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Actuala criză financiară zguduie din toate temeliile o ordine 
politică, economică, socială şi morală considerată cândva ca 

fiind generatoare de idealuri, de constructivitate şi de prosperitate. Este 
vorba de o prosperitate condiţionată, dar, în acelaşi timp, aleatoare, 
variabilă, diferenţiată şi conflictuală, pe un suport de insecuritate – 
pentru că, în dialectica devenirii politice, economice şi sociale, interesele 
nu sunt nici armonioase, nici conciliante, ci conflictuale –, dar efectul 
s-a materializat dintotdeauna şi se va materializa, probabil, totdeauna 
în creaţie, în inovaţie, adică în noi tehnologii, în noi cunoştinţe, în noi 
facilităţi pentru viaţa oamenilor, pentru cultura lor organizaţională 
şi, în consecinţă, pentru civilizaţie, pentru cunoaştere. Aici intervine 
unul dintre marile paradoxuri ale lumii: din conflictualitate se naşte, 
deopotrivă, echilibrul, adică pace, şi progresul.

Lumea merge înainte nu înapoi. Progresul societăţii omeneşti 
– chiar dacă se prezintă extrem de diferenţiat şi de partajat – este 
ireversibil. Lumea nu se mai poate întoarce la arcul cu săgeţi sau la 
plugul de lemn, decât dacă ar fi complet distrusă, împreună cu tot 
patrimoniul ei, inclusiv cu cel al cunoaşterii, şi ar trebui să ia totul de 
la capăt. De fapt, n-ar trebui să reia nimic de la capăt, pentru că ar fi 
o altă lume, probabil, ruptă parţial sau integral de lumea în care trăim 
noi, o lume a războaielor şi armoniilor conflictuale. Desigur, o nouă 
lume nu s-ar mai dezvolta nu în acelaşi condiţii, pentru că nici planeta 
Pământ nu ar rămâne şi nu rămâne aceeaşi, identică cu sine în toate 
timpurile şi pe toată durata vieţii sale. Şi ea, ca oricare alt obiect din 
Univers, a apărut cândva şi va dispărea cândva. În acest interval de 
timp, trece, ca şi omul, prin toate ciclurile vieţii. Este foarte probabil ca, 
pe planeta Pământ, să se mai fi petrecut aşa ceva. Cert este că lumea 
merge înainte, spre performanţă (chiar dacă accesul la performanţă nu 
este o chestiune comună), şi nu înapoi. Iar mersul cu orice preţ înainte 
înseamnă, uneori, efecte marginale grave şi cadavre, multe cadavre, pe 
câmpurile de bătaie şi la margine de drum.

Motorul care împinge cercetarea ştiinţifică înainte spre a obţine 
noi performanţe este interesul. Imboldul acţiunii este interesul, nu 
valoarea. Valoarea este doar un efect cumulat şi acumulat. Interesul este 
un impuls, un imbold, o determinare. Interesul generează acţiunea, iar 
rezultatul acţiunii este un obiect, un produs, un efect. Evident, un obiect 
(un produs, un efect) cerut de trebuinţele oamenilor, mai exact, de piaţă. 
Dar şi un efect colateral sau chiar nedorit. Dată fiind această dialectică 
a interesului care vine din trebuinţe şi generează acţiuni producătoare de 
efecte, putem spune, simplificând un pic lucrurile şi generalizând, fără 
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să fim acuzaţi de acea greşeală din logică denumită generalizare pripită, că întreaga 
omenire a devenit o imensă piaţă. Totul se cumpără şi totul se vinde. În afara pieţei 
nu mai există nimic, sau aproape nimic. Avem economie de piaţă, cultură de piaţă, 
efecte de piaţă, gândire de piaţă. Fiecare om de pe această planetă se pregăteşte, ani 
în şir, uneori, chiar zeci de ani (de fapt, se pregăteşte toată viaţa), pentru a presta o 
muncă plătită, pentru a-şi vinde întreaga durată a vieţii, în schimbul unei sume de 
bani necesară pentru trebuinţele vieţii. Fiecare om de pe planetă îşi caută, în rândul 
oamenilor, un loc de muncă pentru a-şi câştiga, prin muncă, cele necesare vieţii. 
Omul nu mai trăieşte, precum pinguinul sau şarpele, doar în mediul natural primar, 
hrănindu-se cu ce dă natura. El şi-a creat propriul lui mediu, propriile lui trebuinţe 
– cele mai multe ideale –, inclusiv o cultură a vocaţiei şi a idealului. Viaţa lui, a 
omului, a devenit, de multă vreme, nelineară şi complexă. Pentru că omul îşi vinde, 
într-adevăr, munca, dar o face în num,ele unui ideal. Chiar şi cei care gestionează 
marea finanţă – şi se presupune că au venituri imense – prestează o muncă tot pentru 
a-şi câştiga existenţa. E drept, parametrii existenţei lor, în detalii, sunt alţii decât 
cei ai ţăranului care munceşte pământul, ai muncitorului care se află într-o linie de 
producţie, ai inginerului sau ai profesorului, în general, prost plătit; dar, în esenţă, 
coordonatele existenţei umane sunt cam aceleaşi. Ontologia, gnoseologia şi logica 
sunt cam la fel pentru toţi oamenii, chiar dacă foarte puţin dintre ei înţeleg alte 
niveluri ale existenţei şi cunoaşterii, decât cele ale muncii, ale trudei, ale idealului 
şi ale speranţei. 

Omul este însă şi o fiinţă socială. Protagoras spune că omul este măsura 
tuturor lucrurilor – desigur, pentru că el este cel care creează lucrurile, inclusiv 
ideile şi conceptele, conform trebuinţelor sale –, dar nu doar în mod individual şi 
irepetabil, ci într-un determinism dinamic şi complicat, care-l face dependent sută 
la sută de ceilalţi. Uneori, acest lucru se uită. Unii dintre noi uită sau nu mai vor să 
vadă ce le datorează celorlalţi, cât de dependent este de ei, cât de dependentă şi de 
condiţionată este individualitatea (desigur, relativă) a fiecăruia. Şi, totuşi, fiecare om 
este unic şi irepetabil în Univers. Nimeni nu este şi nu poate fi ca el, chiar dacă toţi 
oamenii se aseamănă. Asemănarea nu este identitate. Ceea ce îi uneşte pe oameni 
nu este numai trebuinţa vieţii materiale, hrana şi munca pentru a câştiga fiecare, în 
contextul celorlalţi, cele necesare traiului. Ceea ce îi uneşte pe oameni este idealul. 
Idealul a creat ţări şi popoare, pentru că a creat cunoaştere, înţelegere, orizonturi 
şi căi de urmat pentru a ajunge acolo. Dar idealul nu poate fi niciodată atins. Viaţa 
omului depinde de ideal, dar este asimptotică la el. Cu cât te apropii mai mult de 
acest ideal, cu atât el se îndepărtează mai mult. Adevăratul soare al oamenilor 
nu este astrul de fiecare zi care ne dă căldură, lumină şi viaţă, ci idealul. Idealul 
este soarele care luminează omului viaţa, pentru că îi luminează gândul. Pentru că 
omul de pe planeta Pământ este mai mult decât un sistem material integral deschis, 
mai mult decât un sistem energetic, mai mult decât un mânuitor de unelte. Omul 
de pe planeta Pământ este gând. Iar gândul tinde totdeauna spre un ideal. Idealul 
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poate fi individual – fiecare om îşi are orizontul lui –, dar şi comun. Între cele două 
tipuri de ideal – cel individual şi cel comun – există conexiuni şi interdeterminări 
permanente şi extrem de puternice. Idealul comun îi uneşte pe oameni în mari şi 
trainice comunităţi, le dă un sens comun al vieţii, un orizont care îi cheamă, un 
drum spre acel orizont, un motiv al acţiunii şi un imbold din care se regenerează 
şi se reidentifică idealul individual. Când idealul comun dispare, comunitatea îşi 
pierde orizontul şi se destramă. Idealul individual îşi caută alte determinări, alte 
orizonturi, alt ideal comun din care să se regenereze. Fără acest ideal comun, omul 
se înstrăinează şi cu greu se mai poate regăsi. 

Din păcate, globalizarea – ca tăvălug care distruge idealurile comune ţărilor, 
popoarelor, culturilor, religiilor şi mai micilor sau mai marilor grupări de oameni 
– nu se constituie într-un orizont ideal, ci doar într-o ameninţare. Omul nu înţelege 
globalizarea ca pe o contopire de idealuri, ci ca pe un sistem de negare, de distrugere 
a idealurilor specifice comunităţilor, în numele unui ideal care nu aduce altceva 
decât un drum spre entropie zero, iar entropia zero înseamnă lipsă de mişcare, lipsă 
de ideal, deci moarte. Moartea comunităţilor şi, implicit, moartea suporturilor 
idealurilor individuale. Spunem şi subliniem acest lucru, nu pentru am nega sau am 
combate procesul de globalizare – care, aşa cum se ştie, este un proces obiectiv, chiar 
dacă şi el, ca oricare altul, se supune acelui esse est excruciari (tot ce există merită 
să piară) –, ci pentru a atrage atenţia că nu se poate sări peste etape, că impunerea 
acestui proces poate duce la declanşarea unui contraproces, cel de fragmentare 
sau refragmentare a lumii. Comunităţile – cele mai multe dintre ele grupate, la ora 
actuală în state – s-au constituit în timp, pe baza unui ideal comunitar clar şi foarte 
puternic (constituirea, consolidarea şi dezvoltarea respectivei comunităţi), deci, a 
unui ideal politic, pe un suport cultural şi civilizaţional foarte puternic şi foarte 
bine identificat şi animat de un interes comun vital – cel al constituirii, construirii 
şi consolidării statului de drept în graniţele sale fireşti determinate de areal şi de 
gradul de integralitate ale acelui areal cultural, economic şi civilizaţional. Desigur, 
interesele acestor comunităţi au fost dintotdeauna diferite – de foarte multe ori, chiar 
conflictuale –, ceea ce a dus la relaţii bazate pe putere şi chiar la războaie. Unii spun 
că epoca aceasta uriaşă a constituirii şi consolidării naţiunilor s-ar cam fi încheiat. 
Oricum, este vorba, în concepţia multora, de o epocă plină de conflicte şi războaie, 
de o epocă dramatică. Fără a nega acest adevăr evident, trebuie să subliniem că 
epoca naţiunilor încă nu s-a încheiat. În pofida globalizării informaţiei, dezvoltării 
filosofiei şi fizionomiei de reţea, apariţiei unei economii fără frontiere, mai exact, 
transfrontaliere (deşi marile corporaţii transnaţionale îşi au frontierele lor foarte bine 
definite, precum şi nucleele lor importante în anumite state) comunităţile omeneşti 
au nevoie de state, chiar dacă statele par a ieşi din determinările comunităţilor pe 
care le administrează (statul nu se reduce la administraţia de stat, ci rămâne încă 
totalitatea cetăţenilor unei ţări, deci o comunitate de valori, acţiuni şi interese). 

Încă odată, simţim nevoia să subliniem că statele lumii sunt suverane, în 
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sensul că suveranitatea aparţine popoarelor respective, că deasupra statelor 
nu există nimic, în afara răspunderilor asumate de fiecare, că organizaţiile şi 
organismele internaţionale sau regionale nu sunt suprastatele, ci interstatale, în 
sensul că ele au fost create de state pentru a facilita şi a optimiza raporturile dintre 
ele. Era şi este necesar acest lucru, întrucât statele sunt diferite, iar interesele lor 
nu sunt armonioase ci, predominant concurente, contradictorii şi chiar conflictuale. 
Organizaţiile şi organismele internaţionale nu sunt nici state, nici reuniuni de state, 
nici noi entităţi civilizaţionale, ci instrumente comune ale statelor membre.

În condiţiile recrudescenţei economiei transfrontaliere, a globalizării 
informaţiei, transporturilor şi infrastructurilor, a presiunilor financiare extrem de 
mari, ale crizei energetice şi de materii prime strategice, ale amplificării criminalităţii 
organizate, traficului de arme, de droguri şi de persoane, ale terorismului, migraţiei 
ilegale şi asimetriei demografice, cu efectele complicate care decurg de aici, 
idealurile s-au estompat şi ele, s-au bulversat, s-au contopit asimetric sau, pur 
şi simplu, s-au risipit. Idealurile lumii islamice, spre exemplu, s-au radicalizat, 
chiar dacă Sharia şi Coranul îndeamnă la armonie. Revoluţiile recente din lumea 
arabă arată că idealurile acestei lumi nu se reduc la cucerirea lumii occidentale şi 
la impunerea islamismului pe glob, ci vizează înlăturarea dictaturilor, eliberarea 
de sloganuri, accesul la valorile civilizaţiei tehnologice şi informaţionale, dar şi 
reidentificarea identităţilor, reidealizarea idealurilor, libertate şi respect faţă de om. 
Desigur, şi acestea sunt sloganuri şi trebuie luate cu rezervele de rigoare, pentru că 
islamismul (înţeles ca o altoire a interesului politic pe portaltoi religios) este activ, 
ofensiv şi chiar agresiv vizavi de civilizaţia occidentală, din ale cărei valori preia, 
prin vocea tinerilor, noţiunea sau ideea de libertate. 

Ofensiva islamică nu este însă una culturală – pentru că, la ora actuală, în 
cultura civilizaţională predomină cultura tehnologică şi informaţională –, ci una 
demografică şi identitară. Idealurile acestei lumi se extind dincolo de arealele ei 
tradiţionale (şi ele ofensate major, de-şa lungul secolelor de interesele politice şi 
economice ale Occidentului şi nu numai), fenomenul cuceririi Vestului fiind deosebit 
de acut. Spre exemplu, numărul de copii pe familie musulmană din Europa este de 8,5, 
ceea ce generează o explozie demografică, în timp ce, în ţările europene occidentale, 
numărul acestora per familie este doar de 1,5. Dacă lucrurile se continuă aşa – şi 
nu există şanse să se continue altfel – înseamnă că, în următorul secol populaţia 
continentului european va fi predominant musulmană, chiar dacă statele îşi vor 
păstra  vechile denumiri şi chiar filosofia, fizionomia şi obiceiurile. Pentru că, 
spre exemplu, magrebienii din Franţa sunt francezi, iar turcii care s-au stabilit în 
Germania sunt germani. Care vor fi efectele acestor transformări demografice pe 
planul idealurilor europene? Dar ale idealurilor fiecărei ţări?

Când ţara noastră era divizată şi românii trăiau izolaţi, în provincii istorice, 
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asupriţi de alţii şi folosiţi de marile imperii ca zone tampon, idealul tuturor 
românilor era să aibă o ţară a lor, România. Acum, când au deja această ţară care, 
istoric vorbind, abia s-a înfiripat, care va mai fi idealul românilor? Vor mai dori ei 
să trăiască în România, să consolideze arealul nostru strămoşesc, să ridice ţara 
din noroiul în care au cufundat-o conducerile politice iresponsabile şi conjuncturile 
istorice nefavorabile, să recupereze valorile pierdute, vândute sau dăruite pur şi 
simplu altora şi să refacă această minunată grădină dăruită de Dumnezeu? Există 
oare vreun politician român care gândeşte în aceşti termeni? La români şi la cei care-i 
conduc, în condițiile unei crize financiare acute, ale distrugerii economiei naţionale 
şi neînlocuirii acesteia printr-o economie de reţea transfrontalieră puternică şi 
benefică, prin care să se asigure un PIB corespunzător şi o dezvoltare durabilă, mai 
există oare un ideal naţional? Mai doresc românii să rămână în România sau le este 
mai bine prin alte părţi? În condiţiile în care ţiganii şi-au luat nume de rromi, sfidând 
pur şi simplu numele de român, iar comportamentul lor este, din toate timpurile, unul 
de nerespect al conceptului de ţară şi de muncă, dar din punct de vedere demografic 
devenind extrem de puternici, chiar dominanţi, ce se va întâmpla cu această ţară? 
Care sunt şi care vor mai fi idealurile ei? 

De aici, se pune tranşant întrebarea: Există o criză de ideal în România? 
Şi-a epuizat oare ţara aceasta a noastră, înainte de a se consolidat ca stat naţional 
şi unitar, înainte de a-şi valorifica potenţialul uriaş, înainte de a onora darul lui 
Dumnezeu (ne referim la frumuseţea şi bogăţia acestor ţinuturi dumnezeieşti date 
de Creator românilor să-şi facă o ţară), resursele şi idealurile? Îşi mai regăsesc 
oare românii, în idealul naţional, un suport, unicul suport, benefic şi generos, pentru 
idealurile lor, sau îşi vor căuta aiurea, în patru-vânturile lumii, alte noi suporturi de 
ideal? Va fi oare posibil aşa ceva? 

Întrebări la care nu se poate răspunde tranşant negativ, doar pentru motivul că 
guvernele nu au reuşit să conducă România pe drumul cel bun, iar criza financiară şi 
presiunile unor cercuri care vor să distrugă entitatea şi identitatea statelor sunt din ce 
în ce mai mari. Românii, considerăm noi, nu şi-au epuizat nici pe departe resursa de 
ideal. Dimpotrivă, noi considerăm că această resursă de ideal încă nu a fost folosită. 
Probabil că mulţi dintre noi nici nu ştim cu adevărat că există, ci doar presupunem 
că există, pentru că ne place să credem fiinţa noastră nu şi-a secat izvoarele, că ar fi 
prea devreme, în logica istoriei, să se producă o astfel de catastrofă. Sunt ţări care 
pur şi simplu au fost desfiinţate şi au revenit puternic, atingând valori nebănuite. 

Noi considerăm că resursele de ideal ale noastre, ale românilor, mai ales ale 
generaţiilor tinere, sunt inepuizabile. Oamenii, oricât ar fi de dezamăgiţi de cei care 
conduc ţara, mai cred încă în destinul ţării şi în idealurile ei, care sunt şi ale lor, adică 
ale noastre, ale tuturor. Ei ştiu că ţara merită să înflorească şi să rodească frumos, că 
va reuşi cândva să depăşească situaţia grea în care au dus-o hoţia, incompetenţa şi 
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prostia multora din cei care au condus-o şi să redevină una dintre cele mai frumoase 
grădini ale continentului european şi ale lumii. 

Trăim, într-adevăr, o criză de ideal. Dar nu pentru că un astfel de ideal ar 
lipsi, ci pentru că sunt încă prea mulţi aceia care nu au ochi să vadă şi minte să 
înţeleagă că o ţară îşi reuneşte cetăţenii săi doar pe un suport de valori şi pe un gând 
comun frumos şi optimist, care se chemă ideal şi care prefigurează un orizont clar, o 
speranţă care se va împlini şi un efort care merită făcut.

Gheorghe VĂDUVA 

EDITORIAL
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DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

By Gregory R. COPLEY1

Is the global financial and economic framework in danger of “collapse”? What 
are the consequences of a Greek — or Italian, or Spanish, or Portuguese — default 
on international debt obligations? Is the world facing the prospect of “a lost decade”, 
or are we “merely” facing a tektonic shift in the global framework which will require 
new skills, and new assets? 

International Monetary Fund Managing Director Christine Lagarde spoke 
in Beijing on November 9, 2011, of the prospect of “a lost decade” for the global 
economies if nations failed to act together to counter threats to growth. She said 
that if the international community did not “act boldly and if we do not act together, 
the economy around the world runs the risk of a downward spiral of uncertainty, 
financial instability, and potential collapse of global demand.” 

The global economy, however, is only part of the symptomatic and causal 
matrix for the transformed world the world is facing over the coming couple of 
decades. We face an impending and spectacular confluence — an explosion — of 
global strategic trends. Essentially, there is a growing dawning of reality that the 
world has gone “non-linear”.1 And yet many of the challenges we face have parallels 
through history, sufficient — despite the changing nature of global society — to 
give comfort and direction to aid in managing the coming decade or two of relative 
economic and social chaos. 

It is clear that there will be economic and social-political pain, as well as 
disruption, for many. Equally, there will be opportunity for others, as individuals and 
as societies. What is equally clear is that new paradigms are developing in economic, 
social-political, and military spheres. As this writer has already noted, “we had best 
start thinking in terms of how power and wealth will be denominated in the coming 
decades”2. These new paradigms will drive the possibilities and directions of science 
1  Editor, Defense & Foreign Affairs, Washington, DC

THE LOST DECADE …  
OR A NEW HORIZON? 

Concerns continue to mount of a “contagion” of despair in global financial 
markets if Greece begins the process of debt default or renunciation. And 
while there will certainly be economic and social pain, there are paths 
through the crisis. 
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and technology as well as strategic-political power. But what is clear is that, above 
all, linear projections which derive their base from post-World War II trends alone 
will, in almost all spheres of activity, prove inaccurate. 

But given that the world is focused on the immediate threats and, as IMF 
Managing Director Lagarde noted, on the prospect of “a lost decade”, let us look, 
then, at the immediate concerns: 

The Greek Situation 

Global currency and economic concerns are focused on the question of 
whether the Greek Government might default on its international debt obligations. 
The great fear, quite apart from the magnitude of the debt itself and its ramifications 
for lenders, is that an act of debt default or repudiation would inspire a “contagion” 
of defaults by other indebted European states, somehow undermining the status of 
the euro as a currency. 

Greece is unlikely to repudiate its debt, but it is likely to further continue to 
negotiate how it manages the debt. Re-scheduling the debt, as long as it appears 
to offer some reasonable solution to lenders, begins to ameliorate the political and 
investor community concerns. The reality, however, is that the debt is too large for the 
Greek economy to foreseeably repay in a reasonable time- frame. Even its present, 
inadequate attempts to schedule such repayments place much of its political and 
security framework in jeopardy at a time of critical strategic delicacy in the Eastern 
Mediterranean. 

Why is the present situation in Greece any different from situations which 
have prevailed there since the Greek War of Independence from the Ottoman Empire 
of 1821-1832? That war was itself financed by France, and other powers (particularly 
Russia and Britain), and from that moment onwards, independent Greece has had a 
pattern of borrowing to sustain its economy, and then defaulting on its international 
debts. 

This is not to chastise Greece for its present situation, but merely to highlight 
the reality that a pattern exists, and it has not been the cause of European or global 
panic, or “contagion”, in the past. The Greek economy today represents some two 
percent of the entire European Union (EU) economy. 

Would failure to repay loans damage lenders? Without doubt. Indeed, given 
the intransigency of the problem (because of its magnitude and because of the lack 
of Greek economic resilience to consider repayments in a timely fashion), it begs the 
question as to whether the German and French governments should have used their 
bail-out funds to directly reimburse — and rebuild — the lending banks in Europe 
rather than providing funds directly into the Greek exchequer where they will be 
used to meet domestic requirements and only partially address direct debt repayment. 

It is true that the German and French approaches have sustained, for a period, 
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the fiction that Greece may be capable of addressing its debt, but that merely buys a 
limited breathing space. A collapse of the European banking system, or even some 
major banks, would (a) not help Greece, but would (b) damage the lender states 
(principally Germany and France) without having solved the problem. 

Direct German and French (or EU) payments to restructure banks would need 
to be done on the basis that the banks accept this in lieu of sustaining their debt 
claims against Greece (and/ or perhaps some other EU supplicants). At this point, 
the EU, or Germany and France, having bought the debt from the banks (in essence) 
could then unilaterally forgive it. 

Would this cost any more than the steps currently underway to negotiate the 
bail-out of Greece’s debt with the e130-billion EU package which, in itself, still does 
not resolve the entire Greek economic problem? It is true that the bail-out package 
helps stabilize the internal Greek economy, and gives the lenders the opportunity to 
enforce some austerity measures on the Greek Government. 

There is, inevitably, pain to be suffered as EU member states come to grips, 
finally, with the debt which has been enabled to spiral because of the real lack in 
accounting practices for nation-states. Private, or publicly-traded, companies in the 
West would be punished remorselessly by governments if they adopted the same 
shoddy political accounting tricks in which governments engage. 

