără să îmi iau ochii 
de la ea.

O fetiţă de cel mult 10-12 ani mă priveşte ţintă.
Privirea îi e abătută şi arată ireal. Pare plăpândă, are faţa palidă, iar 

cearcănele negre îi înconjoară ochii fără vlagă. Remarc că poartă o rochie veche şi 
uzată caracteristică secolului XIX, iar în mâna stângă leagănă o păpuşă zdrenţuită 
din cârpă roasă de timp într-un mod sinistru.

Tremur din toate încheieturile şi simt o imensă greaţă în stomac.
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De ce azi am permanent 
halucinaţii? Eu chiar am nevoie 
din nou de calmante!

De ce o văd pe fată 
arătând aşa translucid? 

Închid ochii şi îmi strâng 
ploapele, simţindu-mă total 
confuză şi agitată. Sper din tot 
sufletul că atunci când le voi 
deschide să nu o mai văd pe 
fetiţa bizară.

Îi deschid optimistă uşor 
după câteva secunde, dar o văd 
nemişcată în acelaşi loc!

Fata nu este reală! Nu 
pare reală.

Cine este? De unde vine? 
Nu mă aflu într-o şcoală 

generală, ci într-un liceu. 
Gândul ăsta mi se tot plimbă 
prin minte şi mă oftic că nu îi 
prind rostul. Însă sunt curioasă 
să aflu ce vrea de la mine.

Întrebările acestea nu îmi dau pace şi mă fac să îmi înghit panicată nodul din 
gât.

Fetiţa emană o groază cumplită şi încep să mă sufoc de teamă.
- Cine eşti? întreb cuprinsă de disperare.
Vorbele nu vor să-mi iasă normal şi scot pe gură mai mult un hârâit bizar.
- Cine eşti? întreb din nou.”

Gabriel I. NĂSTASE,  31.05.2022
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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.

Ne găsiți la adresa: 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Revista „Univers Strategic”
Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00; 330.79.11; 330.79.17 Fax: (021)330.87.74
Web: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro 
Telefoane redactor șef: 0766.747.305; 0771.573.616, email: vaduvageorge@yahoo.fr  
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