So the economies which most rapidly confront and dispose of the present 
economic issues are those which will fare best. Politicians wish to defer the pain, in 
the hope that they will be re-elected, but this is against the interests of their electorates. 

An approach whereby — in the case of Greece — a substantial portion of 
the debt is “bought off” at the commercial banking level by the EU would not 
pump funds into the Greek economy. As a result, it would automatically cause the 
Greek Government to limit spending, which would have political repercussions 
for the politicians, not to mention the prospect of civil unrest. It would lead to a 
continued, short-term economic ref- ugeeism, as Greek citizens avail themselves of 
the opportunity to move elsewhere in the EU (or elsewhere in the world). And inward 
foreign investment would decline precipitously, if, indeed, it can be reduced further 
from its present depressed level. 

Forgiving the bulk of Greek debt (France and Germany have already forgiven 
some of it) and transferring the available “bail-out funds” to the bank restructuring 
would free up much of the Greek economy for a fresh start, absent the massive debt- 
servicing requirements now pressing on Athens. This does not pump funds into the 
Greek Government for short-term social expenditures, but it would free up the nation 
rapidly, albeit without necessarily forcing Athens to re-evaluate the poor economic 
practices which have been constantly forgiven by international lenders since the mid-
19th Century. But this is exactly what the US Government did to General Motors 
and Chrysler Corporation in the US when the Administration of Pres. Barack Obama 
took office. 
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Obama, through force majeure, bankrupted GM and Chrysler in such a way that 
the honest lenders to, and sub-contractors of, the companies were disenfranchised, 
and their loans and owed debts were written off. The lenders, bond-holders, and 
suppliers to the companies had their rightful debts stolen by the US Government, and 
the companies were, to a degree, turned over to the unions which were a significant 
part of the original economic problem for the companies. So the US Government 
gave GM and Chrysler a fresh start, but did not fully address the union featherbedding 
which caused the original problem. It was unequal — and by definition inequitable 
— disbursement of pain. 

So it would be with Greece. 
Indeed, allowing Greece to once again face no major consequences for its 

corruption and national mismanagement (in which the voters played an active rôle) 
may not cause sufficient pain for Greece to reconsider how it managed its economy. 

Such a situation should cause Greece to re-think its approach to spending. 
Even if much of the Greek debt were reworked so that the banks, rather than the 
Government were “bailed out”. And apart from the legitimate and hard-working 
private sector workers and entrepreneurs who would suffer more than their share 
from the implosion of the Greek economy, the high number of people benefiting from 
State largesse (or, more accurately, EU largesse) would have to face the reality that 
they were living beyond their means. Most recipients of “entitlements” in any society 
will vehemently reject any reduction in their welfare until it is obvious that there is 
no more cash available. This is why the signs in Yellowstone National Park in the US 
warn against feeding the bears. The bears do not understand when the tourists have 
run out of food to hand out, and then the tourists become the food. So it is with states 
and welfare. 

German Chancellor Angela Merkel has warned that the answer to dealing with 
the Greek, Italian, and other economic crises may not be to isolate and cauterize 
the problems, but to assert greater central authority over the offending states. Not 
“less Europe”, she asserts, but more. Meaning more actual state-like powers for the 
European Union confederation to enforce on members. 

However, the German approach to the Greek problem — which, as noted, 
represents only two percent of the EU economy — is to engage in what is actually an 
inflationary approach to the problem: print more money and pay out the Greek debt. 
Indeed, some economies — such as the US under Pres. Jimmy Carter (1977-1981) 
— “inflated” their way out of debt, by reducing the actual value of the debt. It was a 
process which, however, creates considerable pain to the electorate, and destabilizes 
or distorts the real value of the economy. 

The Merkel approach links the Greek bailout, then, to the actual worth of 
the euro, because to pay the debt, Germany (and others) are obliged to literally or 
virtually pump tens of billions — and ultimately more than a trillion — euros into 
unproductive accounting. By cauterizing the situation, and recapitalizing the lending 
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banks rather than attempting to recapitalize the offending borrowers, the underlying 
currency — the euro — emerges relatively undamaged. This is because the task 
of “recapitalizing the borrowers” is so large that it requires inflating the currency. 
Writing off debt would not. 

Of course this means that Greece (as the initial test-case) would become a 
relative economic investment “no-go” area for a period, but the problem is resolved 
with short, sharp pain rather than protracted malaise and broader, long-term damage. 

Such an outcome would mean that Greece would have no need to leave 
the eurozone. Indeed, a return to the drachma, while perhaps offering symbolic 
reassurance to some, would only make a future Greek economy isolated and subject 
to wild fluctuations (and almost certainly devaluation) in the drachma. 

Under any option, Greece is likely, for the next few years, to find it difficult 
to attract substantial inward foreign investment. However, a rapid resolution of the 
debt issue would, along with the inevitable further cuts in state spending, make some 
economic areas in Greece appealing to domestic as well as foreign interest. Deflated 
home prices would attract foreign investment. The tourism and agriculture sectors 
could revive. Manufacturing costs could (and should) decline. But what would be 
critical to Greek economic revival would be to remove some of the legal assurances of 
financial and workplace (including working times and retirement ages) entitlements 
for its populace. 

PRC Government officials quite rightly point to the fact that they have been 
asked to participate in “bailing out Greece”, when Greek citizens enjoy a higher 
standard of living and higher incomes and pensions than the Chinese who are being 
asked to sustain Greek comfort levels. 

Inevitably, a constrained Greek exchequer would mean that Greek defenses 
would need to be re-evaluated. This would provide a significant opportunity for 
“clean-sheet analysis” of how Greece addresses its defense doctrine. Fortunately for 
Greece, the issue arises at a time when Turkey is itself constrained and, to some 
degree, is less likely to consider military confrontation with Greece for some years. 
But it is also opportune for Greece to recognize that it cannot now (and, in reality, 
could not in the recent past) afford to compete one- on-one with Turkey, militarily. 
So Greece will have to go even further in reconsidering how it uses alliances, and 
how it uses creative strategies and whole-of-government doctrine to stave off Turkish 
pressures on issues such as sovereignty claims over the Ægean Sea, and particularly 
how it deals with Turkish attempts to block the development of Cypriot and Greek 
offshore energy resources. 

Cauterizing the Greek debt would also afford a minimum-impact situation with 
regard to Greek membership in the EU and the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO). But it would require that Greece commit even more fully to re-evaluating 
and strengthening a Greece-Cyprus-Israel strategic bloc in a way which has not 
before been considered. This situation also requires Cyprus to look at its future not 
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as a linear extrapolation of its past. 
Greece, as Cyprus, can also look toward the development of the new 

Mediterranean energy (mainly gas) resources as a possible element of near-term 
economic revival. Investment in this from abroad would also be facilitated if the debt 
issue was, more-or-less, resolved cleanly. Indeed, investment in the offshore energy 
development would be able to be considered creatively, and with minimal reliance 
on sovereign financial guarantees. But it would mean an end to the heavily socialistic 
approaches even of Greek governments which were nominally conservative. In short, 
the rapidity of Greek economic revival would be in direct proportion to the removal 
of State involvement in the economy, and the removal of disincentives to investment 
and efficient business practice. 

This is essentially an alien concept to Greek politicians and government 
bureaucracy, despite the fact that a hardy section of Greek private business 
has flourished for centuries by circumventing regulation. The longer the Greek 
Government attempts to remain the arbiter of all economic action, the more the 
Greek economy will go underground, as it did for so many decades in Italy (and as it 
may do again in that country). 

A large “black” economy makes it difficult for any state to rebuild its 
international creditworthiness, so it is better for the State to step back and allow 
an open, less-regulated, but fully legal market economy. This enables the building 
of transparent performance. Dr Stefan T. Possony, the great strategist of the 20th 
Century, noted that “prestige is the credit rating of nations”. He might also note 
that in some circumstances “credit ratings are the prestige of nations”. Either way, 
creditworthiness, or investment appeal, is going to be based on trust, and trust will 
only re-emerge in the case of Greece if political control of the economy is minimized. 

The rapid cauterizing of the Greek crisis has been suggested, but it is a problem 
which has existed for some time. Greece, some two years ago, lost any ability it may 
have had to attract funds in the international bond marketplace (and Greek bonds are 
now, to all intents, worthless). But all of this reflects what is known or what is “said 
out-loud” in the global marketplace. The reality is that banks invested and loaned to 
Greece (and others) over the past decades on the basis of “zero risk” credit ratings 
which were assigned to sovereign debt by major banks. The proportion of “zero 
risk” loans on bank accounts made the banks themselves more acceptable to banking 
regulators, but the reality is that this process was seen to be fictional. 

A Broader View 

Greece is seen, in the context of the EU and euro, as a possible trigger for a 
“contagion” of debt default or repudiation by other EU states, particularly Italy — 
which is far too big to “bail out” in the way attempted for Greece — as well as Spain 
and Portugal. This is not necessarily rational. The likelihood of those states defaulting 
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on their debt is tied not to the example of Athens, but to their own circumstances. 
Equally, “default” on sovereign debt does not necessarily imply that the debt 

becomes worthless. We have seen many states, from Argentina to Nigeria, and to the 
US state of Arkansas (in 1933), “defaulting”. All have come back from the brink. 
Indeed, as many have argued, a debt default could be the first step toward the cure. 

One of the great realities which we need to face is that most governments around 
the world have been growing faster than their economies. This is an unsustainable 
situation, and it has been maintained by borrowing. 

Des Moore, the Director of Australia’s Institute for Private Enterprise, noted 
in The Australian Financial Review on November 15, 2011: “[G]overnment policy 
failures in Europe indicate that official forecasts of growth in 2012 have dropped 
to 0.5 percent at a time when excessive government debt in almost all countries is 
forcing budget deficits to be cut.” 

“Ironically, the large increase in government debt to GDP ratios since 2008, 
in both Europe and the US, is importantly due to the Keynesian policies adopted at 
the G20 meeting in February 2009. The continued poor growth performance since, 
despite such policies, suggests the fiscal interventionism in 2009 was inappropriate 
when debt to GDP ratios were already above or close to the official 60 percent 
limit. They also surely suggest the urgent need, not for policies that add to external 
financing from the likes of the IMF [International Monetary Fund], but policies most 
likely to increase activity initiated in the private sector.” 

“An analysis of private debt ratios would likely add to questions about the 
desirability of such fiscal interventionism and external bail-outs. Far too little 
attention has been given to possible limits to such ratios and the apparent reluctance 
of central banks to have regard to them as well as to inflation.” 

Indeed, most governments, even in the hard-hit eurozone countries such 
as Greece, Italy, Spain, Ireland, and Portugal, have — like their less obviously 
threatened counterparts around the world — done little of substance to restructure 
their economies to address their debt issues. The Greek Government, for example, 
can not hope to address its situation by raising taxes, because its productive 
private economic sector is literally disappearing, and will further move abroad, or 
underground, if further taxes appear. 

A similar situation prevails even in the US where companies which have 
survived the anti-business climate thus far are refusing to re-invest and hire new 
workers, and will — unless taxation and other anti-business penalties are eased — 
begin moving more and more of their capital offshore. The universal call from even 
state- controlled economic entities has been for reductions in governmental budgets. 
But the governments have not seriously heeded their own calls for budget prudence. 

Economic performance, then, impacts on currency values and the desirability 
or otherwise of trading in fluctuating currencies. This begins moving societies back 
to more isolationist and protectionist trading patterns, and toward a greater tendency 
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toward bilateralism in trade. 
Where, then, are the “new horizons”? 
They exist only with the acceptance of reality, and the ability to restructure on 

the basis of reality, so that the legacies of past mismanagement — that vast global 
expenditure of “the peace dividend” after the Cold War — are swept away, enabling 
new structures, doctrines, and goals to be set, unimpeded by the wounded legacy of 
what is now a past era.

Notes:

1. See, Copley, Gregory R.: “The Global Interregnum”, in the “Early Warning” 
column of Defense & Foreign Affairs Strategic Policy, 8-2011. Also in Defense & 
Foreign Affairs Special Analysis, September 13, 2011.

2. Ibid

The Author: Gregory Copley can be reached at GRCopley@StrategicStudies.org
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Prof. univ. dr. Gheorghe TOMA1

Abstract

Les scientifiques qui étudient le phénomène de la mondialisation jugent utile 
de séparer les effets de la mondialisation dans chacun des domaines économique, 
politique et culturelle. S’il le réduit à des concepts économiques, on pourrait 
dire que la mondialisation se trouve en contraste profond avec  nationalisme 
économique et avec le protectionnisme. De ce point de vue, la mondialisation est lié à 
l’économie de marché libre et le néo-libéralisme, partage certaines caractéristiques 
avec l’internationalisation et, souvent, est interchangeable avec soi-même, bien que 
certains préfèrent utiliser le terme de mondialisation pour l’élargissement des trous 
dans les frontières nationales ou des États. La formation du village globale comprend 
ainsi plus d’approche entre les différentes parties du monde, avec des possibilités 
croissantes d’échanges personnels, la compréhension mutuelle et l’amitié entre des 
citoyens «internationaux»  et la création de la civilisation mondiale.

Cuvinte-cheie: globalizare, surmontare, graniţe, internaţional, populaţie, 
interese, vitale, integrare, valori 

Globalizarea este o noţiune care pune probleme încă din momentul 
încercării de definire a ei. Oamenii de ştiinţă şi opinia publică nu au 

căzut de acord asupra unei singure definiţii a conceptului. Astfel, în opinia lui  Elmar 
Altvater, globalizarea este „procesul de surmontare al graniţelor apărute de-a 
lungul istoriei. Ea devine astfel sinonimă cu eroziunea (dar nu şi cu dispariţia) 
suveranităţii statelor naţionale şi se înfăţişează ca o «detaşare» a economiei de piaţă 
faţă de normele morale şi legăturile instituţionalizate dintre societăţi”. Mai lapidari, 
Dirk Messner şi Franz Nuscheler consideră că fenomenul constituie „cea mai mare 
schimbare economică şi socială de la Revoluţia Industrială încoace”, în timp ce 
Ulrich Menzel defineşte globalizarea ca „o intensificare cantitativă şi calitativă a 
1  Prorector la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
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tranzacţiilor ce depăşesc limitarea impusă de graniţe, concomitentă cu expansiunea 
spaţială a acestora”.

De cele mai multe ori, globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie 
un proces multicauzal care are drept rezultat faptul că evenimente care au loc 
într-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai ample asupra societăţilor 
şi problemelor din alte părţi ale globului. Unul dintre principalele motive pentru 
care nu există o definiţie a globalizării într-o formă universal acceptată şi, probabil, 
nici definitivă rezidă în faptul că globalizarea subinclude o multitudine de procese 
complexe cu o dinamică variabilă atingând domenii diverse ale unei societăți2. Ea 
poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie sau toate la un loc.

Globalizarea este, aşadar, un sistem sau un fenomen complex, uneori 
ambivalent, chiar contradictoriu, care a fost privit şi analizat în mod diferit de către 
cei ce şi-au asumat acest risc. Dincolo de aceste analize, oamenii trebuie să fie însă 
conştienţi că globalizarea rămâne un fapt real, un proces firesc, viu, cu care trebuie 
să ne confruntăm, independent de voinţa sau opţiunea noastră.

Ca o consecinţă a faptului că lumea are, în acelaşi timp, înţelesuri economice 
şi politice, grupuri diferite prezintă istorii diferite ale globalizării. Fenomenele 
complexe nu pot fi explicate decât dacă avem în vedere mai multe cauze. Acesta este 
singurul punct în care toată lumea este de acord în ceea ce priveşte globalizarea. Restul 
faptelor rămân în continuare contestate. În funcţie de ce accepţiune a globalizării este 
luată ca punct de plecare, apar în prim-plan alte cauze şi forţe motrice.

În prezent, există un aer de scepticism faţă de procesele economice globale 
şi optimism faţă de posibilităţile de control ale economiei internaţionale şi faţă 
de viabilitatea strategiilor politice naţionale. Un efect deosebit de important al 
conceptului de globalizare a fost paralizarea strategiilor naţionale de reformă radicală, 
fiind privite ca imposibil de realizat din punct de vedere raţional şi al evoluţiilor 
pieţelor internaţionale.

Fără îndoială, inovaţiile de ordin tehnic – şi mai ales cele din domeniul 
informaticii şi al comunicaţiilor – au jucat şi mai joacă încă un rol central în „marşul” 
globalizării. Internetul este, din multe puncte de vedere, emblema globalizării. 
Globalizarea pieţelor financiare, transferul unor sume inimaginabile în câteva 
secunde în jurul globului nu ar fi posibile fără această tehnologie, nici organizarea 
producţiei integrate la nivel transnaţional.

Avântul incredibil pe care l-a cunoscut comerţul, un alt element definitoriu al 
globalizării economice, se datorează, nu în ultimul rând, scăderii rapide a cheltuielilor 
de transport, mărfurile putând fi astfel transportate mult mai rapid. Acest lucru poate 
fi observat îndeosebi în sectorul serviciilor. De exemplu, produsele de tip software 
sau bazele de date pot fi transmise în câteva secunde dintr-un capăt al lumii în celălalt.

2  HELD D., MCGREW A., GOLDBLATT D., PERRATON  J. - Transformări globale, Bucureşti, Editura Polirom, 2004,. 
p. 25.
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Un rol deosebit de important – în special la nivel de conştiinţă – l-au jucat şi 
problemele globale. Dovadă pentru acest lucru nu sunt numai magazinele tip „One 
World” din statele industrializate şi ultra-dezvoltate. Problemele globale au nevoie 
însă şi de o internaţionalizare a politicii, stimulând dezvoltarea unei conştiinţe globale. 
Organizaţii precum Greenpeace sau Amnesty International, care se dedică unor teme 
globale precum mediul ambiant sau drepturile omului sunt „Global Players”. Se pot 
întrezări astfel în mod clar începuturile unei noi societăţi globale.

Patru aspecte se referă la globalizarea economică, ce indică patru tipuri de 
fluxuri peste graniţe, şi anume fluxuri de bunuri/servicii, de exemplu liber schimb, 
fluxuri de persoane (migraţia), de capital şi de tehnologie. O consecinţă a globalizării 
economice este îmbunătăţirea relaţiilor dintre dezvoltatorii aceleiaşi industrii din 
diferite părţi ale lumii (globalizarea unei industrii)3, dar şi o erodare a suveranităţii 
naţionale asupra sferei economice. FMI-ul defineşte globalizarea ca „creşterea în 
interdependenţa economică a ţărilor din întreaga lume prin creşterea volumului 
şi a varietăţii tranzacţiilor de bunuri şi servicii peste graniţe, fluxul de capital 
internaţional mult mai liber şi mai rapid, dar şi o difuziune mai largă a tehnologiei”, 
în timp ce Banca Mondială defineşte globalizarea ca „libertatea şi capacitatea 
indivizilor şi a firmelor de a iniţia tranzacţii economice voluntare cu rezidenţi ai 
altor ţări”.

În domeniul managementului, globalizarea constituie un termen de marketing 
sau de strategie care se referă la apariţia unor pieţe internaţionale pentru bunuri de 
consum caracterizate de nevoi şi gusturi similare ale clienţilor, reuşind astfel, de 
exemplu, să vândă aceleaşi maşini sau săpunuri sau produse alimentare prin campanii 
de publicitate similare, unor persoane ce aparţin unor culturi diferite. Această 
uzanţă contrastează cu internaţionalizarea, care descrie activităţile companiilor 
multinaţionale ori în instrumente financiare, mărfuri, ori în produse care sunt exclusiv 
destinate pieţelor locale.

În domeniul software, globalizarea este termenul tehnic ce combină 
procesele de internaţionalizare şi localizare. Efectele negative asupra companiilor 
multinaţionale axate pe profit – folosirea unor metode legale şi financiare sofisticate 
de a atinge limitele legilor şi standardelor locale pentru a controla balanţa dintre 
muncă si servicii ale unor regiuni inegal dezvoltate şi a le întoarce împotriva lor. 
Răspândirea capitalismului din ţările dezvoltate către ţările în curs de dezvoltare.

Interesele unei anumite firme sau unui anumit stat într-o zonă oarecare de pe 
Terra sunt consecinţe ale globalizării, un fenomen perceput, nu de toata lumea, ca 
unul fără consecinţe negative. În spatele liberei circulaţii a capitalului, a mărfurilor şi 
a marilor investitori apăruţi peste noapte ca salvatori ai unor economii naţionale şi, 
astfel, a forţei de muncă calificată, însă şomeră în respectivele ţări (toate acestea fiind 
considerate „un mijloc de pacificare a statelor”) se află, de fapt, războiul economic 

3  www.biblioteca.ase.ro/downres
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condus de firme şi ţări aflate în căutarea supremaţiei.
Latura economică şi-a adus contribuţia în mai toate conflictele existente de-a 

lungul istoriei omenirii, ea având în prezent un mare aport în dorinţa marilor puteri 
economice ale lumii de a prezenta globalizarea ca pe un fenomen din care lumea va 
avea de cules doar beneficii. Astfel, e greu, chiar imposibil de a analiza globalizarea 
ca pe ceva care nu are legătură cu latura economică, când, de fapt, tocmai aceasta 
componentă a globalizării este locomotiva ce „plimbă” globalizarea prin toate 
colţurile lumii. Marile interese ale lumii au adus, inevitabil, urmări nefaste pentru 
unele ţări şi regiuni. Globalizarea nu este aşa cum unii (interesaţi ca ea să ia o şi mai 
mare amploare) încearcă să ne-o prezinte. Globalizarea a născut un război economic 
în adevăratul sens al cuvântului, el fiind tratat cu destulă superficialitate chiar şi de 
mass-media.

Întâlnim tot timpul în mass-media scrisă titluri bombastice de genul „războiul 
textilelor”, „războiul pantofilor” sau „războiul energetic”, însă ele au mai mult 
intenţia de a atrage atenţia cititorului spre acel articol şi, implicit, spre ziarul respectiv 
decât pentru a-l explica. Termenul de război implică o acţiune violentă soldată atât cu 
pierderi de vieţi omeneşti cât şi materiale, aceasta putând fi o explicaţie a faptului că 
mass-media se fereşte a utiliza acest cuvânt4.

Globalizarea, prin rivalităţile pe care le induce în rândul actorilor internaţionali, 
duce la conflicte economice care, în anumite condiţii, pot pune în pericol siguranţa 
naţională. Tocmai de aceea, Christian Harbulot, un specialist al războiului economic, 
avertiza: „este urgent să stabilim distincţii foarte clare între interesul naţional şi 
interesul supranaţional, între obiectivele competitive ale firmelor şi acelea ale 
economiilor naţionale”5. Ceea ce globalizarea şi interesele geopolitice creează astăzi, 
nu este un război uşor de definit. Mai curând este vorba de o complexă folosire de 
arme economice la diferite nivele în care politicul se implica sau nu, acţionează din 
umbră, sau relativ deschis. După cum remarcă Christian Harbulot, „contrar războiului 
tradiţional, loviturile date în războiul economic sunt deseori invizibile şi decisive”. 
Din motive diplomatice, sau care ţin de secretul operaţiunilor, asemenea „lovituri” 
sunt rareori raportate, astfel încât se poate crede că ele nu ar exista. Charles-Albert 
Michalet scria în „Ce este globalizarea?”: „După cum în spatele statului există 
oameni, grupuri, organizaţii, interese, adică într-un cuvânt putere, în spatele pieţelor, 
probabil că există de asemenea operatori, factori de decizie privaţi sau publici, 
interese, putere”. 

La fel de probabil însă este că aceşti operatori din spatele statului şi al pieţelor 
să conlucreze pentru a-şi atinge interesele prin alianţe, înţelegeri temporare sau pe 
termen lung, în detrimentul altor state sau entităţi economice. Un exemplu de astfel 
de alianţe aste reprezentat, pe de o parte, de ţările din Europa şi, pe de altă parte, de 

4  http://www.globalizarea.com/globalizare-articole-sb8.htm

5    HARBOULOT, Cristian - La Machine de guerre économique, Paris,  Editions Economica, 1992, p. 
128
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alianţa S.U.A cu Japonia, astfel: guvernele europene au investit în Airbus, din 1992, 
aproape 3,7 miliarde de dolari, pe care firma îi returnează cu dobândă pe măsură 
ce avioanele produse de ea se vând. O asemenea „afacere” este însă denunţată de 
SUA, al cărei Boeing este principalul competitor al lui Airbus. Dar cum Boeing este 
beneficiarul unor costisitoare contracte militare din partea guvernului american, 
conflictul dintre cei doi giganţi ai aeronauticii este în mare parte şi conflictul dintre 
UE şi SUA. Mai mult, faptul că firmele japoneze vor contribui cu 35% la producerea 
superavionului Boeing Dreamliner 787, a introdus în ecuaţie Japonia, acuzată de UE 
că „finanţează” nu tocmai onest firma americană6.

Ar fi greşit să se înţeleagă că interesele dintre state şi firme au fost totdeauna 
convergente. Globalizarea introduce bruiaje şi disonanţe care transcend graniţele. 
Omenirea are de parcurs un drum lung până la acel perfect „joc” mondial numit 
globalizare în care toţi participanţii vor fi câştigători. Astăzi, globalizarea, prin 
interdependenţele create între ţări şi economii, defavorizează acţiunile violente dar nu 
le elimină. Formele de conflict se pot disimula sub intervenţii paşnice: bariere netarifare 
la importuri, subvenţii mascate acordate firmelor şi sectoarelor „strategice”, patriotisme 
economice.

Integrarea europeană, ca fenomen complex, de  durată şi multidimensional, 
trebuie să facă faţă unor provocări diverse, ca natură, intensitate, frecvenţă şi 
amplitudine, din partea mediului regional şi global în care există şi se derulează. Pe 
de altă parte, la rândul său, integrarea europeană generează o serie de provocări la 
adresa statelor membre şi a ţărilor candidate la aderare. Aceste provocări, potrivit 
naturii lor, pot fi: sociale, economice, politice, culturale, informaţionale, militare şi 
psihosociale.

Provocările economice se referă la eliminarea decalajelor de ritm, calitate, 
nivel, etc. ale activităţii de producţie şi ale serviciilor între statele membre, precum 
şi între UE şi ceilalţi actori economici regionali/globali. Se pare că soluţia optimă la 
acest tip de provocări înseamnă, practic, înfăptuirea celor trei obiective principale de 
la Lisabona, adică: o integrare economică mai mare, o mai bună coordonare a pieţei 
muncii şi a sistemelor de pensie şi o restructurare a cheltuielilor publice.

Unul dintre principalele obiective ale statului modern îl constituie bunăstarea, 
ce presupune existenţa  unei economii competitive şi a unui nivel de trai ridicat al 
populaţiei. Dezvoltarea economică contribuie la asigurarea coerenţei politice interne 
şi la creşterea capacităţii de acţiune pe plan extern a statelor.

În cadrul integrării economice interstatale (cazul UE), se realizează o îmbinare 
armonioasă a interdependențelor, specializărilor şi colaborărilor fiecărei economii 
naţionale. Integrarea se bazează pe o relaţie de compatibilitate şi complementaritate 
a economiilor statelor membre.

La nivelul economiei naţionale, integrarea economică presupune dimensionarea 
6  http://www.globalizarea.com/globalizare-articole-sb8.htm
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corespunzătoare a sectoarelor de activitate, măsuri de specializare şi cooperare, în 
scopul creşterii eficienței funcţionării economiei în ansamblu�.

În contextual actual al integrării, interesul naţional reprezintă un sistem 
valorico-normativ ce are rolul de modelare dar şi de model, de exprimare şi 
promovare a cerinţelor funcţionale ale naţiunii, ce selectează percepţiile, influenţează 
şi canalizează atitudinile şi modalităţile de participare la viaţa internă şi internaţională 
exercitând funcţia de control în sistemul interacţiunilor politice.

Interesul naţional reprezintă „un sistem valoric normativ având rol de 
modelare şi de model, ce exprimă şi promovează cerinţele fundamentale ale naţiunii, 
filtrează percepţiile, determină atitudinile şi influențează modalităţile de participare 
la viaţa internă şi internaţională, acţionând ca funcţie de control faţă de sistemul 
interacţiunilor politice”.

În aceeaşi viziune, se detaşează patru interese fundamentale, legate de: apărarea 
cetăţenilor, teritoriului; libera alegere a conducerii politice; prosperitatea economică şi 
ordinea mondială.

Analiştii americani au identificat, la rândul lor, următoarele niveluri ale 
intereselor naţionale:

- interesele vitale – acele situaţii evenimente sau tendinţe internaţionale care 
se consideră a ameninţa supravieţuirea sau securitatea naţiunii, pe care este pregătită 
să le înfrunte prin măsuri forte, inclusiv prin utilizarea forţei armate;

- interesele majore – aceea situaţie internaţională care ameninţă interesele 
de bază ale unei naţiuni, dar care oferă perspective ca elementul ce reprezintă 
ameninţarea să poată fi eliminat sau diminuat printr-o soluţie de compromis;

- interesele periferice – acele probleme care nu implică o ameninţare la adresa 
apărării naţionale a unei naţiuni ca întreg sau nu afectează în mod serios stabilitatea 
comunităţii naţionale.

În consecinţă, acest sistem valorico-normativ a fost una din  principalele 
pârghii ale statului român folosite în acţiunile sale,  care au  convers către integrarea 
României în UE, respectând concordanţa dintre opţiunea politică de integrare 
ridicată la rang de interes naţional şi exigenţele interdependenţelor internaţionale. 
Astfel, apare realismul relativ al interesului naţional care provine din interferenţa 
dintre personalitatea emitentului interesului național şi conştiinţa apartenenţei la 
„noua ordine mondială”.

Dacă puterea economică tinde a avea, în ecuaţia securităţii naţionale, cel puţin 
aceeaşi valoare cu puterea militară, aceasta înseamnă că statele ar trebui să confere şi 
economiei valoarea ei reală de securitate.

Politica economică a UE a trasat structurii şi obiectivelor acesteia o coloratură 
unitară, cu ramificaţii asupra rolului jucat în plan internaţional7: o Europă cu o 

7  Puşcaş, Vasile, Identitatea internaţională a Uniunii Europene, www.mie.ro/_documente/info_integrare/identitate_
internationala.html
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monedă unică şi cu o economie mult mai coezivă şi mai coerentă (cu politici şi 
instrumente solide de politici macroeconomice) are o voce mult mai puternică în 
sistemul internaţional. Putem aprecia că, în prezent, Uniunea Europeană poate fi 
privită ca un actor determinant al climatului internaţional economic actual.

Europa comunitară a fost fondată pentru a consolida securitatea economică 
şi politică a fiecărei naţiuni europene, în acest sens fiind ilustrativă intenţia ştergerii 
rivalităţii franco-germane prin punere în comun a unor ramuri economice strategice. 
Un scop politic a fost slujit cu un mijloc economic şi toate acestea la nivel înalt, acolo 
unde se discută despre securitatea naţională şi interesul național.

În Strategia de Securitate Naţională a României se precizează că „O economie 
puternică, performantă şi competitivă, macro-stabilă, dinamică sub raportul ritmului 
de creştere şi adaptabilă funcţional, reprezintă un pilon important al securităţii, 
asigurând condiţii pentru securitatea economică şi socială, interesul majorităţii 
populaţiei pentru susţinerea instituţiilor democratice şi baza necesară pentru 
promovarea iniţiativelor vizând prosperitatea şi securitatea naţiunii”.

Securitatea economică este mai mult decât o simplă componentă a securităţii 
naţionale. Pe plan extern, un stat îşi manifestă intenţia de a se integra într-un spaţiu 
economic multidimensional, în funcţie şi de gradul în care securitatea sa economică 
este asigurată. Este vorba, desigur, de tendinţe normale, conform voinţei naţionale 
exprimate democratic şi nu de procese forţate, impuse cel mai ades din exterior. 

Se considera că, în sens larg, securitatea economică a unei ţări este dată de 
stocul de resurse şi de nivelul de dezvoltare. Am putea spune că aceasta este de fapt o 
percepţie restrânsă. Securitatea economică nu poate fi privită doar în mod static;  ea 
trebuie percepută în strânsă legătură cu securitatea naţională şi cu interesul naţional, 
iar în ecuaţie intră şi politica economică promovată, interesele pe termen mediu 
si lung, gradul de participare la circuitul economic internaţional. Corelaţia dintre 
securitatea economică şi gradul de integrare economică este dat de vulnerabilitatea 
unei economii, văzută ca raport între avantajele şi dezavantajele economiei naţionale 
în raport cu mediul economic internaţional, cu mediul social şi politic intern.

În sens restrâns, vulnerabilitatea se referă la dimensiunile sale economice, la 
incapacitatea de a face faţă şocurilor interne şi externe. În sens larg, vulnerabilitatea 
marchează incapacitatea statului de a asigura un nivel de viaţă corespunzător 
cetăţenilor şi demonstrează existenţa unor importante conflicte interne, o fragmentare 
şi o tendinţă centrifugală a forței sale, care pot fi văzute ca reale ameninţări la adresa 
securităţii naționale. 

Altfel spus, vulnerabilitatea se referă la capacitatea economiei naţionale de a 
realiza obiectivele naţionale (interesul naţional). Procesul de integrare deplină în 
Uniunea Europeană va trebui să acţioneze asupra economiei naţionale, prin apropierea 
structurală a acesteia de economiile statelor membre. 

În Strategia de securitate naţională a României se subliniază că „principalele 
aspecte de securitate ale României sunt  cele de natură economică”, menţionându-se 
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aici: „menţinerea problemelor economice, financiare şi sociale generate de tranziţia 
prelungită şi de întârzierea finalizării reformelor structurale; nivelul crescut de 
corupţie şi managementul defectuos al resurselor publice care pot duce la adâncirea 
inegalităţilor sociale şi la proliferarea economiei subterane; răspunsul ineficient al 
instituţiilor statului la probleme precum criminalitatea economică şi tulburarea ordinii 
publice şi siguranţei cetăţenilor, ceea ce poate genera scăderea coeziunii şi solidarităţii 
sociale şi a standardelor de viaţă a cetăţenilor; menţinerea unor surse potenţiale de 
conflict care pot duce la încetinirea sau stoparea proceselor şi activităţilor economice 
curente, ca şi starea de spirit a populaţiei.”

Fără a fi explicit menţionate în Strategia de securitate sau în recenta Strategie de 
apărare, la aceste riscuri de natură economică pot fi adăugate8: pierderea controlului 
statului asupra unor sectoare, domenii sau obiective economice strategice, precum 
şi pierderea unor importante pieţe interne şi externe de desfacere pentru produsele 
şi serviciile româneşti; economia subterană susţinută de structurile de crimă 
organizată; spionajul economic în dauna României; coruptibilitatea unor persoane 
care, prin statutul şi funcţia deţinută în societate, pot avea o influenţă negativă în 
gestionarea resurselor naţionale; blocarea sau perturbarea a infrastructurii esenţiale 
pentru economia naţională (sistemul energetic, de transport, telecomunicaţii, etc.); 
falimentarea unor sectoare economice strategice etc.

Dificultăţile tranziţiei economice prelungite, scăderea calităţii vieţii, inegalităţile 
sociale, creşterea numărului celor care trăiesc sub pragul sărăciei, toate acestea pot 
produce intoleranţă, afectează solidaritatea socială, favorizează populismul, pot 
alimenta manifestările radicale şi extremiste, având efecte dintre cele mai grave asupra 
instituţiilor şi mecanismelor de funcţionare a statului. 

Societatea româneasca este încă marcată de consecinţele managementului 
defectuos al procesului tranziţiei economice şi sociale, care a condus la diminuarea 
autorităţii şi eficienţei instituţiilor statului şi a afectat coeziunea civică şi echilibrul 
social. 

Rezultatele, încă insuficient de concludente, în derularea reformei au 
determinat diminuarea în timp a resurselor alocate pentru modernizarea societăţii 
şi reducerea potenţialului de aşteptare al cetăţeanului confruntat cu un proces de 
pauperizare accelerata. 

S-a înregistrat degradarea nivelului de viață al majorităţii populaţiei, inclusiv 
în ceea ce priveşte starea de sănătate, educaţia şi calitatea mediului. Serviciile publice 
sunt birocratizate, infrastructura teritorială insuficient dezvoltată, restructurarea şi 
modernizarea industriei se desfăşoară cu mari dificultăţi, agricultura a cunoscut un 
regres dramatic, privatizarea şi reaşezarea drepturilor de proprietate cunosc multe 
inerţii, asistenţa sanitară este precară, reţeaua de transport şi comunicaţii nedezvoltată. 
În acelaşi timp, adaptarea lentă a sistemului ordinii publice şi siguranţei naţionale la 
8  Aprodu Adina Simona, Factori de risc la adresa securităţii României. Măsuri de contracarare a acestora în primul 
deceniu al secolului XXI, în Riscurile insecurităţii, coord. Troncotă Cristian, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005, p. 
165.
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noile forme ale criminalităţii din ce în ce mai agresive, precum şi unele deficienţe 
în administrarea justiţiei au generat scăderea inacceptabilă a nivelului de siguranţă a 
cetăţeanului. 

Pe baza experienţei acumulate, sunt necesare identificarea şi lichidarea 
blocajelor şi adoptarea neîntârziată a soluţiilor care permit o relansare reală. Este 
nevoie de o abordare coerentă, care să reunească energiile societăţii, să canalizeze 
resursele acesteia în direcţia construirii unei economii performante, capabilă să elimine 
starea de incertitudine şi insecuritate la nivel social. Relansarea economică trebuie 
consolidată prin crearea unui mediu de afaceri atractiv şi stabil şi prin racordarea 
adecvată la marile fluxuri economico-financiare, tehnologice şi comerciale. 

Accelerarea creşterii economice vizează, în primul rând, asigurarea prosperităţii 
cetăţenilor şi sprijinirea procesului democratic intern. Creşterea încrederii cetăţenilor 
în instituţiile statului este posibilă numai în condiţiile promovării consecvente a 
principiilor statului de drept, a drepturilor fundamentale ale cetăţeanului. 

Dificultăţile întâmpinate de România sunt şi probleme din unele zone ale 
Europei, ce fac obiectul unor mai largi preocupări internaţionale. Menţinerea unui 
climat de instabilitate în plan subregional, cu impact negativ asupra mediului 
economic, a accentuat incapacitatea României de a angaja decizii în măsură să o 
apropie de sistemul economico-financiar caracteristic lumii democratice occidentale. 
În eforturile de promovare a reformei economice, s-au concretizat destul de greu şi 
aleatoriu formule de încadrare şi racordare la structurile economice şi financiare din 
sistemul economic occidental. Crizele si violenţele care s-au manifestat în vecinătate 
au dus la pierderea unor legături economice tradiţionale, au provocat României 
pierderi financiare grele, au împiedicat elaborarea şi promovarea unor strategii de 
dezvoltare pe termen lung, au constituit o stavilă în încurajarea investitorilor străini, 
în general i-au accentuat dificultăţile. 

Îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în procesul de integrare în 
structurile europene şi euroatlantice constituie o etapă decisivă pentru modernizarea 
societăţii româneşti şi consolidarea tendinţelor de creştere economică. Pe termen 
lung, acestea vor aduce prosperitate şi vor spori credibilitatea României în eforturile 
de consolidare a securităţii europene. Prin urmare, nu teama de ameninţări, ci dorinţa 
de a asigura stabilitatea şi de a construi un viitor mai bun, de a-şi întări vocaţia de 
pilon al stabilităţii în zona şi de apărător al valorilor democraţiei şi păcii motivează 
opţiunea României pentru integrare europeană şi euroatlantică.

Securitatea economică este la fel de importantă ca şi securitatea naţională. 
Provocările sunt mai mult decât schimbări ale pieţelor mondiale şi creşteri economice. 
Securitatea economică înseamnă atât competiţie, cât şi cooperare. Competiţia trebuie 
să fie opusă războiului economic.

O economie naţională care are un trend ascendent poate furniza condiţiile 
favorabile pentru implementarea strategiei de securitate. Stabilitatea democraţiei în 
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România şi nevoia de securitate se bazează pe o economie solidă şi pe fundamentul 
civil, care, pe de o parte, furnizează resursele unei politici de securitate eficiente, 
şi, pe de altă parte, creşte recunoaşterea ţării prin lărgirea stabilităţii şi identităţii 
naţionale. 

Instrumentele pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt creşterea competitivităţii 
economiei, încercarea obţinerii unei stabilităţi financiare şi de preţuri, precum şi 
descoperirea forţelor de coeziune ale economiei şi societăţii.

Pentru a face faţă concurenţei din cadrul Uniunii Europene şi pentru a avea 
produse competitive, se impune diversificarea economiei prin orientarea spre bunuri 
şi servicii cu valoare adăugată, prin creşterea importanţei industriilor de perspectivă, 
valorificând astfel avantajul industriei dezvoltate. Vor trebui promovate politici de 
dezvoltare bazate pe inovaţie, vor fi create şi dezvoltate sisteme de inovaţii.

În prezent, Uniunea Europeană (UE) parcurge o etapă de redefinire a identităţii 
şi a coeziunii sale interne, în contextul necesităţii de a se afirma ca actor competitiv 
şi dinamic într-o lume în continuă globalizare, dar şi pe fundalul „digerării” celui 
de-al cincilea val al extinderii, început în 2004 cu zece state şi finalizat prin aderarea 
României şi a Bulgariei la 1 ianuarie 2007. 

Uniunea se află, de asemenea, într-un proces de reconectare cu proprii cetăţeni 
şi de recâştigare a susţinerii acestora pentru proiectul politic european pe baze care să 
corespundă preocupărilor lor, la începutul secolului al XXI-lea, percepute diferit faţă 
de cele de la jumătatea secolului trecut. În egală măsură, Uniunea caută răspunsuri 
credibile şi eficiente în vederea întăririi rolului său extern, pe fondul parteneriatului, 
dar şi al competiţiei strategice cu SUA şi Asia de Est (ceilalţi poli majori ai etapei).  

Uniunea trebuie să facă faţă provocării de a se adapta permanent schimbărilor 
generate de o serie de factori, atât interni (adâncirea integrării, paralel cu extinderea, 
îmbătrânirea şi scăderea populaţiei, necesitatea adaptării instituţiilor Uniunii, 
eficienţa, transparenţa şi legitimitatea deciziei la nivel comunitar, comunicarea cu 
proprii cetăţeni), cât şi externi (criza mondială a resurselor naturale şi de materii prime, 
competiţia venind din partea celorlalţi poli de putere, dar nu numai, ameninţarea 
teroristă, ameninţări care ţin de mediul înconjurător, cum ar fi schimbările climatice, 
dezastrele naturale, pandemii etc.). 

În concluzie, UE este o construcţie în mişcare într-un context internaţional 
caracterizat, la rândul său, de o dinamică accentuată. Aceasta face ca profilul României 
să ţină cont de oportunităţile existente, în scopul minimizării vulnerabilităţilor tipice 
unui stat nou membru UE, al promovării unor politici coerente, având ca obiectiv 
creşterea bunăstării cetăţenilor români. 

România face parte din UE. Această realitate constituie oportunitatea şi 
mijlocul de a spori calitatea vieţii cetăţenilor săi, alături de toţi cetăţenii europeni. 
Faptul că România este un stat membru UE, dar  cu un PIB pe cap de locuitor mult 
sub media europeană, accentuează nevoia de folosire eficientă a resurselor proprii şi 
a fondurilor comunitare, de stimulare mai activă a investiţiilor străine şi autohtone.  
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România are astfel nevoie de menţinerea pe o perioadă cât mai lungă a creşterii 
economice rapide, echilibrate şi durabile, de instituţii puternice şi eficiente, de un 
sistem legislativ coerent şi de un sistem fiscal predictibil.  

România trebuie, de asemenea, să îndeplinească la termen obligaţiile pe care şi 
le-a asumat prin Tratatul de aderare şi să contribuie la realizarea obiectivelor Europei 
unite. Aceasta include modernizarea infrastructurilor fizice, adaptarea sistemului 
educaţional la cerinţele europene, revigorarea cercetării ştiinţifice şi inovării, cu 
accent pe aplicabilitate în practica economică bazată pe parteneriatul între mediul 
de afaceri, universităţi şi institutele de cercetare, restructurarea fundamentală a 
agriculturii şi impulsionarea dezvoltării rurale, precum şi consolidarea capacităţii 
administrative în vederea implementării acquis-ului comunitar. România trebuie să 
acţioneze în continuare pentru o dezvoltare durabilă şi pentru protecţia mediului, 
pentru flexibilizarea pieţei muncii şi asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea unui 
climat concurenţial optim.  Ca stat membru al UE şi în îndeplinirea obiectivelor sale, 
România este obligată să promoveze principiile şi valorile fundamentale ale Uniunii: 
solidaritatea, consensualitatea şi spiritul de compromis. 

Obiectivul strategic al României îl reprezintă convergenţa cu statele membre 
ale Uniunii Europene, în termeni de bunăstare individuală a cetăţenilor săi şi a 
societăţii în general. În termeni macro-economici, convergenţa cu UE înseamnă 
asigurarea unui ritm de creştere economică mai ridicat decât media comunitară, 
pentru un interval de timp suficient de lung (de ordinul zecilor de ani). 

Modelul general al dezvoltării economice este în continuă schimbare prin 
promovarea sectoarelor economice cu valoare adăugată şi creşterea ponderii 
sectoarelor bazate pe cunoaştere. Intervenţia statului pentru susţinerea unor sectoare 
economice necompetitive sau măsurile sociale protecţioniste nu contribuie la 
asigurarea durabilităţii şi se dovedesc vulnerabile în faţa provocărilor globalizării. 
Dezvoltarea avantajelor competitive trebuie să ţină seama de tendinţele europene 
şi de procesul de globalizare în ansamblu. De asemenea, vor trebui încurajate şi 
stimulate sectoarele capabile să valorifice avantajele şi oportunităţile oferite de Piaţa 
Internă. Dezvoltarea corelată a infrastructurilor fizice şi a capitalul uman reprezintă 
abordarea corectă a României în faţa acestor provocări.  

Experienţa statelor membre care au atins deja convergenţa cu UE arată că 
succesul este garantat dacă rolul statului se axează pe dezvoltarea infrastructurilor 
care să susţină dezvoltarea sectoarelor economice, în funcţie de situaţia Pieţei Interne 
a UE şi/sau a pieţei  globale. Cu alte cuvinte, statul trebuie să creeze, în primul 
rând, premisele de dezvoltare pentru sectoarele economice şi să evite intervenţia 
directă în dezvoltarea acestora.  Din această perspectivă, convergenţa cu UE poate 
fi asigurată doar pe termen lung şi necesită dezvoltarea celor două mari categorii de 
infrastructuri, cele fizice şi, respectiv, cele umane. Dezvoltarea infrastructurilor fizice 
(transporturi, mediu, telecomunicații şi energie) are avantaje pe termen lung, dar şi 
avantaje economice pe termen mediu, în sensul că investiţiile majore realizate sunt 
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generatoare de creştere economică şi conduc la dezvoltarea de activităţi economice 
conexe. 

Pe de altă parte, investiţia în capitalul uman (prin educaţie, formare 
profesională, învăţare continuă, întărirea legăturii cercetare-dezvoltare-inovare, 
politici eficiente de sănătate publică, politici sociale şi ocupaţionale moderne) asigură 
durabilitatea creşterii economice, având în vedere că o populaţie educată şi sănătoasă 
este performantă şi adaptabilă la nivelul UE şi la nivel global.

Aşadar, misiunea românilor în această zonă nu este cu mult diferită de cea 
demonstrată de istorie şi încredinţată de Dumnezeu. Trebuie doar să fim convinşi de 
destinul nostru european, care înseamnă să înlocuim tacticile supravieţuirii, de fapt, 
ale parvenirii, cu strategii ale vieţii, ale civilităţii, ale normalităţii. Intrarea în UE este 
o invitaţie la seriozitate, la activitate durabilă, la consecvenţă şi la caracter. Închei 
cu spusele lui Mircea Eliade din aceeaşi lucrare despre rolul naţiunilor discrete, 
precum naţiunea noastră, a românilor, destinată vest-europenilor pentru momentul 
Păcii, care, sperăm noi, a venit: „Ignorată sau, în cel mai bun caz, neînţeleasă, viaţa 
acestor naţiuni este mult mai intensă. În plus, pe lângă acest tragism, istoria lor este 
transfigurată, s-ar putea spune, de o prezenţă divină permanentă. Aceste popoare 
nu cunosc liniştea şi bucuria creaţiei în timp. Atacate în permanenţă, nu pot gândi 
decât în timp ce se apară. Istoria lor este mai mult decât o serie de lupte pentru 
independenţă sau onoare: este un război permanent pentru supravieţuire, care 
durează sute de ani. În fiecare bătălie este riscat totul: dreptul la viaţă, la religie, la 
limbă şi cultură. Dumnezeu este de partea lor în fiecare moment, deoarece fiecare 
moment înseamnă riscul de a dispărea în totalitate”.

Mai mult, implementarea cu succes a modelului de dezvoltare este condiţionată, 
pe de-o parte, de continuarea reformelor în domenii esenţiale precum justiţie, 
administraţie şi afaceri interne şi, pe de altă parte, de comunicarea şi informarea 
publicului cu privire la valorile europene şi beneficiile integrării pentru societatea 
românească. Noi trebuie să ne integrăm în valorile europene, nu să le distrugem pe 
ale noastre. Integrarea nu este posibilă decât în şi prin valorile noastre, în consonanţă 
cu cele europene, pentru că valorile sunt totdeauna armonioase şi consonante. Nu ne 
putem integra negându-ne sau neglijându-ne valorile, pentru că, fără ele, nu existăm 
şi nu putem exista sub semnul duratei. 
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Iulian LĂZĂRESCU

Abstract

The Rhine-Danube connection, situated on the European 7th fluvial 
corridor, has a significant strategic importance due to the fact it links 16 states 
and 9 large rivers. The Danube-Main-Rhine axis simplifies the connection 
between Western Europe and the southern Danube states, The North Sea and 
the Black Sea, through the eastern Mediterranean and the Suez Channel. The 
frailty of the security environment in the region favorites the actions of various 
factors and threats of any kind thereby providing the need for a security 
strategy in the area.

Cuvinte-cheie: complex, strategic, fluvio-maritim, european, 

Repere istorice şi istoriografice

În perioada antică, Istrul, denumirea folosită pentru cursul inferior al Dunării, 
era utilizat drept cale de transport. Romanii au folosit şi ei Dunărea ca 

linie de frontieră şi de legătură între cetăţile aflate de-a lungul fluviului, graniţa 
de nord a Imperiului Roman întinzându-se pe aliniamentul format de fluviile 
Dunăre, Main şi Rin. Evident, valoarea strategică a acestui obstacol natural avea 
o importanta covârşitoare. Fiind o cale navigabilă marcantă, Dunărea a înlesnit , 
din vechi timpuri , legătura dintre populaţiile care au trăit de-a lungul cursului ei.

În raport cu interesele puterilor politice, Dunărea s-a aflat mai mult sau 
mai puţin în centrul acestora. Menţionăm, în acest sens, folosirea sa, în scopuri 
logistice, de către Carol cel Mare, în anul 792, în timpul campaniei împotriva 
avarilor. Imperativul legării Dunării de Rin şi, respectiv, de Marea Nordului, 
pentru extinderea transportului pe apă, dăinuie încă din timpul domniei lui Carol 
cel Mare atunci când s-a încercat săparea unui canal între Alnuhl şi Main. Urmele 

COMPLEX STRATEGIC  
FLUVIO-MARITIM EUROPEAN.

REPERE DE SECURITATE
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acestei lucrări se văd şi astăzi, în punctul numit Karlsgraben (Germania).
Valoarea strategică a Dunării a fost corect evaluată şi pusă în operă şi de 

către strategii romani. Astfel, în secolul al XIV-lea, sub domnia lui Mircea cel 
Bătrân, pentru a potenţa valoarea de obstacol natural, au fost întărite cetăţile de 
pe Dunăre – Turnu, Giurgiu şi Brăila. De asemenea, au fost luate măsuri pentru 
limitarea circulaţiei pe Dunăre, care s-a liberalizat abia în anul 1829, în urma Păcii 
de la Adrianopole.

Încercări, nematerializate însă, au fost întreprinse în secolul al XVI-lea, 
când Dunărea a fost folosită drept cale de transport şi trafic la mică şi mare 
distanţă. Mai târziu, în perioada regelui bavarez Ludwig I, s-a reuşit construirea 
canalului de legătură Rin-Main-Dunăre. Între anii 1836-1845 a fost realizat un 
canal pe o lungime de 177 km, cu 101 ecluze între Dunăre şi Main, numit 
Canalul Ludwig-Main-Dunăre, care a funcţionat până în anul 1945. 

Canalul pleca de la Kehleim, pe Alnuhl, până la Bamberg, pe Main. În 
1884, s-a încercat, în Bavaria, ca, în multitudinea de canale mici, să se amenajeze 
o adevărată cale fluvială, la care să aibă acces navele de mare tonaj. Politica de 
blocadă din Primul Război Mondial a stopat însă, în mare măsură, realizarea 
acestui proiect.

În anul 1921, s-a înfiinţat societatea pe acţiuni Rin-Main-Dunăre, care urma 
să poarte întreaga răspundere pentru construcţie, proiect nerealizat însă, din cauza 
războiului. În 1959, au început lucrările unui nou canal Main-Dunăre, care s-au 
finalizat în anul 1992, prin realizarea unei căi fluviale navigabile de 3540 km, 
care traversează pe diagonală Europa , de la Marea Nordului până la Marea Neagră. 
Legătura Main – Dunăre are 171 km şi permite trecerea unor vapoare de 1 500 t 
şi 90 ml, ca şi a remorcherelor de până la 3 300 t. În felul acesta, Rinul, fluviul 
cel mai circulat din Europa, a fost legat de cel mai lung fluviu de pe continent, 
Dunărea. A fost creat astfel un sistem de transport care asigura deplasarea de 
la Rotterdam la Linz, de la Duisburg la Budapesta sau de la Köln la Galaţi ori 
Constanţa.

O altă realizare însemnată a constituit-o al doilea canal Dunăre-Marea 
Neagră, în perioada 1976 -1984, denumit “Magistrala albastra” , cu o lungime 
de 64,2 km. , 70-80 m lăţime la suprafaţa apei şi 7 -7,5 m adâncime, permiţând 
trecerea navelor cu deplasament de 5 000 tdw şi pescaj de 6 m.

Sensul şi scopul canalului nu constau doar în asigurarea transportului direct 
de la Marea Nordului până la porturile de la Marea Neagră, ci şi în ajungerea pe 
o cale mult mai rapidă la Gibraltar, cu o capacitate mai înaltă de transport.
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Nevoia unei strategii de securitate pentru complexul strategic Marea 

Nordului-Rin-Main- Dunăre-Marea Neagră

Mediul global de securitate
Mediul de securitate este un concept relaţional ce presupune o adaptare şi 

ajustare permanentă a unui set de parametrii interni (economico-sociali, politici, 
militari, juridici, culturali şi morali) la condiţiile mediului internaţional de 
securitate, un proces cu o dinamică fluidă, orientat spre prezervarea spaţiului, 
a idealurilor şi valorilor comune şi totodată, punerea acestor elemente într-un 
echilibru stabil, neafectat de factori de risc sau ameninţări.

Epoca pe care o parcurgem, din punct de vedere al situaţiei politico-militare 
la scară globală, este una de tranziţie, de reaşezare a raporturilor între marile 
centre de putere, de reîmpărţire a sferelor de influenţă, de extindere a sistemului 
de guvernare democratică şi a modelului economiei de piaţă, în contextul căreia 
pericolele sunt mai difuze, constând în special în stări de incertitudine şi instabilitate.

Situaţia geopolitică şi geostrategică a cunoscut o schimbare profundă, atât ca 
urmare a încheierii războiului rece, cât şi ca urmare a apariţiei şi dezvoltării unor 
noi ameninţări la adresa securităţii statelor. Astfel, fenomenul crimei organizate 
s-a dezvoltat căpătând valenţe transfrontaliere. De asemenea terorismul a evoluat 
de la nivelul unor acţiuni izolate la cel de operaţiune, organizată după principii 
şi reguli militare. Aceste fenomene şi procese au condus la creşterea complexităţii 
problemelor interne şi externe cu care se confruntă statele, crescând dificultăţile 
de identificare a aspectelor negative ce influenţează mediul de securitate şi de 
eliminare a lor.

Mediul european de securitate
La nivel european mediul de securitate a fost puternic influenţat de 

încetarea războiului rece şi de modificările ce i-au urmat în planul reconfigurării 
frontierelor unor state. Pe această linie se înscrie căderea Zidului Berlinului în 
1989, urmată de reunificarea paşnică a Germaniei în 1990. Procesul a continuat cu 
destrămarea URSS în 1991 şi a RSF Iugoslavia. Ca urmare a acestor procese 
Europa s-a îmbogăţit cu noi concepte de securitate, mai diferite prin eficienţa 
lor şi mai exigente, au apărut noi actori, state în căutarea unor identităţi. S-a 
modificat astfel orientarea politică a unor state ce au ales economia de piaţă, s-au 
reconfigurat sferele de influenţă, apărând noi vulnerabilităţi şi conflicte, active sau 
îngheţate, cu noi riscuri şi ameninţări la adresa naţiunilor şi a popoarelor europene.

Reaşezarea sferelor de influenţă în Europa conturează următoarele grupări 
de forte:

-SUA, UE, UEO împotriva Rusiei şi pentru dominarea pieţelor lumii în dauna 
islamismului, Chinei, Indiei;

-SUA, Marea Britanie împotriva axei Paris-Berlin, pentru menţinerea 
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influenţei anglo-saxone în întreaga Europă;
-UE, adică Paris-Berlin şi în cele din urmă Londra, împotriva influenţei SUA 

şi Japoniei în Europa şi a dominaţiei acestora pe plan mondial. Reacţiile SUA în 
acest ultim caz au apărut. A fost încheiat un parteneriat cu Rusia, îşi sporesc 
prezenţa în Balcani, menţin un parteneriat cu Turcia, au intensificat cooperarea 
economică cu Germania, îşi menţin prezenţa militară în Albania, Macedonia şi 
Kosovo.

Mediul de securitate în zona Centrală şi Sud-Est Europeană
A cunoscut în ultimii ani cele mai ample schimbări din ultimii cincizeci de 

ani. Evoluţia acestuia este strâns legată atât de evoluţiile din Europa şi Asia, cât 
şi de cele din spaţiul transatlantic.

În această perioadă, caracteristicile principale a mediului de securitate în 
zona Centrală şi Sud-Est Europeană se pot descrie astfel:

- menţinerea şi extinderea unor zone cu grad ridicat de risc;
- existenţa unor crize negestionate suficient, fapt ce amplifică pericolul 

reizbucnirii acestora, sau al apariţiei altora noi;
- persistenţa sau escaladarea unor dispute interne care pot degenera în 

conflicte cu tendinţe clare de internaţionalizare;
- perpetuarea şi încurajarea unor revendicări teritoriale şi a curentelor de 

autonomie a unor comunităţi etnice, religioase, sau culturale;
- extinderea ariei de influenţă şi de existenţă a fundamentalismului islamic, 

cu componenta sa radicală, ceea ce amplifică instabilitatea ariei balcanice;
- tendinţe de refacere a vechilor sfere de influenţă, sau de a deveni lider 

zonal manifestate de unele state din zona, ori din aria adiacentă;
- existenţa în apropiere a unor zone de instabilitate ca: Orientul Mijlociu, 

statele desprinse din fosta Iugoslavie, Caucazul ori Transnistria;
- apariţia riscurilor şi ameninţărilor nonmilitare, cu efecte negative asupra 

securităţii naţionale, cum sunt crima organizată, traficul de droguri, armament, ori 
materiale strategice, migraţia ilegală de persoane;

- lărgirea, amplificarea şi diversificarea eforturilor unor state din zonă de 
integrare în structurile europene şi euroatlantice de securitate şi economice

Mediul de securitate în zona complexului
Complexul Marea Nordului-Rin-Main-Dunăre-Marea Neagră traversează 

zone între care există puternice decalaje economice, dublate de o stare latentă 
de conflict. Se pot menţiona spaţiul ex-iugoslav şi ex- sovietic aflat în preajma 
gurilor Dunării (Transnistria). Această fragilitate a mediului de securitate în 
zonă favorizează acţiunea factorilor şi a pericolelor de orice natură. Perpetuarea 
acestor conflicte aflate în proximitatea complexului, soluţiile temporare şi limitate 
aduse unora dintre acestea, precum şi progresele lente ale extinderii celor două 
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organisme europene au determinat consumarea şi uneori epuizarea posibilităţilor, 
respectiv capacităţilor comunităţii internaţionale de soluţionare a acestor conflicte, 
cu o plajă largă de cauze şi forme de manifestare, precum şi proliferării unor noi 
riscuri, ameninţări şi pericole la adresa securităţii interne şi internaţionale a statelor 
şi popoarelor din această parte a Europei.

Preocupările de securitate ale complexului vizează patru aspecte:
a) Securitatea de navigaţie 
b) Securitatea antiteroristă
c) Controlul naturii materialelor transportate
 d) Securitatea infrastructurii

Riscuri şi ameninţări la adresa complexului

Riscurile şi ameninţările ce pot afecta complexul sunt:

1. Politice (din interiorul statelor pe teritoriul cărora se află complexul):
- boicotarea funcţionarii complexului de către factorul politic naţional;
- naţionalizarea segmentului de complex aflat pe teritoriul unui stat;
- folosirea complexului drept instrument de negociere şi presiuni politice 

(situaţie întâlnită în cazul conflictului din fosta Iugoslavie);
- deturnarea destinaţiei economice a acestuia prin amplasarea pe traseu a 

unor baze militare, facilităţile fiind destinate exclusiv unor activităţi cu caracter 
militar.

2. Economice:
- controlul şi cenzurarea activităţilor economice;
- poluarea (accidente, poluare sistematică);
- evenimente antropice (legate de om);

3. Riscuri şi ameninţări de navigaţie:
- modificări ale parametrilor de navigaţie (modificarea senalelor, a adâncimii 

apei, etc.);
- deteriorarea infrastructurii de navigaţie (porturi, poduri, ecluze);
- accidente cu blocarea senalului navigabil (scufundări de nave-Partizani 

Tulcea,etc.).

4. Riscuri şi ameninţări militare
- desfăşurarea de aplicaţii cu, sau fără, ratificare la Haga;
- blocada;
- controlul militar.
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Vulnerabilităţi (tehnice, tehnologice şi naturale)
Vulnerabilităţile complexului sunt generate de:
- uzura de folosinţă-traficul ridicat presupune o utilizare intensă a elementelor 

tehnice, ale ecluzelor în special, ceea ce conduce în mod inevitabil la o uzare a 
acestora şi drept urmare la o alterare a parametrilor de funcţionare;

- lipsa controlului învechirii infrastructurii-neelaborarea unor grafice de 
control a infrastructurii, ori nerespectarea lor în condiţiile, în care au fost întocmite, 
poate produce scoaterea din exploatare a complexului;

- erori şi accidente umane-prin daunele produse complexul poate fi scos din 
exploatare pentru perioade de timp îndelungate;

- disfuncţii în sistemele de comandă şi control-pot conduce la executarea 
unor operaţiuni de natură tehnică care să producă fie avariere unor elemente ale 
complexului, fie blocarea funcţionării unor facilităţi vitale;

- creşterea exagerată şi bruscă a debitelor-determinată de fenomene naturale 
poate conduce la distrugerea unor elemente de infrastructură ale complexului 
(baraje, ecluze,etc.), ceea ce produce scoaterea din funcţiune a complexului pentru 
perioade mai lungi sau mai reduse de timp, în funcţie de nivelul distrugerilor 
provocate;

- îngheţuri şi condiţii de iarna-pot bloca, ori, îngreuna semnificativ traficul;
- bazele şi garnizoanele militare construite de-a lungul complexului-pot 

produce perturbare gravă a traficului prin impunerea unor restricţii ori interdicţii 
de utilizare a unor facilitaţi.

Iniţiative de securitate a complexului strategic Marea Nordului-Rin-
Main-Dunăre-Marea Neagră

Iniţiativa NATO pentru Sud-Estul Europei (SEEI)

Iniţiativa NATO pentru Sud-Estul Europei (SEEI) a fost lansată în 1999 la 
summit-ul de la Washington pentru a promova cooperarea regională şi securitatea 
pe termen lung în regiune. Scopul iniţiativei a fost de a mări contribuţia deja 
extensivă a NATO la securitatea şi stabilitatea regiunii,concentrarea asupra regiunii 
implicând Bosnia şi Hertegovina şi Croaţia cât şi ,acolo unde circumstanţele o 
permit, Serbia. După summit,un grup de lucru pentru cooperarea regionala în Sud-
Estul Europei (AHWG) a apărut sub auspiciile EAPC în sesiunea comitetului 
politic. 

Recomandările acestui grup au fost luate în considerare de comitetul 
politico- militar al Parteneriatului pentru Pace (PMSC),care a dezvoltat posibile 
iniţiative regionale ca părţi ale unui pachet mai larg de activităţi în sprijinul 
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SEEI. Aceste iniţiative au constat în activităţi practice de cooperare, inclusiv 
seminare despre problemele-cheie ale regiunii, înfiinţarea unui grup de coordonare 
şi cooperare pentru securitatea Sud-Estului Europei (SEEGROUP) şi negocierea 
unui raport comun de evaluare al oportunităţilor şi dificultăţilor securităţii regionale 
(SEECAP),cu scopul de a încuraja apariţia liderilor regionali care să susţină şi să 
adopte aceste activităţi, cu sprijinul NATO.

În acest context SEECAP a fost aprobat de miniştrii de externe ai ţărilor 
participante la întâlnirea EAPC de la Budapesta din mai 2001. Bosnia şi 
Herţegovina şi Republica Federala Iugoslavia au participat la acest proiect alături 
de toţi partenerii PfP/EAPC din regiune cât şi alături de câteva ţări membre 
NATO. Acest acord deschide calea către o cooperare ulterioară în reformarea 
sectorului de securitate. Un exemplu al realizărilor în SEEGROUP este negocierea 
documentului SEESTAFF, ce deschide calea schimbului de personal de legătură 
între autorităţile ţărilor învecinate la graniţă. SEEGROUP a fost extins pentru 
a include Moldova alături de toate ţările din Sud-Estul Europei şi de Austria şi 
Elveţia.

Mecanismul financiar PfP a fost folosit pentru a susţine câteva proiecte în 
regiune. EAPC-AHWG s-a concentrat pe modalităţile prin care EAPC poate sprijini 
şi încuraja cooperarea regională ca mijloc de a promova integrarea completă a tuturor 
ţărilor din regiune în comunitatea Euro-Atlantică. Un program complementar de 
cooperare în domeniul securităţii, conceput să răspundă nevoilor Croaţiei, care a 
folosit mecanismele PfP,a deschis calea participării acestei ţări în PfP. NATO are 
de asemenea un program special de cooperare în domeniul securităţii cu Bosnia 
şi Herţegovina în afara PfP, care este de asemenea complementar altor activităţi în 
cadrul Iniţiativei pentru Sud-Estul Europei.

Ca alt aspect al cooperării, NATO asigură expertiza şi sfătuirea în ceea ce 
priveşte reinstruirea ofiţerilor militari ale căror posturi nu mai există ca urmare a 
reformelor structurale în România şi Bulgaria. Acest proiect NATO se desfăşoară 
în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei,cu cooperarea Băncii 
Mondiale şi a altor ţări implicate în finanţarea acestui proiect. Până la jumătatea 
anului 2002 peste 5000 de ofiţeri militari din Bulgaria şi România au profitat de 
aceste programe de reinstruire. Croaţia a început de curând acest proces, iar 
Albania a prezentat o propunere şi o cerere pentru sprijin NATO.

De asemenea, NATO a iniţiat închiderea de baze militare şi convertirea 
lor pentru utilizare civilă. Procesul a început, proiectele pilot fiind România şi 
Bulgaria.

Implicarea NATO şi rolul în asigurarea de expertiză au ajutat la întărirea 
credibilităţii propunerilor naţionale de cooperare şi la atragerea interesului 
instituţiilor financiare şi a altora pentru acordarea de sprijin. Legătura funcţională 
între expertiza NATO, rolul intermediar al Pactului de Stabilitate şi fondurile de 
la donatori oferă un model pragmatic al cărui rezultat sunt programele concrete 
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de cooperare. Câteva alte proiecte SEEI au contribuit de asemenea la activităţile 
şi obiectivele Pactului de Stabilitate în ceea ce priveşte problemele de securitate.

Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSSE)
Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est este o instituţie al cărei 

scop este întărirea păcii, democraţiei, drepturilor omului şi a economiei în ţările din 
Sud-Estul Europei.

Apariţie
Pactul a fost creat la iniţiativa Uniunii Europene pe 10 iunie 1999 la Koln. 

Toate ţările din regiune cu excepţia Serbiei şi Muntenegru (pe atunci Republica 
Federala Yugoslavia) şi a Moldovei au fost prezente la conferinţa de fondare.

Reprezentanţi ai Ungariei, Bulgariei, României, Rusiei, Turciei, SUA, 
tuturor statelor membre UE,OSCE, Consiliul Europei şi Comisia Europeană au 
fost de asemenea considerate participanţi activi. Reprezentanţi ai Canadei, Japoniei, 
ONU, UNHCR, NATO, OECD, WEU, IMF, Banca Mondială, Banca Europeană de 
Investiţii şi Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare au fost prezenţi 
ca susţinători.

Pactul a fost creat după escaladarea conflictului în războiul din Kosovo, 
stabilitatea în Kosovo fiind unul din obiectivele principale.

În 2006 s-a anunţat faptul că în 2008 Pactul de Stabilitate ar trebui urmat 
de un cadru de cooperare orientat regional, Consiliul de Cooperare Regionala 
(RCC), format de însăşi ţările regiunii dar sprijinit în continuare de comunitatea 
internaţională. Procesul de Cooperare Sud-Est European ar trebui să joace un rol 
important în acest proces.

Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 
transfrontaliere (Acordul SECI)

Semnat la Bucureşti, la 26 mai 1999.
State Părţi: Albania, Republica Moldova, România (în vigoare de la 1 

februarie 2000), Macedonia (în vigoare de la 1 aprilie 2000), Bulgaria (în vigoare 
de la 1 august 2000). Bosnia şi Herţegovina (în vigoare de la 1 septembrie 2000), 
Ungaria (în vigoare de la 1 iulie 2000), Slovenia(1) (în vigoare de la 1 noiembrie 
2000), Turcia (în vigoare de la 1 decembrie 2000), Grecia (în vigoare de la 1 mai 
2001), Croaţia (1 noiembrie 2001).

Acordul a intrat în vigoare la 1 februarie 2000.
SECI este o structură subregională, care încurajează cooperarea între statele 

părţi şi facilitarea integrării lor în structurile europene. Urmăreşte coordonarea 
planurilor de dezvoltare regională, asigură o mai bună prezenţă a sectorului privat 
în economia zonei, încurajează transferul de know-how şi realizarea de investiţii 
în sectorul privat.

Organismul decizional este Comitetul de Agendă, format din coordonatorii 
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naţionali pentru SECI. Acesta are drept sarcină identificarea preocupărilor comune 
legate de economia şi protecţia mediului în regiune, precum şi stabilirea listei de 
priorităţi pe baza căreia sunt concepute şi dezvoltate proiecte concrete.

Comitetul de Agendă este convocat de către Coordonatorul General odată 
la două luni, pentru a examina proiectele în perspectivă, care urmează a fi 
implementate de statele interesate şi pentru a monitoriza proiectele în curs de 
dezvoltare. Proiectele şi propunerile sunt înaintate de statele membre ale CEE-
ONU, sau de alţi parteneri interesaţi, pentru a fi ulterior propuse spre aprobare 
de către ţările SECI. Important este ca iniţiativa să fie primită şi acceptată de 
către ţările din regiune, adică de participanţi.

In 26.05.1999, la Bucureşti a fost semnat Acordul de cooperare pentru 
prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, ce a avut ca parte 
integrantă Carta de organizare şi funcţionare a Centrului Regional SECI. Acesta 
este o instituţie interguvernamentală, cu statut de misiune diplomatica, organism 
de cooperare în regiune pentru combaterea crimei organizate transfrontaliere. 
În cadrul său funcţionează patru grupuri de lucru pentru combaterea: traficului 
de fiinţe umane, de droguri, fraudei comerciale şi a terorismului. Structura este 
următoarea :

- Comitetul comun de cooperare, format din reprezentanţii statelor 
participante ;

- Ofiţerii de legătură-trimişi de principalele instituţii naţionale ce se ocupă 
de combaterea infracţionalităţii transfrontaliere ;

- Directoratul Centrului, compus dintr-un director general şi doi adjuncţi (ce 
se schimbă din 2 în 2 ani)

- Compartimentele tehnico-administrative.

Forţa Multinaţională de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)
Constituita la Skopje în anul 1998, MPFSEE reprezintă o structură politică 

militară multinaţională care încurajează implicarea ţărilor din regiune în rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă, prin propriile mijloace. Scopul iniţiativei este 
de demonstra angajamentul statelor participante în vederea asigurării securităţii şi 
stabilităţii în spaţiul euroatlantic, prin promovarea de relaţii de bună vecinătate 
între ţările din regiune şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare mai strânse între 
forţele militare ale acestora.

MPFSEE are două componente operaţionale: Brigada din Sud-Estul Europei 
(SEEBRIG) şi Forţa

Multinaţională de Geniu (ETF).
Ţări membre: Grecia, Italia, Turcia, România, Bulgaria, Albania şi Macedonia.
Ţări cu statut de observator: Slovenia, SUA, Croaţia şi Ucraina, care nu pun 

trupe la dispoziţia
SEEBRIG, dar participă la activităţile politico-militare.
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SEEBRIG a fost creată pentru a fi utilizată în funcţie de decizia politică 
adoptată în operaţiuni în sprijinul păcii mandatate de ONU sau OSCE, conduse 
de NATO sau UE, inclusiv operaţiuni de menţinere sau restabilire a păcii şi 
operaţiuni umanitare. Iniţiativa reuneşte cel puţin de două ori pe an miniştrii 
apărării din aproape toate statele din regiune.

Întâlnirile au loc de două ori pe an în ţara care exercită preşedinţia 
consiliului, iar hotărârile sunt luate prin consensul participanţilor.

Acordul Central European al Comerţului Liber(CEFTA)
Acordul Central European al Comertului Liber (CEFTA) este un acord de 

comert între ţări din Europa centrală şi sud-estică.
Membri: din 1 mai 2007 membrii acordului CEFTA sunt: Albania, Bosnia 

şi Herţegovina, Croaţia, Republica Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia şi 
UNMIK din partea Kosovo.

Acordul iniţial CEFTA a fost semnat de membrele Grupului Vişegrad 
adică Polonia, Ungaria, Republica Cehă şi Republica Slovacă (la acea dată 
părţi ale Republicii Federative a Cehiei şi Slovaciei) la data de 21 decembrie 
1992 în Cracovia, Polonia. Actul a intrat în vigoare în iulie 1994. Prin CEFTA, 
ţările participante sperau să mărească eforturile de integrare a instituţiilor Vest-
Europene şi prin asta să se alăture sistemelor politice, economice, juridice şi de 
securitate din Europa, consolidând astfel democraţia şi economia de piaţă.

La acord au fost adăugate două amendamente semnate la 11 septembrie 
1995 în Brno şi 4 iulie 2003 la Bled. Slovenia s-a alăturat CEFTA în 1996, România 
în 1997, Bulgaria în 1998, Croaţia în 2003 şi Republica Macedonia în 2006.

�Acordul CEFTA 2006
Toate participantele la acordul iniţial fuseseră admise în UE părăsind 

aşadar CEFTA. Astfel, s-a hotărât extinderea CEFTA pentru a acoperi restul 
statelor balcanice, state ce semnaseră deja acorduri comerciale bilaterale în cadrul 
Pactului de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei. Pe 6 aprilie 2006, la Summit-ul 
Primilor Miniştri din Sud-Estul Europei organizat la Bucureşti, a fost adoptată 
o declaraţie comună de extindere a CEFTA pentru a cuprinde Albania, Bosnia 
şi Herţegovina, UNMIK din partea Kosovo, Moldova, Serbia şi Muntenegru. 
Admiterea Ucrainei a fost de asemenea discutată. Noul acord a fost iniţiat pe 
9 noiembrie 2006 la Bruxelles şi a fost semnat la data de 19 decembrie 2006 la 
Bucureşti. Acordul a intrat în vigoare pe 26 iulie

2007 pentru Albania, Kosovo, Macedonia şi Muntenegru şi pe 22 august 
pentru Croaţia. Bosnia şi Herţegovina l-au ratificat pe 6 septembrie, în timp ce 
Serbia a finalizat procedurile pe 24 septembrie 2007.

Scopul acordului este stabilirea unei zone libere în regiune până la 31 
decembrie 2010.
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Grupul Vişegrad (V4)
Grupul Vişegrad, denumit şi V4,este o alianţă de patru state Central-

Europene – Republica Cehă, Ungaria, Polonia şi Slovacia – formată în scopul 
cooperării şi dezvoltării integrării europene a statelor participante. Grupul 
se numeşte Visegrádská čtyřka sau Visegrádská skupina (Cehia); Visegrádi 
Együttműködés

(Ungaria); Grupa Wyszehradzka (Polonia); şi Vyšehradská skupina sau 
Vyšehradská štvorka (Slovacia). Este numit uneori şi Triunghiul Vişegrad, fiind 
iniţial alianţa a trei state – termenul nu mai este valid acum după dizolvarea 
Cehoslovaciei.

Grupul îşi are originea într-o întâlnire între şefii statelor sau ai guvernelor 
Cehoslovaciei, Ungariei şi Poloniei organizată în oraşul Vişegrad (Ungaria) la 
data de 15 februarie 1991. Republica Cehă şi Slovacia au devenit membre după 
dezvoltarea Cehoslovaciei în 1993. Toţi cei patru membri ai grupului au devenit 
membri UE la data de 1 mai 2004.

Iniţiativa Central-Europeană (ICE)
Este o forma de cooperare regională ce reuneşte în prezent: Albania, Austria, 

Belarus, Bosnia- Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia, Italia, Ucraina, 
Ungaria, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia şi 
Muntenegru.

Primul pas a fost făcut în noiembrie 1989 la Budapesta, când cu ocazia 
reuniunii vicepremierilor şi miniştrilor de externe din Austria, Ungaria, Italia 
şi R.F.Iugoslavia s-au pus bazele unei iniţiative de cooperare regionala sub 
numele de „Patrulater”. Scopul iniţial era acela de a dezvolta cooperarea politică, 
economică, tehnică, ştiinţifică şi culturală între cele patru state membre.

În anul 1990, după admiterea Cehoslovaciei numele structurii a devenit 
„Grupul Pentagonal”, iar în anul 1991, prin aderarea Poloniei s-a transformat 
în „Grupul Hexagonal”. Începând cu 1992 prin aderarea Bosniei- Herţegovina, 
Croaţiei şi Sloveniei structura a căpătat denumirea Iniţiativa Central-Europeană.

Deciziile ICE sunt reflectate în documente finale, declaraţii şi recomandări 
politice, adoptate prin consens în cadrul reuniunilor şefilor de guvern şi miniştrilor 
de externe.

Statele membre nu au instituţii de cooperare, motiv pentru care între 
acestea au loc consultări pe domeniile ce fac obiectul iniţiativei de constituire. 
În sens acest au fost constituite 15 grupuri de lucru formate din experţi în: 
agricultură, turism, combaterea crimei organizate, transporturi, energie, mediu, 
IMM, minorităţi, cultură, informaţii, etc. Una sau două ţări coordonează activităţile 
derulate în cadrul fiecărui grup de lucru, pe o bază mai mult sau mai puţin 
permanenţă.

ICE dispune de un Secretariat Executiv, cu sediul la Trieste, a cărui sarcină 
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este să asiste preşedinţia în exercitarea atribuţiilor sale şi de asemenea să 
pregătească şi să urmărească numeroasele reuniuni şi conferinţe organizate sub 
egida acestei structuri de cooperare regională.

Ultimele reuniuni ale ICE au evidenţiat interesul statelor membre pentru:
- întărirea cooperării cu alte organizaţii regionale şi paneuropene;
- consolidarea procesului de dezvoltare economică a statelor în tranziţie 

către economia de piaţă;
- reducerea decalajului între ţările membre şi participarea activă la procesul 

de integrare europeană;
- întărirea cooperării între statele membre în diverse domenii de activitate, 

cu accent pe colaborarea transfrontalieră, combaterea crimei organizate şi a 
traficului ilegal de persoane.

Iniţiativa de Cooperare Central-Europeană (CENCOOP)
Această iniţiativă a fost lansată de către Austria, în anul 1998. La ea participă 

Austria, Elveţia, Ungaria, Slovacia, Slovenia şi România. Până în prezent nu 
a fost semnat un document care să confere cadrul juridic pentru constituirea 
efectivă a CENCOOP. Acesta este singurul proiect militar dezvoltat în cadrul 
cooperării central-europene şi include atât state membre NATO cât şi nemembre.

Forţa Navală Multinaţională din Marea Neagră (BLACKSEAFOR)
Ideea constituirii acesteia este inspirată din cooperarea militară regională la 

Marea Baltică. Țările participante sunt: Ucraina, Federaţia Rusă, Georgia, Turcia, 
Bulgaria şi România. Scopul este constituirea unui grup de cooperare navală în 
Marea Neagră - BLACKSEAFOR, în vederea participării comune de căutare- 
salvare.

BLACKSEAFOR reprezintă o iniţiativă importantă pentru creşterea 
încrederii şi securităţii în zona Mării Negre, spaţiu de tranzit dinspre Caucaz 
spre Europa Centrală şi de Vest, precum şi un element de susţinere a iniţiativelor 
politico-militare existente în regiune.

Forul Mării Negre pentru Parteneriat şi Dialog
Sesiunea inaugurală a Forului Mării Negre pentru Parteneriat şi Dialog a 

avut loc între 4 şi 6 iunie 2006 în Bucureşti. Forul este o iniţiativă a României 
al cărei scop iniţial era organizarea de summit-uri anuale prin rotaţie între ţările 
participante şi întâlniri tematice sau sectoriale în timpul acelor intervale anuale. 
Forul nu are ca scop crearea de noi instituţii regionale, scopul fiind mai degrabă 
de a deveni un proces regulat de consultări între ţările din zona extinsă a Mării 
Negre (definită ca incluzând sudul Caucazilor şi Marea Caspică) cât şi între acest 
grup de ţari şi organizaţii internaţionale cum ar fi Uniunea Europeană. După 
summit-ul inaugural nu au mai fost planificate alte întâlniri.
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După aderarea la UE a României şi Bulgariei, forul ar putea deveni o 
iniţiativă de cooperare a UE cu statele de la Marea Neagră şi Marea Caspică în 
mod similar cu Dimensiunea Nordică, iniţiativă pentru statele nordice şi cele de 
la Marea Baltică.

Obiective: Forul Mării Negre pentru Parteneriat şi Dialog este un proces 
inclusiv şi transparent de reflecţie asupra regiunii, a identităţii şi viitorului acesteia, 
reunind toate statele pentru a spori încrederea reciprocă şi a facilita dezvoltarea de 
proiecte regionale viabile care să răspundă la nevoile regiunii. Acest proces se 
bazează pe un dialog activ şi deschis între societăţile civile ale statelor în cauză 
cât şi între instituţii, guverne şi academii ale comunităţii Euro-Atlantice. BSF nu e 
doar un seminar despre zona Mării Negre ci mai degrabă un proces de interacţiune 
la diferite nivele condus de ţările din regiune cu sprijinul comunităţilor Europene 
şi Euro- Atlantice. Scopul forului este crearea unei platforme de cooperare atât 
în interiorul cât şi în exteriorul regiunii pentru crearea unei viziuni regionale 
şi a unor structuri de coordonare bazate pe aceasta viziune comună. Scopul final 
este transformarea întregii regiuni într-o zonă de state suverane cu nivel ridicat 
de securitate, ce au economii de piaţă funcţionale şi menţin puternice legături cu 
comunitatea Euro-Atlantică,cu posibilitatea lărgirii ulterioare a zonei de libertate, 
securitate şi stabilitate din jurul Marii Negre.
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Abstract

La préoccupation sur le rôle que la religion joue dans les relations 
internationales est étonnamment récente. La religion a été longtemps 
fortement réfutée par une partie ou traités par les autres comme une quantité 
«négligeable» ou oublié quelque part dans le grenier de l’histoire. La religion 
tient de la croyance du home ou de l’univers de son âme. La religion peut être 
un facteur de stabilité ou d’instabilité.

Cuvinte-cheie: religie, conflict, geopolitic,  islamic, fundamentalism, terorism

1. Conflictul de tip religios

Conform unui Dicţionar de filozofie1 de dinainte de 1989, de sorginte 
marxist-leninistă se arăta că religia este „cea mai conservatoare 

formă a conştiinţei sociale [...] o formă specifică de înstrăinare a esenţei umane, 
fiind totodată o expresie teoretică şi psihologică a intereselor claselor dominante, 
asupritoare...”. O definiţie necontradictorie şi concisă dată după 1989, în 2005, de 
către Micul Dicţionar Enciclopedic2 ne arată că religia este „un ansamblu de idei, 
sentimente şi acţiuni împărtăşite de un grup şi care oferă membrilor săi un obiect de 
venerare, un cod de comportament, un cadru de referinţă pentru a intra în relaţie cu 
grupul sau universul. De obicei, religia distinge între real şi supranatural, vizează 
ceva ce transcede cunoscutul sau naturalul, este o recunoaştere a misteriosului şi a 
supranaturalului; religia include un concept sau o divinitate care implică omul într-o 
experienţă dincolo de nevoile sale personale sau sociale imediate, recunoscute ca 
„sacră” sau „sfântă”.

Totuşi, dacă factorul religios poate antrena riscuri pentru securitatea naţională 
1  Dicţionar de filozofie, Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 593 - 594
2 Mic Dicţionar Enciclopedic, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, p. 1190.

CONFLICTE RELIGIOASE.  
SURSE DE CONFLICT. AMENINŢĂRI. 

RISCURI
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şi internaţională, atunci ar trebui create premise favorabile pentru stimularea 
strategiilor ce ar trebui urmate pentru evitarea transformării acestui factor într-o sursă 
de conflict de natură religioasă.

În opinia noastră, ar trebui să pornim de la ipoteza că religia este ceva extrem 
de sensibil, care se poate considera a fi un puternic factor generator de instabilitate 
sau conflict. Anterior, încă din secolele XIII – XIV, statul a preluat asupra lui câteva 
din sarcinile pe care, în mod tradiţional, aparţineau religiei, începându-se astfel 
un proces extrem de laborios de subminare a acesteia, proces numit, în prezent, 
secularizare. Tot în prezent, se încearcă o altfel de strategie, la polul opus celei din 
perioada menţionată, şi anume, de incriminare a religiilor ca fiind responsabile de 
majoritatea conflictelor de pe glob3. De foarte multe ori se afirmă că un conflict este 
religios fără a se face vreo analiză ştiinţifică riguroasă care să evalueze conflictul 
ca fiind major religios şi că, prin urmare, factorul religios este definitoriu pentru 
natura respectivului conflict. Foarte mulţi analişti şi-au pus întrebarea dacă nu 
cumva tocmai internaţionalizarea sau globalizarea să determine centrarea, pe 
motive de similititudine, în jurul doctrinelor religioase, fapt care ar putea genera 
instabilitate, inclusiv în ceea ce priveşte extinderea Europei4. De asemenea, nu 
este greu de anticipat faptul că părţile interesate de escaladarea conflictului nu vor 
ezita să asocieze elementul religios cu adevăratele cauze care generează tensiune şi 
instabilitate. Adunând toate motivele menţionate, se poate afirma, fără a se greşi, că 
de cele mai multe ori religia este pretextul şi nu cauza războaielor, înţelegându-se 
prin aceasta că religia nu face conflicte, ci doar le maschează şi „cosmetizează”, 
pentru a nu se deosebi, prea mult, de cele tradiţionale. Religia se defineşte, în primul 
rând, pe un sistem de valori, iar valorile nu sunt conflictuale. Religia nu este dominată 
de interes, deci nu are un suport conflictual. Pentru o mai coerentă şi corectă analiză 
a caracterului identitar şi cultural (de interes cultural, nu de suport cultural!) al 
conflictului, trebuie să luăm notă că majoritatea acestora se manifestă ca afirmări 
ale identităţii culturale în care religia este la fel de importantă ca şi limba, alături de 
alte credinţe, alături de ataşamentul la un teritoriu, de dorinţa de autonomie şi de alte 
chestii care dau specificitate personalităţii unei comunităţi.

Realitatea prezentă ne arată că, pe lângă factorii politic, economic şi militar, cel 
cultural şi după cum ne-a demonstrat istoria ultimului deceniu, cel religios, au jucat 
un rol esenţial în actuala configuraţie a mediului global de securitate. Dacă acţiunile 
unor factori precum cel politic, cel economic şi cel militar se pot cuantificate destul 
de uşor, factorul religios este cel care ridică probleme fiind dificil de cuantificat 
tocmai datorită caracterului său dat de totalitatea ideilor, mentalităţi şi filozofiilor 
aparţinând unor culturi şi civilizaţii diferite.

Samuel Huntington în cartea sa, „Ciocnirea civilizaţiilor”, a prezis „înlocuirea 
graniţelor politice şi ideologice ale Războiului  Rece cu puncte de criză şi vărsări de 
3  Pr.lect.univ.drd.Tran Sorin Pitic, Religia, Sursă de stabilitate sau factor de conflict?, în Biserica ortodoxă în 
Uniunea Europeană, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006, p. 244.
4  Vezi Anexa nr. 27.
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sânge la confluenţa dintre civilizaţii”5, sumbra sa perspectivă fiind întărită de unii 
extremişti religioşi care doresc puterea politică şi, profitând de condiţiile sociale şi 
economice precare în care trăiesc cei mai mulţi adepţi, acuză „globalizarea, lumea 
creştină şi evreii” de această situaţie şi promit îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
şi apărarea credinţei strămoşeşti prin lupta împotriva celor care se fac vinovaţi de 
această stare6.

Lumea de astăzi, ce pare a fi golită de sens şi valoare şi derulându-se cu mult 
prea mare viteză, are nevoie deopotrivă de conştiinţă religioasă, ca un limitator al 
vitezei şi instrument al restabilirii scării valorii, dar şi de cunoaştere a propriilor limite 
şi acceptarea lor responsabilă, cât şi de speranţa că nu este părăsită de Dumnezeu, 
căci numai această ultimă speranţă poate umple golul sufletesc de care suferă omul 
modern şi pe care nici un progres tehnic sau ştiinţific nu pare a fi capabil a-l umple.

Ca să putem înţelege mai bine rolul religiei, posibilităţile, provocările şi, 
mai ales, capcanele cu care se confruntă omul religios şi diferite instituţii religioase 
contemporane, nu trebuie să ne oprim doar la teorii sociale referitoare la modernitate, 
modernitatea târzie sau postmodernitate ci trebuie să avem în vedere, în primul rând, 
studiul marilor tradiţii religioase ale umanităţii.

Am menţionat, mai sus, câteva definiţii ale religiei, dar mai trebuie să luăm 
în considerare că cealaltă etimologie a cuvântului provine din „religare” şi are 
sens de „a lega”, „a fixa”, lucru uşor de observat în multe regiuni ale lumii: religia 
uneşte, construieşte şi fundamentează coeziunea socială7, coeziune socială care, pe 
lângă componenţa religioasă, dispune şi de aportul limbii, al tradiţiei istorice şi de 
ataşamentul de un anumit teritoriu. Toate aceste idei nu pot însemna decât o cultură 
comună,  modele şi norme de comportament unitare.

Religia a avut, de-a lungul istoriei, sensuri diferite după cum anumite momente 
semnificative din viaţa societăţii au scos în relief acest lucru. Religia poate însemna 
principii morale, rituri, dar şi moduri de a gândi, de a se raporta şi/sau de a trăi 
sacrul în cadrul unui grup specific, deci înseamnă un anumit sistem de viaţă pentru 
grupul respectiv, sau, spre exemplu, cum este cazul la români, un factor constitutiv 
al etnogenezei. În trecut, religiile determinau toate aspectele vieţii umane deţinând o 
foarte complexă componenţă: se interconectau şi intersectau cu filozofia, medicina, 
legislaţia, politica, arta, formele de recreaţie. În epoca modernă prezentă, aceste 
sectoare ale vieţii au dobândit ipostaze şi consistenţe autonome specifice speciale. 

Foarte mulţi factori, ce par a fi separaţi de aspectul religios - dezvoltarea 
ştiinţifică şi tehnologică accelerată, dreptul internaţional, organismele internaţionale 
care acţionează în baza unor programe  de perspectivă mondială - au fost caracterizaţi, 
în final, ca produse secularizate ale religiei şi, în special, ale culturii creştine. 
5  Huntington Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureşti, 1998, p. 22.
6 Dr. Orzeaţă Mihail, Lecţiile istoriei care trebuie reînvăţate, în Impact strategic, nr.2/2006, p. 16.
7 Mr.drd. Anton  Mihail, Abordări sociologice privind relaţia dintre religie şi securitate, în Implicaţii ale religiilor 
asupra securităţii în contextul extinderii U.E., Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2006, 
p. 160.



49UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

Aceşti factori ce par a fi separaţi de „religie” nu sunt însă adversari ei, ci 
trebuie abordaţi prin prisma parteneriatului cu ea, pentru a conduce la înfăptuirea 
idealurilor universale spirituale care urmăresc înţelegerea şi apropierea universală. 

Ceea ce este necesar a se înţelege nu este tutelarea sau crearea unui front 
comun al religiilor împotriva altor forţe spirituale ale lumii contemporane, într-o 
mentalitate ofensivă de tipul cruciadelor, ci „o contribuţie substanţială la abordarea 
circumstanţelor nou-create, prin conlucrarea tuturor factorilor într-un dialog deschis 
ambelor dimensiuni, verticală şi orizontală (transcendentă şi imanentă)”8.

Religia este o componentă importantă a culturii politice în multe ţări9, şi 
aceasta datorită puterii ei de a legitima autoritatea laică. Se poate spune despre religie 
că, pretinzând că se află deasupra lumii pământeşti, oferă şi nu primeşte legitimitate. 
Putem observa foarte uşor acest lucru dacă ne gândim la istoria poporului român: 
toate marile evenimente social-politice care au marcat existenţa istoriei României 
au fost legitimate şi încununate de evenimente religioase bisericeşti (în 1330, s-a 
înfiinţat statul feudal „Ţara Românească”, în 1359, statul a fost recunoscut oficial 
şi de Imperiul Bizantin şi Patriarhia Ecumenică prin înfiinţarea Mitropoliei Ungaro-
Vlahiei etc.)10. 

O altă şi nouă redeşteptare globală a religiei s-a produs începând cu a doua 
jumătate a secolului al XX-lea când modernizarea, sub expresie economică şi socială, 
a devenit globală în amploare. Astăzi, importanţa religiei se evidenţiază dramatic prin 
resurgenţa Islāmului, mişcările fundamentaliste de inspiraţie islāmică răspândindu-se 
într-un ritm rapid, deoarece par să răspundă nevoilor umane resimţite o perioadă mai 
mult sau mai puţin îndelungată. O problemă delicată cu care se confruntă, societatea 
europeană contemporană, chiar în contextul extinderii Uniunii, în afară de pluralismul 
şi sincretismul religios, şi raportarea lor la adevăr, o constituie prezenţa tot mai simţită 
a Islāmismului11. Această problemă trebuie, dacă mai este necesar să o mai spunem 
încă o dată, să fie dezbătută cu multă seriozitate, cu competenţă şi, simultan, cu multă 
atenţie, diplomaţie şi sensibilitate pentru că, în esenţă, este vorba de o întâlnire între 
civilizaţii şi culturi total diferite ce se exprimă prin sensibilităţi specifice care sub nici 
o formă nu trebuie „stârnite” sau neglijate. Nu trebuie să pierdem din vedere, nici un 
moment, că, dincolo de aparenţele istorice, monoteismul este factorul de coeziune a 
celor trei mari religii care se întâlnesc acum în Europa, Creştinismul, Iudaismul şi 
Islāmismul, toate trei fiind de sorginte avraamică, şi aceasta ar trebui să impună în 
Europa dialogul interreligios şi dialogul cu toţi oamenii de ştiinţă de pretutindeni, nu 
numai cel ecumenic şi interconfesional, care şi-au făurit deja tradiţie în acest sens12.
8  Lt. col. drd. Pentilescu Ilie, Conflictualitatea etnico - religioasă şi terorismul – dimensiune politico – 
militară,Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 16 octombrie 2009, p. 119.
9 Rene Remond, Religie şi societate în Europa, Editura Polirom,  p. 26.
10  Preot prof.dr. Păcurariu Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.1, ed. 2, Editura EIBMBOR, Bucureşti, 
1991, pp. 255 – 256.
11 Lt.col.drd. Pentilescu Ilie, Conflictualitatea etnico - religioasă şi terorismul – dimensiune politico – 
militară,Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 16 octombrie 2009, p. 121.
12  Vezi Anexa nr. 28.
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La modul general, religia este relevantă de orice conflict deoarece vorbeşte de 
viaţă şi de moarte, de război sfânt sau de război drept.

Religia, în epoca contemporană, continuă să fie o prezenţă vie în viaţa 
omenirii, indiferent de spaţiul geografic în care se manifestă. Creştinismul şi-a pus 
pecetea asupra continentului european, cultura şi spiritualitatea europeană fiind de 
sorginte creştină şi purtând amprenta eclesiasmului, acest lucru constituindu-se în 
specificitatea Europei vis-a-vis de celelalte continente. Lumea occidentală prezentă 
este plină de contradicţii pentru că avem, pe de o parte, ateismul, raţionalismul şi 
secularizarea care ne arată că religia îşi pierde din importanţa ce o avea în funcţionarea 
sistemului social, iar de cealaltă parte legiferarea şi generalizarea dreptului la credinţă 
ridicate la rang de „viaţă” politică. La fel, în spaţiile fostelor state comuniste, unde se 
edifică societăţi democratice, libertatea credinţei este consacrată prin lege şi, în mare 
măsură, respectată în viaţa societăţii. Se poate afirma, cu foarte mare precauţie însă, că 
procesele de extindere a democraţiei şi economiei libere, cu tehnologie avansată, au 
indus un model de societate european, în curs de edificare, în care problemele religiei 
şi credinţei au încetat să mai fie abordate ca „afaceri de stat”. Acesta este motivul 
pentru care, la prima vedere, în spaţiul european trecerea, respectiv transformarea 
tensiunilor şi conflictelor  religioase în ciocniri violente, armate se pot realiza într-
un mod mai greu. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat în fosta Iugoslavie ne-a arătat 
vechiul proverb „excepţia care confirmă regula”. Nu putem nega însă că, totuşi, în 
momentul în care religia se poate manifesta în condiţii de libertate ea poate deveni  un 
element de stabilitate care nu poate şi nu trebuie neglijat13. Contrastul dintre situaţia 
în care populaţia unui stat participă la servicii religioase în procentaj mare şi situaţia 
în care aceiaşi populaţie se situează, în sondaje, pe locuri fruntaşe în ceea ce priveşte 
avorturile, corupţia şi criminalitatea face ca studiul religiozităţii, al impactului ei 
social precum şi al potenţialului ei de a fi un agent credibil al îmbunătăţirii vieţii 
sociale, să devină un imperativ al timpurilor noastre.

Până la urmă, afirmarea unei identităţii religioase într-o „Europă a naţiunilor” 
reprezintă un element fundamental al instaurării unei alte faţete a securităţii, 
complementară securităţii sociale, culturale şi economice. Garantarea şi întărirea 
securităţii naţionale stimulează procesele de afirmare a identităţilor individuale, 
constituind un mediu intern de securitate în care individul se regăseşte în sistemul de 
valori al societăţii. 

Asigurarea securităţii individului ajută la întărirea unităţii de voinţă şi acţiune 
a comunităţii sociale şi descurajează fenomenele de înstrăinare care stau la baza a 
numeroase forme de comportament antisocial (terorism, crimă organizată, corupţie, 
etc.)14. În ceea ce priveşte manifestarea vieţii religioase pe plan intern, putem 
considera că fenomenul religios din România nu ridică probleme serioase – din 
categoria vulnerabilităţilor şi riscurilor  pentru securitatea naţională deoarece între 
13  Vezi Anexa nr. 29.
14 Pr.lect. univ. drd. Tran Sorin Pitic, Religia, Sursă de stabilitate sau factor de conflict?, în Biserica ortodoxă în 
Uniunea Europeană, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006, p.. 250.
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marile biserici (creştine) din România se desfăşoară o deosebit de bună relaţie de 
cooperare ecumenică.

Pentru a înţelege mai bine modul de generare şi evoluţie a conflictelor religioase 
şi a evalua cadrul general în care acestea se dezvoltă, trebuie să se pornească de 
la următoarele elemente  specifice importante15: stabilirea dominanţei fenomenului 
religios, cauzele şi condiţiile favorizante, influenţa pe care Bisericile tradiţionale o 
au asupra lui, influenţa generată de schimbarea axiologică a sistemelor de credinţă; 
identificarea dimensiunii religioase a conflictelor; identificarea şi caracterizarea 
elementelor fenomenului religios ce au un rol determinant în dinamica internă şi 
internaţională – vulnerabilităţi şi ameninţări de natură religioasă în mediul de 
securitate (conflicte inter-etnice, tentative de fundamentalism religios); evidenţierea 
elementelor de interferenţă dintre religie şi politică; legătura între securitate şi religie 
ca element concret în procesele de reformă democratică în diferite regiuni ale lumii 
şi ameninţările ce pot apărea pe fondul unor vulnerabilităţi crescute; rolul Bisericii 
într-o societate multiculturală, postmodernă şi democrată; locul şi rolul Bisericii 
Ortodoxe Române în epoca contemporană, în mediul intern de securitate. Deşi în 
majoritatea statelor lumii religia este separată de stat, mulţi lideri politici utilizează 
totuşi percepte religioase care servesc scopurile lor, un exemplu, în acest sens, extrem 
de simplist, fiind cel al Iranului.

2. Sursele conflictelor de tip religios

Asocierea religiei cu politica şi cu naţionalismul extremist a generat conflicte 
sângeroase cunoscute precum: Balcani, Caucaz, Orientul Mijlociu, extremiştii 
religioşi islāmici dovedindu-se a fi cei mai virulenţi contestatari ai expansiunii 
occidentale, apelând în multe cazuri la „metode teroriste” pentru a-şi atinge 
scopurile. Din această cauză, mulţi analişti politico-militari consideră că religia 
islāmică este cea care generează celelalte conflicte, concluzie confirmată în bună 
măsură şi de conflictele îngheţate, deschise sau latente din ultimii ani. Ca urmare  
a acestei stări de fapt, orice conflict religios care implică musulmani sau non-
musulmani are un grad de periculozitate ridicat atât în plan regional, cât şi global, 
dacă vom lua în considerare solidaritatea musulmanilor în sânul religiei lor. Cel mai 
frecvent, la originea conflictelor declarate religioase şi care caracterizează în special 
state necreştine, stă sărăcia, la care se adaugă, în mod obligatoriu, nivelul redus al 
educaţiei şi suprapopularea.

O analiză detaliată a cauzelor conflictelor religioase ne poate ajuta să trasăm 
posibile evoluţii a acestora, şi anume: radicalizarea adepţilor rezolvării problemelor 
pe cale conflictuală prin menţinerea valorilor spirituale moştenite şi respingerea 
influenţelor altor civilizaţii; continuarea practicării discriminării minorităţilor 
religioase de către unele state; asocierea conflictelor religioase cu separatismul etnic 
15  Pr.lect.univ.drd.Tran Sorin Pitic, Religia, Sursă de stabilitate sau factor de conflict?, în Biserica ortodoxă în 
Uniunea Europeană, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006, p. 245.
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şi cu naţionalismul în scopul obţinerii autodeterminării sau chiar a independenţei 
faţă de statele din care fac parte, în mod curent, grupurile iniţiatoare ale conflictului; 
amplificarea tendinţelor hegemonice ale unor lideri politici şi religioşi care 
folosesc religia pentru promovarea dorinţelor lor de putere; amplificarea curentului 
respingerii globalizării, asociat cu civilizaţia creştină occidentală, de către Islāmism, 
Confucianism, Budism şi Hinduism. Ca şi în cazul conflictelor dintre etnii, 
conflictele religioase au un puternic fundament emoţional şi sunt influenţate de 
extrem de numeroşi factori care trebuie identificaţi, cât se poate de repede, pentru o 
mai bună abordare în soluţionarea lor. În fapt, cea mai bună soluţie pentru eliminarea 
conflictelor religioase este prevenirea însă condiţiile existente, în prezent, la nivel 
internaţional, nu întrunesc toate criteriile pentru elaborarea şi implementarea unor 
măsuri preventive eficiente. Astfel, sistemul de securitate internaţională nu dispune 
de instrumente adecvate pentru monitorizarea evenimentelor, identificarea în 
timp oportun a apariţiei indicilor de evoluţie spre conflict a unor stări de tensiune 
şi a mijloacelor de acţiune politică, diplomatică, economică şi/sau militară pentru 
prevenirea apariţiei crizelor şi împiedicarea evoluţiei acestora către conflict.

Apelul la metode, considerate teroriste, de promovare a ideilor şi intereselor 
unor religii precum şi posibila coordonare a acţiunilor unor lideri ai diferitelor 
confesiuni religioase cu lideri ai unor mişcări extremiste religioase, ar trebui să 
conducă la luarea unor măsuri necesare menţinerii unei capacităţi de reacţie credibile 
a structurilor cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi apărării naţionale: 
monitorizarea permanentă a situaţiei în zonele de conflict sau cu potenţial conflictual 
şi întocmirea unor prognoze privind evoluţia evenimentelor; evaluarea impactului 
pe care ar putea să-l aibă un conflict religios asupra securităţii naţionale, regionale 
şi internaţionale, pe termen scurt, mediu şi lung; prezentarea concluziilor analizei 
şi propunerea de soluţii autorităţilor investite în acest sens cu scopul de a elimina 
efectele negative ale acestui tip de conflicte asupra securităţii naţionale, regionale şi 
mondiale; cooperarea permanentă între actorii internaţionali statali sau non-statali 
pentru informare reciprocă şi coordonarea planurilor şi a programelor de acţiune; 
accentuarea caracterului pro-activ al strategiilor din toate domeniile care contribuie 
la edificarea securităţii şi apărării naţionale.

Sursele economice, în declanşarea conflictelor, sunt mai greu de sesizat. 
Manifestarea lor este ascunsă şi, adesea, perversă întrucât o parte dintre acestea nu sunt 
uşor de înţeles16. Atunci când identificarea acestor surse nu pune probleme deosebite, 
manifestarea acestora îmbracă toată gama de acţiuni, de la cele directe la cele cu 
efect întârziat. Se continuă marile discrepanţe între grupările de interese politice 
şi strategice, care seamănă confuzie şi probleme globale antinomice. Din această 
perspectivă, cele mai frecvente şi mai probabile provocări, pericole şi ameninţări la 

16  Gl. dr. Mureşan Mircea, Gl.bg.(r) dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), Criza, Conflictul, Războiul, Vol.I, Defini-
rea Crizelor şi Conflictelor Armate în Noua Configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Internaţionale de 
Reţea, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I ”, Bucureşti, 2007.
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adresa securităţii şi apărării ţărilor, coaliţiilor şi alianţelor care ar putea genera crize 
şi chiar conflicte armate ar putea fi: interne (precum degradarea, ineficienţa, scăderea 
drastică a producţiei sau subminarea unor ramuri ale economiei naţionale; proliferarea 
economiei subterane; prejudicierea unor sectoare de importanţă strategică - industria 
de apărare; nesiguranţa proprietăţii; devalorizarea monedei naţionale; slăbirea 
sistemului bancar; creşterea datoriei publice; neîncrederea populaţiei în sistemul 
bancar; politici economice nerealiste şi neadecvate împrejurărilor, exigenţelor  
momentului şi specificului naţional), externe (blocarea creditelor externe; blocarea 
accesului la sursele de materii prime deficitare pentru economia naţională; blocarea 
accesului la tehnologii moderne; diminuarea pieţelor de desfacere; globalizarea 
economică pe un fond naţional incapabil de adaptare; regionalizarea tendenţioasă; 
neintegrarea economică oportună în organisme regionale şi internaţionale; 
contrabanda traficului ilegal de mărfuri).

Principale sursele ale acestor provocări, pericole, ameninţări şi riscuri de 
natură economică se află în imposibilitate de a-şi armoniza toate componentele din 
domeniu, în dificultate de a face componentele să relaţioneze, de a interconecta 
factorii interni şi internaţionali cu realităţile complexe, cu desfăşurările bruşte şi 
haotice, cu interesele diferite, dar cu complexitatea dimensionării şi redimensionării 
unor politici economice şi sociale realiste, concrete şi eficiente pe termen lung. Din 
aceste motive, lipsa unei strategii economice adecvate pe termen lung, termen mediu 
şi/sau scurt, care să pună în operă o decizie de politică economică bine elaborată, 
conjugată cu instabilităţi politice, sociale şi cu numeroase împrejurări economice 
nefavorabile, atât interne, cât şi externe, cu numeroşi factori aleatori, precum şi 
incapacitatea sistemului financiar-bancar de a se adapta rapid cerinţelor economice, 
îndeosebi cerinţelor pieţei, constituie provocări, pericole şi chiar ameninţări la 
adresa securităţii economice şi nu numai. Aceste împrejurări pot fi şi sunt folosite de 
anumite forţe care se adaptează rapid situaţiilor confuze, profitând de ele pentru  a 
înlătura concurenţa şi a câştiga noi pieţe. Pot fi însă folosite şi de cei care urmăresc 
destabilizarea ţării sau a zonei şi realizarea unor obiective mult mai mari decât 
simplul profit economic17.

Astfel de pericole şi ameninţări afectează grav securitatea economică a 
statului/ţării noastre, a oricărei ţări şi influenţează în mare măsură şi celelalte surse 
de pericole, ameninţări şi, în consecinţă, de risc din domeniul politic, social, cultural, 
informaţional şi militar.

Sursele politice principale se află, în mare parte, în interesele contradictorii, în 
subiectivismul, lupta pentru putere şi lipsa unei moralităţi în viaţa politică. Astfel de 
surse există peste tot, nu sunt specifice doar României. Situaţia complexă a trecerii 
de la o economie centralizată la o economie de piaţă, de la un regim politic autoritar 
la unul democratic, dar şi alte tipuri de desfăşurări şi schimbări care induc o stare de 

17 Lt.col. drd. Pentilescu Ilie, Conflictualitatea etnico - religioasă şi terorismul – dimensiune politico – 
militară,Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 16 octombrie 2009.
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haos constituie factor favorizant al proliferării acestor surse. Ele se manifestă prin 
tot felul de acţiuni complicate şi, de obicei, bine ascunse. Oricât de deschisă şi de 
ascuţită ar fi lupta politică, ea nu reuşeşte să dezvăluie dedesubturile confruntării. 
Ambiţiile, ameninţările şi maşinaţiunile politice au impus totdeauna acţiuni pe 
muchie de cuţit, adică un risc politic imens, concretizat în lupte politice care nu 
au nici limite, nici morală. Ele au distrus Roma antică, au falimentat democraţia 
grecească, au dus la căderea unor mari imperii; tot ele au dus şi la sfârtecarea 
teritorială a României în preajma celui de al Doilea Război Mondial şi în prezent, au 
întârziat cu mulţi ani redresarea ţării18. Dintre cauzele pe care se bazează instabilitatea 
politică putem enumera cauze interne (instabilitatea sau confuzia şi promiscuitatea 
politică; proliferarea extremismului sau a bătăliilor pentru putere şi influenţă; criza de 
autoritate a instituţiilor puterii; lipsa, insuficienţa sau neaplicarea corectă a legislaţiei 
democratice; politici ascunse sau perverse de secesiune teritorială; nedefinirea clară 
a interesului naţional; proliferarea intereselor de grup) şi cauze externe (tendinţe 
revizioniste, revendicări teritoriale din partea unor forţe - guverne, grupări politice, 
grupuri de interes etc. - din zona noastră de interes strategic; presiuni externe în 
problema minorităţilor; reinstalarea sferelor de influenţă; deteriorarea imaginii 
României; regrupări geopolitice, altele decât cele impuse de integrarea europeană).

Cauzele şi sursele sociale care generează fenomene extrem de periculoase 
se află în situaţiile create de evoluţiile forţate, anacronice, spre globalizare şi 
fragmentare. Balcanii de Vest, spre exemplu, nu sunt o zonă generatoare de tensiuni 
şi conflicte, ci o zonă care depozitează efectele dezastruoase ale unor falii strategice 
între marile imperii. Anihilarea acestora şi detensionarea zonei vor dura, probabil, tot 
atât cât au durat şi imperiile care le-au creat, dacă nu chiar mai mult, în virtutea unei 
experienţe umane îndelungate potrivit căreia este nevoie de un timp dublu pentru a 
corecta o greşeală, o deprindere greşită, un reflex, o prejudecată sau un rău făcut19. 

Dintre cauzele acestui tip de surse putem enumera cauze interne (degradarea 
condiţiei socio-profesionale a cetăţenilor, îndeosebi din ţările care nu se află în 
prima linie HT şi IT; şomajul; exodul de inteligenţă; degradarea stării de sănătate; 
migraţia internă; perturbaţiile demografice - îmbătrânirea populaţiei, scăderea 
ratei natalităţii şi creşterea celei a mortalităţii, scăderea ratei populaţiei active etc.; 
sărăcirea - creşterea haotică a procentului cetăţenilor ce trăiesc sub pragul de sărăcie; 
nesiguranţa socială) şi cauze externe (emigraţia în SUA, ţările Europei Occidentale 
şi în cele ale UE; destabilizarea demografică a regiunilor de falie, inclusiv a zonei 
balcanice; globalizarea sărăciei; destabilizarea continuă a spaţiului vechiului foaier 
perturbator şi mai ales a Orientului Mijlociu; folosirea teritoriului naţional pentru 

18 Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl.bg.(r) dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), Criza, Conflictul, Războiul, Vol.I, Definirea 
Crizelor şi Conflictelor Armate în Noua Configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Internaţionale de 
Reţea, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I ”, Bucureşti 2007, p. 27.
19 Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl.bg.(r) dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), Criza, Conflictul, Războiul, Vol.I, Definirea 
Crizelor şi Conflictelor Armate în Noua Configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Internaţionale de 
Reţea, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I ”, Bucureşti 2007, p. 28.
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refugierea unor grupuri etnice mai mari sau mai mici venite în mod ilegal în zonele 
de conflict). 

3. Implicaţii geopolitice, geoeconomice, sociale şi militare ale conflictelor 
de tip religios 

Marea majoritate a războaielor religioase apar, se dezvoltă şi se desfăşoară 
acolo unde mecanismele consacrate medierii conflictelor eşuează. Incapacitatea 
guvernelor de a media un conflict apare frecvent datorită prăbuşirii imperiilor, 
precum imperiile coloniale europene din Africa sau imperiul sovietic din Caucaz şi 
Asia centrală. Astfel de „state eşuate” (în care autoritatea guvernamentală este ca şi 
inexistentă), fie că nu au avut niciodată un guvern puternic ori guvernele lor au fost 
subminate datorită unor condiţii economice, lipsei de legitimitate sau intervenţiei 
din afară. Constructiviştii subliniază că religia nu este un fapt imuabil care, în mod 
inevitabil, duce la război. Este construită social în sensul că simbolurile, miturile şi 
amintirile pot fi modificate de-a lungul timpului. Manipulatorii politici şi grupurile 
extremiste folosesc puterea emoţională a simbolurilor religioase şi/sau etnice ca să 
reclădească preferinţele unei comunităţi mai mari nu neapărat ca număr. Uneori, 
multe conflicte religioase izbucnesc fiindcă una sau ambele părţi preferă să intre în 
conflict decât să coopereze. Pe lângă faptul că actorii raţionali se confruntă în condiţii 
structurale de anarhie, dilemele cu securitatea implicate în etapele de început ale 
conflictului religios apar din manipularea simbolurilor emoţionale de către partea 
care preferă violenţa. Acolo unde există state eşuate, unii analişti cred că cei din afară 
ar trebui să ignore suveranitatea şi să afirme dreptul de a interveni pentru a-i proteja 
pe cei ameninţaţi. Potenţiale surse  de conflict religios apar, cu predilecţie, în zonele 
de confluenţă între culturi şi mari unităţi civilizaţionale20.

Ameninţările generatoare de conflicte religioase au un caracter complex, 
divers, imprevizibil şi multidirecţional ceea ce face extrem de dificil procesul de 
adoptare şi aplicare a măsurilor de prevenire a conflictelor.

Interesul economic este unul dintre factorii principali ce stau la baza diferendelor 
religioase. Criza religioasă trece, destul de rapid, din domeniul religiosului în cel al 
politicului, în fapt un conflict religios fiind în sine un conflict politic cu actori religioşi. 
Caracterul religios este dat prin prisma grupului (grupurilor) religioase implicate în 
conflict. Din păcate, „istoria nu moare”: vechile diferende religioase revin cronologic, 
factorul psihologic fiind exploatat de către marile puteri, în funcţie de interesele 
lor, în manipularea populaţiilor prin stimularea, exacerbarea anumitor convingeri 
religioase, naţionaliste, autonomiste, anumitor idei şi mentalităţi ce se reflectă în 
normele social-comportamentale. Pericolele religioase sunt complexe, profunde şi 
perpetue, datorită faptului că religiile „adevărate” (naţiunile) au rădăcini istorice 
20 Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl.bg.(r) dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), Criza, Conflictul, Războiul, Vol. I, Defini-
rea Crizelor şi Conflictelor Armate în Noua Configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Internaţionale de 
Reţea, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I ”, Bucureşti 2007, p. 289.
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îndelungate cu civilizaţii, culturi şi valori fundamentale bine stabilite într-un spaţiu 
delimitat sau în continuă delimitare determinată de evoluţii neliniare, imprevizibile 
şi aleatorii datorate tendinţei de autonomizare zonale pe criterii etnice, presiuni 
exercitate de anumite grupuri pentru federalizarea unor state sau presiuni pentru 
obţinerea de privilegii pentru anumite etnii de către state identitare sau organisme 
internaţionale21. Tendinţa de rearanjare a noilor actori internaţionali statali şi non-
statali pe scena internaţională bazată pe multipolarism, prin gruparea şi regruparea 
unor puteri regionale, duce la crearea de noi echilibre, dar şi noi adversităţi. Conflictul 
intervine atunci când o etnie, respectiv reprezentanţii unei anumite comunităţi 
religioase „solicită dreptul la un statut colectiv, la un teritoriu propriu, la un sistem de 
autoconducere sau autoguvernare”, probleme care sunt considerate de statul naţional 
în care subzistă, sau nu, respectiva grupare drept ameninţătoare la suveranitatea şi 
integritatea sa. Provocările, riscurile, ameninţările etnice sunt generatoare de crize şi 
conflicte de acest gen22. 

Nu prezenţa conflictelor ameninţă pacea, ci manifestarea lor violentă, sub 
forma avantajării unei părţi aflate în conflict cu alta, discriminării înclinate spre 
preluarea puterii şi spre impunerea propriilor interese şi a sistemelor de valori 
inechitabile pentru diferite comunităţi religioase. La un conflict religios participă 
cel puţin două religii diferite, care îşi dispută mijloace sau scopuri care se consideră, 
chiar de partea aflată în conflict, că nu pot fi atinse decât de ea şi nu de amândouă la 
un loc. Crizele religioase apar atunci când respectiva comunitate religioasă consideră 
că îi sunt ameninţate: ambientul intern sau extern, valorile de bază, integritatea, în 
acest caz crizele putând fi interne sau internaţionale (regionale, globale).

Principalele forme de manifestare ale diferendelor religioase23: extremismul 
nonviolent; intoleranţa; autoizolarea; refuzul dialogului cu celelalte religii sau cu 
religia majoritară; ostilitatea; boicotarea; diversiunea; terorismul religios; violenţa 
directă. Criteriile de fixare a tipologiei conflictelor religioase pot fi: esenţa conflictului 
religios, subiecţii aflaţi în conflict, poziţia ocupată de actorii implicaţi, gradul de 
intensitate, forma, durata, evoluţia, efectele generate de conflictele religioase. 
Conflictul religios poate fi considerat mai degrabă un conflict emoţional-afectiv, iar 
subiecţii se pot constitui din toate nivelele (intrapersonal, interpersonal, intragrupale, 
dar şi intrastate sau interstate).

Creşterea caracterului transnaţional şi interstatal al relaţiilor dintre state  are 
acelaşi efect şi asupra comunităţilor religioase24 ale unor state care se simt ameninţate 
21 Dr. Pentilescu Ilie, lt.col., Conflictualitatea etnico - religioasă şi terorismul – dimensiune politico – 
militară,Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 16 octombrie 2009, p. 141.
22 Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl.bg.(r) dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), Criza, Conflictul,Războiul, Vol.I, Definirea 
Crizelor şi Conflictelor Armate în Noua Configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Internaţionale de 
Reţea, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I ”, Bucureşti 2007, p. 291.
23 Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl.bg.(r)dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), Criza, Conflictul, Războiul, Vol.I, Definirea 
Crizelor şi Conflictelor Armate în Noua Configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Internaţionale de 
Reţea, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I ”, Bucureşti, 2007,  p. 292.
24 Vezi ANEXELE NR. 43, 44 şi 45.
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şi concurate în valorile fundamentale, resurse, statut social sau chiar identitate. Astfel, 
de la stadiul incipient de concurenţă, se trece la cel de rivalitate (în forma incipientă 
şi apoi acută), la cel de dispută care generează crizele ce se transformă în conflicte 
ce îşi sporesc puterea şi diversifică formele de manifestare25. Întrebarea care ne-o 
punem, în mod firesc, este următoarea: este religia un factor geopolitic de prim ordin, 
adică se află la originea unor fenomene geopolitice, sau numai de ordin secundar, 
adică doar amplifică fenomenele geopolitice a căror origine trebuie să o căutăm 
în altă parte? Analizând istoria ne permitem să dăm, ca exemplu de preeminenţă 
a religiei ca factor geopolitic, crearea statului Pakistan. După mai bine de un secol 
de stăpânire britanică, Viceregatul Indiei („perla Coroanei britanice”) este împărţit, 
în 1947, pe criterii confesionale, în două state distincte: Uniunea Indiană (religia 
hindusă) şi Pakistan (religia islāmică). Ultimul era alcătuit din două teritorii situate 
la aproape 2000 de km unul de celălalt: Pakistanul de Vest – axat pe valea fluviului 
Indus şi desfăşurat între Munţii Himalaya şi ţărmul Oceanului Indian – şi Pakistanul 
de Est – în delta fluviului Gange-Brahmaputra şi câmpia din apropiere.

Un alt exemplu, alături de cel al Pakistanului, este şi cel al transformării 
Imperiului Iranului în Republica Islāmică Iran, graţie evenimentelor din urmă cu 
aproape 30 de ani. Aşa cum se ştie, după ce şahinşahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr a părăsit (nu a abdicat) ţara în 1979, revoluţia islāmică de inspiraţie 
Khomeiny – numită astfel după ayatolahul omonim, Rūhollāh Khomeiny (1990-
1989), ce trăia în exil la Paris – instituie un Consiliu Revoluţionar Islāmic, în frunte 
cu acesta, care proclamă, la 1 aprilie 1979, Republica Islāmică Iran. Noua Constituţie, 
aprobată de un referendum (2-3 decembrie 1979), transformă Iranul într-un stat 
confesional islāmic, condus de clerul musulman la toate nivelele societăţii după 
perceptele tradiţionale ale Coranului, respingând toate celelalte valori, cu precădere 
cele americane şi europene.

Dacă, în privinţa constituirii statului pakistanez, în 1974, factorul hotărâtor 
a fost religia, ulterior, situaţia s-a schimbat. Durata fenomenului religios se poate 
dovedi relativă, pe termen lung, vis-a-vis de identitatea etnică, lingvistică, culturală 
etc., agravată de probleme economice şi politice, într-un anumit stat, fapt reliefat de 
experienţa pe care, după 24 de ani de convieţuire, o are Pakistanul de Est, care  îşi 
proclamă independenţa sub numele de Bangladesh. Putem aminti faptul că unitatea 
religioasă a unor ţări, în speţă Islāmul, n-a împiedicat derularea a două războaie 
soldate cu grele pierderi umane şi materiale: irakiano-iranian (1980-1988; circa un 
milion de morţi, numărul răniţilor fiind dublu, iar pierderile materiale imense) şi 
irakiano-kuweitian (1990-1991). Există situaţii în care rolul religiei a fost exagerat, 
ea fiind doar unul dintre factorii care au amplificat fenomenele geopolitice, şi 
nu originea lor. Cele mai concludente cazuri sunt cele din fosta Iugoslavie, unde 
conflictele/războaiele nu s-au dat pentru convertirea celorlalţi la o anumită religie, 
25  Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl. bg.(r) dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), Criza, Conflictul, Războiul, Vol.I, Defini-
rea Crizelor şi Conflictelor Armate în Noua Configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Internaţionale de 
Reţea, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I ”, Bucureşti, 2007, p. 292.
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ci pentru păstrarea sau recuperarea unor regiuni. În plus, este arhicunoscut faptul că 
tensiunile şi conflictele din fosta Iugoslavie s-au adâncit datorită marilor decalaje 
economico-sociale existente între republicile federale.

Am amintit deja că, între mai multe tipuri de panism (bazate pe comunitatea 
etnică, regională, continentală, ş.a) se înscrie şi cel religios, fondat pe unitatea 
confesională, făcând, de regulă referire la un trecut care o favorizează. Cele mai 
reprezentative de acest fel sunt, în prezent, panislāmismul şi panortodoxismul.

Panislāmismul, numit în mod curent pur şi simplu Islāmism, vizează refacerea 
şi unitatea lumii musulmane, având o arie mai largă decât panarabismul, care s-a 
fondat pe principiul comunităţii etnice. Ori, după cum se ştie, Islāmismul este astăzi 
a doua religie din lume ca număr de adepţi, după creştinism, la aceasta contribuind 
şi adepţii săi din ţările non-arabe, exemple concludente fiind Indonezia (87% din cei 
225 milioane de locuitori ai ţării), Pakistan (96% din cei aproape 160 milioane de 
locuitori), Bangladesh (88% din cei peste 140 milioane de locuitori), Nigeria (50% 
din 137 milioane de locuitori), Iran (99% din cei aproape 70 milioane de locuitori) şi 
Turcia (97% din cei, de asemenea, aproape 70 milioane de locuitori).

Panortodoxismul (unitatea tuturor ortodocşilor din lume, în principal din 
Europa) este vehiculat mai ales de Rusia, ţara cu cel mai mare număr de credincioşi, 
şi de către Serbia, în virtutea meritelor istorice pe care şi le arogă, şi anume de a 
fi stopat o vreme expansiunea islāmismului otoman. Dacă luăm în considerare 
datele referitoare la confesiunile religioase de la ultimele recensăminte din cele mai 
populate ţări ortodoxe, Rusia şi Ucraina, rămânem dezamăgiţi de numărul celor care 
s-au declarat ortodocşi: 35 milioane în Rusia (după alte surse chiar mai puţin) şi 
15,5 milioane în Ucraina. Este posibil ca numărul real să fie mai mare având în 
vedere că ultimul recensământ în cele două ţări a fost efectuat în perioada comunistă 
(1989), când mulţi cetăţeni se declarau atei, fără să fie realitate. Ca urmare, în mod 
paradoxal, a doua ţară din lume ca număr de ortodocşi nu este una europeană, ci una 
africană, respectiv Etiopia: Biserica Ortodoxă Etiopiană are aproape 34 milioane de 
adepţi (jumătate din populaţia totală de 67,8 milioane de locuitori). A treia ţară este 
România. 

Unii analişti politico – militari consideră că lumea care urmează Războiului 
Rece va fi o lume în care va exista „erupţia haosului şi apariţia unor conflicte generate 
de antagonismele etnice şi religioase, care profită de erodarea statului-naţiune şi de 
dezordinea strategică pentru izbucniri ici şi colo”26. Alţii, mai moderaţi apreciază că 
este mai dificil de constituit mişcări transnaţionale, purtătoare ale unor proiecte ce 
urmăresc modificarea frontierelor, constituirea de noi state etc., referirile fiind făcute, 
cel mai adesea, la mişcările islāmiste: „[...] unii actori sunt dezavantajaţi din punct 
de vedere structural şi în special  mişcările islāmiste pentru că ideologia lor vine, 
de  cele mai multe ori, în contradicţie cu ideologia dominantă din Nord şi, în acelaşi 

26  http://geopolitica.ase.ro/01.04.2009
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timp, din cauza forţei prejudecăţilor antimusulmane în societăţile occidentale”27.
Samuel Huntington este un pesimist considerând că: „cele mai importante 

conflicte în viitor se vor produce de-a lungul liniilor de falie culturale, ce separă 
aceste civilizaţii între ele”28. Referindu-se la cele opt civilizaţii majore identificate de 
către el (occidentală, confuciană, japoneză, islāmică, hinduistă, slav-ortodoxă, latino-
americană şi, posibil, africană), se pune accentul aşa cum reiese şi din clasificarea 
făcută, pe factorul religios în privinţa rupturii inevitabile ce va avea loc. La această 
opinie achiesăm şi noi, considerând că după bătălia teritorială, cea a resurselor, a 
informaţiilor şi marilor „averi”, putem afirma, din păcate, cu mare certitudine, că 
suntem foarte aproape de punctul culminant a derulării „războiului religiilor”. Este 
vorba de războiul generat de uriaşele interese care folosesc religiile drept suport. 

4. Evoluţia riscurilor, ameninţărilor, vulnerabilităţilor  şi conflictelor de 
tip religios

Indicatorii de control ai factorilor politici, economici, culturali, militari etc., 
care se manifestă în cadrul dimensiunilor majore ale securităţii determină starea de 
securitate a colectivităţii umane.

Pentru ca parametrii să corespundă unei stări de securitate solide, factorii aflaţi 
la nivelul fiecărei dimensiuni a securităţii, trebuie să îndeplinească o condiţie de 
bază şi anume să se manifeste în direcţia realizării unei stabilităţi organizaţionale la 
nivel statal sau guvernamental – stabilitate politică; unei stabilităţi economice prin 
realizarea accesului la resurse şi pieţe de desfacere pentru a susţine un nivel adecvat 
de bunăstare şi putere  a statului; crearea condiţiilor necesare evoluţiei culturale 
(limbă, tradiţii, religie) care să nu favorizeze apariţia de stări conflictuale ce ar genera 
instabilitate având la origine surse etnice sau religioase. Securitatea mediului este 
importantă, ea referindu-se la menţinerea mediului înconjurător local, regional şi 
global, acesta fiind cadrul de manifestare al tuturor acţiunilor umane.

Realizarea stabilităţii necesare unei stări de securitate solide nu se înfăptuieşte 
însă doar prin acţiunea singulară a factorilor aparţinând unei dimensiuni, ci prin 
acţiunea intersectată a numeroşilor şi diversificaţilor factori ce se manifestă în toate 
dimensiunile securităţii.

Există provocări, riscuri şi ameninţări generatoare de crize şi conflicte armate. 
Printre acestea am putea enumera29: măsurile restrictive luate de către unele state 
în privinţa accesului la resursele naturale, cum ar fi apa potabilă şi hidrocarburile, 
de exemplu, a altor state din zonă; blocade economice instituite de unele state 

27  http://geopolitica.ase.ro/01.04.2009.
28  Huntington Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureşti, 1998, p. 
380.
29 Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl.bg.(r)dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), Criza, Conflictul, Războiul, Vol.I, Definirea 
Crizelor şi Conflictelor Armate în Noua Configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Internaţionale de 
Reţea, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I ”, Bucureşti 2007, pp. 299 – 301.
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împotriva altora din diverse motive; dezvoltarea criminalităţii transfrontaliere (trafic 
de droguri, de armament, de fiinţe umane, spălare de bani); intensificarea migraţiei 
ilegale; deplasări masive de populaţie dintr-o ţară în alta din cauza unor calamităţi 
naturale, conflicte interetnice şi religioase sau a unor războaie civile; declaraţii ostile 
ale oficialilor unui stat împotriva altor state; demonstraţii de forţă şi ameninţarea 
cu forţa armată; aplicaţii cu trupe din zona de frontieră fără notificarea prealabilă a 
acestora; susţinerea morală şi materială a unor mişcări ce se împotrivesc guvernelor 
legitime ale unor state.

Aceste provocări, riscuri şi ameninţări pot trece de la forma verbală declarativă 
la forme mult mai grave, până la conflicte armate. Acestea îşi au cauzele şi trăsăturile 
lor definitorii. Pentru a distinge un tip de conflict armat de altul se pot utiliza o serie de 
criterii, prin care să se pună în evidenţă sursele de riscuri  potenţiale şi caracteristicile 
definitorii. Prin prisma religiei şi funcţie de contextul menţionat, putem aminti:

- eşecul proceselor de integrare în timpul creării statului – naţiune (Somalia, 
Ciad, Uganda etc.);

- moştenirea colonială sau decolonizarea dificilă urmare a creării frontierelor 
de către marile puteri coloniale (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, India şi Pakistan, 
Nigeria şi Camerun, Togo şi Ghana);

- mişcări de eliberare care au degenerat în conflicte armate interne prelungite 
(Angola, Afganistan, Cambodgia, Mozambic, Nicaragua, Salvador);

- conflicte armate născute din tensiuni etnice (Burundi, Ruanda, Liberia, Sri 
Lanka, ex-Iugoslavia);

- conflicte cu caracter religios - Cele mai multe dintre pericolele şi ameninţările 
de sorginte religioasă se desfăşoară în Orientul Mijlociu şi în Orientul Apropiat, dar 
ele pot fi întâlnite şi în Asia de Sud-Est, îndeosebi în Indonezia, în Japonia, în China, 
în ţările din Asia Centrală, pa Valea Fergana, în Caucaz şi în multe alte locuri din 
lume. Practic, nu există continent unde să nu se manifeste, într-o formă sau alta, 
extremismul religios;

- conflicte bazate pe tensiuni socio-economice sau politice (America Centrală, 
Congo, Peru, Surinam, Africa de Nord, Integrismul din Orientul Mijlociu);

- război de agresiune clasic suscitat prin idealul de grandoare din partea unui 
lider sau grava inducere în eroare, în mod interesat sau dezinteresat, a acestui de către 
susţinătorii/acoliţii acestuia (războiul Irak - Iran, invazia irakiană a Kuweitului).

Asemenea tipuri de riscuri, ameninţări şi de conflicte armate vor continua să 
apară şi să se manifeste şi în viitor, deoarece cauzele reale ce le-au generat nu au 
dispărut. Astfel, dificultăţi în derularea firească a proceselor de integrare în condiţiile 
creării statului – naţiune, tensiuni etnice sau religioase, precum şi socio-economice vor 
exista şi în anii ce vin, ca urmare a menţinerii unor cauze de ordin economic, politic, 
social, etnic sau religios. În plus, există interese strategice ale marilor puteri în zonele 
în care se derulează conflicte armate în prezent. Adesea, aceste zone geografice sunt 
în posesia unor resurse naturale de o importanţă vitală pentru menţinerea actualului 
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ritm de dezvoltare economică a statelor puternic industrializate ale lumii. 
Pe de altă parte, aceste zone pot avea o poziţie geostrategică ce prezintă interes 

pentru statele dezvoltate. De aceea, prezenţa sau iminenţa izbucnirii unor conflicte 
armate în aceste zone ar permite acestor state să intervină, cu sau fără mandat ONU, 
pentru instaurarea păcii şi stabilităţii în zonă şi, implicit, să-şi asigure accesul sigur 
la resursele naturale sau la o poziţie strategică în regiune. 

Dreptul internaţional conţine prevederi ce permit comunităţii internaţionale să 
intervină, inclusiv prin intermediul forţei armate, pentru impunerea păcii într-o zonă 
sau alta a lumii în scopul asigurării securităţii zonale, regionale şi, indirect, mondiale 
dar, luând în considerare ultimele evenimente, modul de aplicare a acestui deziderat 
pare să conducă la amplificarea, şi nu diminuarea, conflictelor. 

Terorismul internaţional se afirmă tot mai mult, nu numai ca o ameninţare 
majoră, ci şi ca un tip aparte de conflict armat, de o formă şi un conţinut cu totul 
deosebit, în mod practic, acesta putând afecta orice stat al lumii, indiferent de nivelul 
său de dezvoltare economică, număr de locuitori, putere militară etc. Şi chiar dacă, 
în ultimii ani, atenţia lumii a fost deturnată spre efectele dezastruoase ale crizei 
financiare, terorismul rămâne o teribilă ameninţare endogenă a societăţii omeneşti.

5. Locul conflictului de tip religios în cadrul conflictelor mondiale actuale

În prezent, multe dintre zonele de conflict se interconectează şi 
intercondiţionează. Confruntările etnice şi religioase pot constitui un adevărat „cal 
troian”, pe care unele grupări interesate îl pot utiliza cu scopul de a grăbi sfârşitul 
erei supremaţiei naţiunilor-state, fără însă a lua în considerare „efectul de bumerang” 
pe care l-ar putea avea aceste acţiuni destabilizatoare30. Recrudescenţa fenomenelor 
etnice şi religioase nu este exclusiv un efect al globalizării: ele au multiple conotaţii 
istorice, culturale şi în special economice. Putem constata, foarte uşor, că acolo unde 
nu există probleme sociale şi economice nu există nici conflicte etnice, fără ca aceasta 
să însemne că nu există şi alte căi de alimentare a conflictelor etnice. 

Deci, factorul religios, alături de alţi factori, nu a fost considerat risc, 
ameninţare sau problemă a securităţii naţionale. Atunci când s-a constatat că factorul 
religios avea potenţial de a induce o mai mare stare de tensiune sau conflict între 
state, modul de abordare a acestor factori a fost reconsiderat, lucru care s-a întâmplă 
la sfârşitul anilor ¢70, situaţia fiind total surprinzătoare atât pentru analiştii politico 
– militari, cât şi pentru factorii decizionali. Prima surpriză a constituit-o momentul 
revoluţiei islāmice iraniene, moment în care religia, ca factor în conflict, a început să 
joace un rol important fie în provocarea unor conflicte, fie în exprimarea lor. Cel mai 
frecvent religia apare în conflict ca marcă însoţitoare a etnicităţii31. 

30 Gl.lt.prof.univ.dr. Frunzeti Teodor, dr. Sarcinschi Alexandra, Securitatea internaţională. Dimensiuni, strategii şi 
politici, în Lumea 2007, Enciclopedie Politică şi Militară, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 
2007, p. 60.
31 Dinu Mihai Ştefan, Dimensiunea etnico religioasă a securităţii, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol 
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Aparţinând dimensiunii culturale a securităţii, factorul religios capătă o 
importanţă majoră în analiza de securitate, spaţiul de manifestare al securităţii 
culturale situându-se la nivelul interrelaţionării securităţii individuale cu securitatea 
naţională, în sensul că indivizii sau grupurile substatale, în cazul nostru grupurile 
religioase (sau etnice), pot deveni o problemă de securitate naţională, comportamentul 
acestora degenerând spre acţiuni teroriste, separatiste, revoluţionare etc.32.

Conflictele, între religii, ce au degenerat în violenţă au fost urmarea faptului că 
religia, creştină sau musulmană, era „încorsetată” într-o doctrină şi într-o organizaţie. 
Fiecare dintre aceste organizaţii religioase au luptat prin toate mijloacele, declanşând 
chiar războaie pentru a-şi extinde dominaţia, doctrina şi pentru a creşte numărul 
adepţilor. Prin urmare, fiecare organizaţie religioasă are tendinţa să vadă în celelalte 
nişte duşmani care trebuie înfrânţi, distruşi. Astfel de tendinţe s-au manifestat din 
partea ambelor religii, Islāmică şi Creştină33. 

Pe linia luptei organizaţiilor religioase, promotoare ale unei religii doctrinare 
acaparatoare, se poate înscrie lupta organizaţiilor islāmiste împotriva americanilor şi 
a aliaţilor lor, evreii, dar în egală măsură pot fi exemplificate şi formele de catolicism 
şi protestantism ce întreţin ura în Irlanda. De asemenea, atât de sugestive, dar şi de 
actualitate prin virulenţa lor, sunt Islāmismul şi Iudaismul, care alimentează de atâta 
timp în istorie conflictul dintre israelieni şi palestinieni. 

În lupta purtată în numele religiei se uită un adevăr fundamental, şi anume 
că religia nu poate fi impusă prin forţa armelor, ci numai prin forţa convingerilor. 
„Religia nu înseamnă nici sclavie, nici captivitate; ea este locul unde poţi fi tu însuţi, 
iar dorinţa de a fi tu însuţi este începutul credinţei”34. 

Libertatea religioasă este parte din libertatea individului, una dintre libertăţile 
fundamentale ale omului şi ea trebuie să fie o valoare supremă respectată de toate 
religiile, Creştinism, Islāmism, Budism. 

De la începuturile sale, lumea se confruntă prin politic. Formele prin care se 
exprimă şi se materializează aceste politici şi aceste confruntări sunt numeroase, 
unele concretizându-se în doctrine şi programe politice, în manifestări politice, 
în confruntări politice şi chiar în luptă politică desfăşurată prin mijloace politice. 
Acţiunea politică nu se limitează însă la atât. Dintotdeauna, politica a întrebuinţat, 
pentru a-şi realiza scopurile şi obiectivele, şi mijloace violente - războiul. Clausewitz 
spunea că războiul este o continuare a politicii cu mijloace violente şi se pare că, 
nici în prezent, acest lucru nu s-a schimbat. Unii susţin că războiul este, de fapt, 
sfârşitul politicii, în sensul că întrebuinţarea forţei poate să însemne sfârşitul 
dialogului sau moartea dialogului. Afirmaţia nu poate fi categorică deoarece războiul, 
ca fenomen politic şi social complex, are cauze multiple şi, datorită impactului său 

I”, Bucureşti, 2007, p. 25.
32 Stăncilă, L., Burghelea, I., Războiul fără fronturi şi frontiere, Editura F&F Internaţional S.R.L., Gheorgheni, 2005.
33 Diaconu Dumitru Virgil, Terorismul. Repere juridice şi istorice, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 137.
34 Van de Weyer Robert, Islamul şi Occidentul, traducere de A. Frăţilă, R. Paraschivescu, Editura Alfa, Bucureşti, 
2001, p. 117.
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deosebit, a suferit, de-a lungul timpurilor, pentru a fi acceptat şi controlat numeroase 
reglementări: avem un drept al păcii şi al războiului.

Terorismul poate fi considerat un război în afara legilor juridice ale războiului, 
în afara filozofiei războiului, neacceptat de omenire, o formă perversă a războiului 
datorită faptului că exprimă criminalitatea politică, pentru că este crimă politică sau 
politică criminală. 

Fără a intra în detaliu pe această temă, ne punem întrebarea dacă, oare, s-a 
clarificat, cu adevărat şi fără echivoc, termenul/noţiunea de „terorism” şi dacă da, 
cine l-a definit avea – încă o dată, oare – căderea de a o face? Credem că această 
chestiune este departe de a fi clarificată, iar dorinţa de a fi categorici şi, poate, prea 
convinşi de aceasta, ne va defavoriza mult timp, acum şi pe viitor. 

După sfârşitul „războiului rece”, natura conflictelor s-a schimbat. Majoritatea 
vor rezulta din „confruntări ale identităţii comunităţilor, bazate pe rasă, etnicitate, 
naţionalitate sau religie”. Ipoteza aceasta a fost intens mediatizată prin studiul lui 
Huntington, referitor la „ciocnirea civilizaţiilor.” Viziunea lui Huntington privind 
tensiunile care apar între culturi diferite  este complementară unei viziuni mai 
sofisticate, care vede conflictul „nu ca pe o confruntare de grad de civilizaţie, ci 
mai mult ca pe una între culturi locale (grupate în civilizaţii) şi civilizaţia globală ce 
rezultă din procesul de civilizare”35.

Dincolo de marea problemă a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale şi 
internaţionale, pe fondul vulnerabilităţilor crescânde, legătura dintre securitate şi 
religie apare ca un element foarte concret în procesele de reformă democratică din 
diferitele regiuni ale lumii. Aceste reforme sunt corelate cu procese de extindere a 
structurilor economice, politice şi militare. 

Din păcate, fenomene considerate a fi pozitive în planul integrării economice 
şi politice, a răspândirii fără precedent a tehnologiilor moderne şi a facilitării 
accesului la cultură şi civilizaţie, precum globalizarea, au şi aspecte negative ce pot 
consta, în principal, în facilitarea răspândirii, proliferării în reţele transfrontaliere 
şi, mai nou, transcontinentale a activităţilor infracţionale dintre cele mai virulente, 
cu efecte destabilizatoare atât la adresa securităţii şi stabilităţii interne ale statelor 
cât şi ale celor internaţionale, respectiv crima organizată, terorismul internaţional, 
extremismul etnic şi religios. 

Îngrijorător este faptul că mişcările religioase şi acţiunile unor grupuri etnice, 
ce-şi păstrează identitatea culturală în devenirea istorică, îşi concentrează atenţia pe 
promovarea manipulării genetice, pe invocarea unor decalaje între veniturile dintre 
bogaţi şi săraci, efecte ale unei ineficiente politici guvernamentale sau bazate pe noul 
curent euro-asiatic.

Unii autori au considerat că, o posibilă explicaţie a crizelor de identitate 
ar fi influenţa şi efectele supranaţionalului asupra microregionalului în sensul că 

35  Andreescu Gabriel, Relaţii internaţionale şi ortodoxe în estul şi sud-estul Europei, http://studint.ong.ro/no4_
ro.htm/01.08.2009.
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supranaţionalitatea determină revendicări naţionale ori regionale, ceea ce însemnă 
că mondializarea va accentua procesul divizării. Adepţii fundamentalismului islāmic 
argumentează că multe dintre realităţile sociale, exportate de civilizaţia occidentală 
prin intermediul globalizării, nu pot fi acceptate de civilizaţia islāmică, reprezentând 
doar o provocare pentru degradarea acesteia, urmărindu-se prin aceasta dominaţia unei 
singure civilizaţii asupra celorlalte, adică a versiunii moderne a occidentalismului.

Islāmul, ca religie a lumii cu cea mai mare creştere a numărului de adepţi, este 
facilitată de globalizare, chiar dacă în centrul dezbaterii actuale se află ideea că se 
opune procesul globalizării.

În accepţiunea noastră, Islāmul nu este o religie care se opune sensului original 
al globalizării sau modernităţii ci uniformizării occidentalizării: „deşi occidentalizarea 
unei societăţi este condamnată, totuşi modernizarea acesteia nu. Sunt acceptate 
ştiinţele şi tehnologia însă acestea trebuie să se subordoneze credinţei şi valorilor 
islāmice pentru a proteja societatea musulmană de occidentalizare şi laicizare”36.

De asemenea, datorită migraţiei globale, această religie câştigă adepţi şi 
pe continentul european şi american, o provocare la adresa iluminismului fiind 
reprezentată de corelaţia dintre expansiunea victorioasă a fenomenului globalizării 
şi intensificarea practicii religiei islāmice, cât şi a migraţiei unui însemnat număr de 
musulmani în state non-musulmane.

Nimeni, nici măcar teoriile inspirate de liberalism sau de către marxism, nu a 
prezis corelaţia dintre globalizare şi magnitudinea renaşterii Islāmului militant. Deşi 
este dificil de acceptat pentru progresiştii ancoraţi în cultura occidentală, mişcările 
sociale islāmice au devenit, la nivel global, naţional şi local, expresia cea mai activă 
a naţionalismului anti-imperialist. Prin faptul că au devenit un stindard al mişcărilor 
naţionale anti-imperialiste, identificate de Wallerstein ca mişcări etno-naţionaliste 
„împotriva sistemului”, acestea s-au substituit, aproape în totalitate, mişcărilor laice 
naţionaliste şi de stânga, adoptând rolul de forţă motrice a rezistenţei împotriva 
dominaţiei globale, reale şi imaginate, a Occidentului în domeniul politic, economic 
şi cultural.

Guvernarea seculară, toleranţa şi individualismul Occidentului sunt realităţi 
sociale repudiate de fundamentaliştii islāmici. Cultura materialistă a Occidentului 
este văzută ca fiind superficială şi lipsită de Dumnezeu, toleranţa acesteia faţă 
de democraţie, drepturile omului, egalitatea între sexe şi libertatea sexuală fiind 
considerate erezii, în comparaţie cu tradiţiile islāmice. De asemenea, cultura maselor 
şi mediatizarea excesivă impulsionează provocarea identităţii prin renaşterea 
religioasă, în scopul limitării impactului globalizării şi anihilării provocărilor 
economice, politice şi culturale asupra civilizaţiei islāmice.

În epoca globalizării şi postmodernismului, musulmanii se confruntă deseori cu 
umilinţa, dispreţul, lipsa demnităţii şi a recunoaşterii din partea Occidentului, aflându-

36  Dr. Barna Cristian, Resurgenţa terorismului fundamentalist islamic în era globalizării, în Terorismul azi, vol.
IV-VI, an I, oct.-dec. 2006, p. 46.
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se în postura deviantă de „ceilalţi”. Printre factorii care au amplificat resentimentele 
civilizaţiei islāmice faţă de Occident şi implicit resurgenţa fundamentalismului 
religios se numără dominaţia politico - economică, totalitarismul politic din statele 
de origine, respingerea secularismului democratic, liberalismului sau socialismului, 
eşecul societăţii de a ţine pasul cu modernizarea tehnologică accelerată, izolarea şi 
denigrarea culturală. Declinul economic, înfrângerea militară şi colonizarea statelor 
musulmane de către statele occidentale au limitat dezvoltarea politică şi culturală 
a statelor islāmice, puternic marcate de limitele modernităţii, conservatorismului 
religios şi adversitatea faţă de Occident37.

6. Posibilă modalitate de evaluare a implicării factorului religios  
în generarea şi/sau sustenabilitatea terorismului şi în combaterea acestuia

Accentuând ceea ce am afirmat mai devreme despre întrebarea dacă, oare, s-a 
clarificat, cu adevărat şi fără echivoc, termenul/noţiunea de „terorism” şi dacă da, 
cine l-a definit avea – încă o dată, oare – căderea de a o face, se poate, totuşi spune 
că „dilema teroristă” a apărut în istorie ca „produs” al unor cauze ce îşi au rădăcinile 
în politicile unor state, în miezul unor religii, în naţionalism, xenofobie, rasism sau 
alte motive ascunse sub masca bunelor intenţii, amplificând neliniştea, ura şi durerea 
unor comunităţi, care, de cele mai multe ori  au fost ocolite de noroc în faţa vitregiilor 
istoriei.

Indiferent cât de „ştiinţific” am încerca să explicăm, în scop justificativ, 
terorismul, el nu poate fi separat de crima împotriva umanităţii şi utilizarea ei pentru 
realizarea unor scopuri38.

Principala transformare ce se poate observa, în ultima perioadă de timp, la 
nivelul terorismului internaţional, este o schimbare a motivaţiei actelor teroriste,  
schimbare care stă la baza celorlalte modificări ale fenomenului terorist. Este 
vorba de schimbarea structurii organizaţiilor teroriste, dar şi de schimbarea la nivel 
operaţional, având consecinţe grave asupra efectelor atentatelor teroriste. Deci, 
sfârşitul secolului XX a schimbat latura ideologică etnică a terorismului către latura 
religioasă a acestuia. Terorismul de astăzi, domestic sau internaţional, nu are o 
orientare politică clară, fie ea de extremă stângă sau dreaptă.  

Organizaţiile teroriste comit atentate în numele religiei sau al separatismului 
etnic, bucurându-se astfel de un sprijin mai larg din partea maselor, dar fără a-şi 
propune un obiectiv politic, scopul lor părând a fi acela de a ucide cât mai mulţi 
duşmani posibili, oricine ar fi aceştia. Această schimbare a determinat şi o rearanjare 
structurală a organizaţiilor teroriste. Neavând obiective politice, organizaţiile 
37  Lt.col. dr. Pentilescu Ilie, Conflictualitatea etnico - religioasă şi terorismul – dimensiune politico – 
militară,Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 16 octombrie 2009.
38  Col. Fulga Vasile, Terorismul - principalul flagel al lumii contemporane. Dimensiuni geopolitice şi geostrategice 
ale acestui fenomen, în Provocările începutului de mileniu (Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice), Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, p. 249.
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teroriste par a nu mai avea nevoie de o bază naţională şi se constituie din ce în ce 
mai des pe baza afinităţilor religioase sau etnice, care transcend graniţele unui stat 
(Al-Qaida este din nou un exemplu excelent de organizaţie teroristă internaţională). 
Acest tip de organizaţii nu mai depind de susţinerea financiară sau politică a statului 
din care provin. Ele au diverse surse de finanţare sau de sprijin logistic, mergând de 
la auto-finanţare (din operaţiuni ilegale), la organizaţii neguvernamentale şi oameni 
de afaceri, la state care sponsorizează terorismul (Iranul, Sudanul ş.a.). Această 
structură complexă face ca lupta împotriva lor să fie foarte greu de purtat şi explică 
şi succesul lor de a organiza atentate39. 

Mulţi analişti ai acestui domeniu accentuează faptul că religia, care a fost 
limitată la sfera privată a vieţii oamenilor, a reclamat la un moment dat un rol 
mai important în sfera publică. În momentul când religia a intrat în arena publică, 
conflictele violente au devenit inevitabile, iar odată cu clarificarea importanţei 
rolului pe care îl poate juca religia în arena publică, a început folosirea religiei în 
scopul motivării şi mobilizării oamenilor pentru lupta politică, naţională şi etnică. 
Luptele politice motivate politic au constituit baza  dezvoltării terorismului religios, 
în ultimele două decenii apărând un nou tip de terorism motivat religios care ucide 
în numele lui Dumnezeu. Este indubitabil că religia poate motiva actele teroriste, 
că această violenţă este parte integrală a multor texte sacre şi este un fapt că există 
terorişti convinşi că prin ceea ce fac ei îndeplinesc voinţa lui Dumnezeu. Această 
convingere a unei părţi a aderenţilor la unele religii care legitimează violenţa, 
consideră că o pervertire a religiei caracterizează terorismul modern şi face să fie 
crucial modul de realizare a echilibrului dintre libertatea religioasă individuală şi 
securitatea naţională. Din păcate, nevoia statului de a separa religia de violenţă 
poate pune în pericol credinţa şi doctrinele religioase. Există necesitatea de a evita 
formarea opiniei că violenţa poate fi justificată religios şi de a rupe legătura prin care 
se uneşte religia şi violenţa.

Un subiect al multor dezbateri a fost, este şi va fi cel referitor la relaţia religie 
– terorism, invocându-se religia ca adevărata motivaţie pentru terorism sau ca mijloc 
de recrutare  aderenţilor şi mediul prin care se amplifică impactul acţiunilor teroriste.

Există opinia conform căreia că terorismul religios nu este specific numai 
religiei islāmice, ci priveşte multe religii, inclusiv Creştinismul. Înţelegerea 
rădăcinilor istorice ale violenţei religioase dă posibilitatea separării motivaţiilor 
culturale şi sociale ale terorismului şi tragerea unei linii de demarcaţie între religie şi 
violenţă şi poate explica de ce unele grupuri religioase îşi justifică actele de violenţă 
prin afirmarea acestora, ca rezultate ale obligaţiilor religioase.

Unii analişti politico – militari consideră că, în condiţiile în care ideologiile 
seculare sunt în declin, religia, una dintre ultimele forţe motivaţionale într-o lume 
lipsită de alte sisteme puternice de credinţă, este exploatată pentru a mobiliza oamenii 
pentru atingerea obiectivelor politice. Dacă  statelor trebuie să li se sublinieze faptul 
39  Jura Cristian, Terorismul internaţional, Editura All Beck, Bucureşti 2004, p. 4.
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că violenţa motivată religios este inacceptabilă, comunităţile religioase au sarcina, 
mult mai dificilă de a interpreta textele religioase astfel încât să transceadă violenţa 
din text, să reconsidere credinţa sau necredinţa altor religii şi dreptul a practica o 
politică teologică care să privească cu înţelegere la caracterul secular al statului şi 
al societăţii civile40. Nu există nici o garanţie că acest fapt va fi îndeplinit, dar nu 
există altă alternativă, în condiţiile în care statul nu are mijloacele necesare rezolvării 
violenţei religioase în afara celor limitate, impuse de sarcina de garantare a securităţii 
şi ordinii publice şi de dezvoltare a unui context social şi politic favorabil toleranţei 
religioase. 

Din ce în ce mai mult, religiile sunt nevoite să îndeplinească o nouă sarcină 
care trebuie să aibă, ca ultim scop, conturarea unei noi societăţii civile în mileniul 
al treilea sau să rişte marginalizarea acesteia. Nici o entitate, oricât de puternică ar 
fi din punct de vedere militar sau influentă în plan economic, politic sau diplomatic, 
nu poate garanta, în prezent, că vreo parte a globului poate fi protejată de pericolul 
„contaminării teroriste”41. Datorită creşterii problemelor globale, zonale sau locale, 
uneori în urma unor acţiuni menite de fapt să le stopeze şi să le rezolve, state, 
comunităţi, etnii religioase, culturale sau de altă natură adoptă, din ce în ce mai des, 
terorismul ca formă asimetrică de luptă fie pentru a se opune procesului de globalizare 
şi democratizare pe care ori nu-l înţeleg, ori nu vor să-l accepte, fie pentru a-şi menţine 
sau impune propriul mod de viaţă, caracterizat de o anume religie, cultură, tradiţii, 
obiceiuri, limbă etc., în teritorii cu graniţe, din punct de vedere istoric, permeabile. 

Dacă stăm să ne gândim, din punctul lor de vedere, teroriştii cred că duc o 
luptă corect motivată, cu mijloacele cele mai eficiente pe care le au la îndemână 
pentru a-şi apăra ideile şi valorile. Mai mult, ei consideră că aceste idei şi valori 
trebuie să triumfe şi să fie acceptate şi de „restul lumii”, materializat la nivel local 
sau zonal când este vorba de terorismul de natură etnic-separatistă şi la nivel global, 
când este vorba de terorismul de factură fundamentalist islāmică. Dacă continuăm 
cu această logică a absurdului, jucând rolul „avocatului diavolului”, descoperim că 
formele cele mai răspândite ale terorismului sunt cele mai sus menţionate, la care 
se adaugă multe altele, în funcţie de criteriile de clasificare. Nedefinirea, la nivel 
mondial şi fără echivoc, a noţiunii de „terorism”, fac ca unele state să se declare 
duşmani de moarte ai terorismului, altele să se situeze pe o treaptă mai înaltă sau 
mai joasă de neutralitate, în timp ce o altă parte sponsorizează efectiv terorismul. 
De aici rezultă, totodată, şi dezamăgirea în obţinerea unor succese rapide împotriva 
terorismului (generată de lipsa consensului), precum şi slaba speranţă că flagelul 
numărul unu al lumii contemporane va fi lichidat într-o perioadă scurtă de timp42. 
40 Jura Cristian, Terorismul internaţional, Editura All Beck, Bucureşti 2004, p. 97.
41 Col. Fulga Vasile, Terorismul - principalul flagel al lumii contemporane. Dimensiuni geopolitice şi geostrategice 
ale acestui fenomen, în Provocările începutului de mileniu (Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice), Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, p. 251.
42 Col. Fulga Vasile, Terorismul - principalul flagel al lumii contemporane. Dimensiuni geopolitice şi geostrategice 
ale acestui fenomen, în Provocările începutului de mileniu (Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice), Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, p. 252.
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Omenirea, în ansamblu şi nu prin reprezentare, are de rezolvat conflictul între 
două iniţiative care, în aceeaşi măsură, pretind că reprezintă soluţia ideală pentru 
perenitatea omenirii: globalizarea prin democratizare şi globalizarea prin islāmizare. 
Pentru a avea succes, cele două iniţiative trebuie să dispună de aceleaşi elemente 
esenţiale: adeziunea cât mai mare a populaţiei globului la setul de idei şi valori puse 
în faţa ei de către iniţiatori (Occidentul şi fundamentalismul islāmic) şi resursele 
naturale ale acestuia. Cele două elemente constituie marea miză pentru care bătălia 
s-a declanşat sub motivaţia celor mai bune intenţii43. Chiar cele mai puternice 
atacuri teroriste s-au organizat pe teritoriul SUA, iar zonele cu activitate teroristă 
intensă şi potenţiale riscuri ridicate rămân Orientul Mijlociu, zonele musulmane ale 
Asiei, ţările musulmane din fosta URSS, nordul Africii, Turcia, Kosovo, Bosnia şi 
Herţegovina. Europa Occidentală nu se situează în afara riscurilor teroriste, chiar 
dacă prin măsurile de prevenire şi combatere reuşeşte să ţină sub control fenomenul 
terorist, mult mai bine decât este făcut acest lucru în ţările din nordul Caucazului, Asia 
sau Turcia. Trebuie specificat faptul că, în Europa, în afara principalelor organizaţii 
teroriste indigene ca urmare a fenomenului migraţiei musulmane către Occident, 
au reprezentare şi o mare parte din organizaţiile teroriste de factură fundamentalist 
islāmică sau etnic separatistă, cu origine asiatică sau turcă.

Problematica islāmismului este deosebit de vastă şi cu o multitudine de nuanţe 
dificil de decelat una de cealaltă, cu o filozofie aparte a lumii musulmane, mai greu 
de înţeles în mod real şi corect de cei care nu-i aparţin, înţeleasă doar parţial chiar 
şi de foarte mulţi din aparţinătorii acestei credinţe. Chiar folosirea termenilor de 
fundamentalism, integrism, islāmism, creează controverse, fiind câteodată încărcaţi de 
conotaţii negative. În cazul mişcărilor fundamentaliste din zona religiei musulmane, 
confuzia este şi mai mare. În cazul fundamentalismului islāmic guvernarea laică, 
toleranţa, individualismul şi libertăţile cetăţeneşti promovate de civilizaţia occidentală 
sunt de neacceptat. Cultura materialistă a lumii occidentale este considerată lipsită de 
respect faţă de valorile religioase, iar democraţia, drepturile omului, egalitatea între 
sexe şi libertatea sexuală sunt considerate erezii ale tradiţiilor islāmice44. În cazul 
unor populaţii religioase conservatoare, precum popoarele islāmice, liderii religioşi 
sunt consideraţi ca adevăraţi formatori de opinie iar caracteristica religiei islāmice 
de divizare a lumii în două părţi bine definite s-a acutizat. Fiind confruntaţi cu 
deteriorarea nivelului de trai, o mare parte a populaţiei musulmane tinere a îmbrăţişat 
principiile fundamentalismului islāmic, un procent dintre aceştia recurgând chiar la 
acţiuni teroriste. 

Pentru cei săraci şi mai puţin educaţi, sau cu o educaţie fundamentalist 
islāmică, nu existau suficiente oferte de muncă care să le permită să participe activ la 
viaţa societăţilor sau să ducă o viaţă familială decentă. Acest segment al populaţiei a 
găsit un refugiu în moscheile care promovează fundamentalismul islāmic, regăsindu-
43 Diaconu Dumitru Virgil, Terorismul, repere juridice şi istorice, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 135.
44 Dr.Barna Cristian, Resurgenţa terorismului fundamentalist islamic în era globalizării, în Terorismul azi, vol.IV-VI, 
an I, oct.-dec. 2006, p. 42.

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE



69UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011

şi demnitatea în practicarea religiei. Având în vedere permisivitatea statelor 
occidentale, un procent însemnat al populaţiei musulmane a emigrat, în căutarea de 
locuri de muncă sau de spaţii favorabile educaţiei. Însă, datorită procentului ridicat 
de şomeri existent şi în ţările europene, populaţia i-a primit uneori cu rezervă, nefiind 
acceptaţi în societate, această atitudine creând condiţii propice apariţiei terorismului 
şi recrutării de adepţi de către  grupările teroriste. 

Teroriştii religioşi percep acţiunile lor drept defensive, Djhâdul semnificând 
o doctrină defensivă de luptă împotriva agresorilor; în forma sa cea mai violentă, 
este justificat ca un mijloc de ultimă apărare pentru prevenirea extincţiei identităţii 
comunităţii musulmane. Popularitatea de care se bucură terorismul religios, cât şi 
numărul mare de adepţi, se explică prin admiraţia musulmanilor pentru martiri, mai 
ales pentru aceia care mor încercând să pedepsească duşmanii Islāmului. Săvârşirea 
unei asemenea acţiuni are valenţe de purificare morală, teroristul considerându-se 
alesul lui Dumnezeu şi legitimizându-şi astfel religios violenţa. Mai mult, terorismul 
fundamentalist crede că doar un scop transcendental, care împlineşte sensul 
universului, poate justifica teroarea şi asociază şi evocă divinitatea la acest proces. 
Deci, la nivel mental, sensul luptei religioase este privit în termeni antitetici precum 
credinţă împotriva necredinţei, ordine împotriva haosului şi justiţie împotriva 
injustiţiei.

Un rol esenţial în proliferarea terorismului fundamentalist îl joacă liderii 
clericali militanţi animaţi de o ideologie militantă mult mai activă decât a  
comunităţii, aceştia jucând rolul unui magnet care atrage în jurul lui sprijinul colectiv 
şi redefineşte scopul şi mijloacele terorismului. Aceşti lideri spirituali câştigă teren 
mai ales în rândul tinerilor care, dezorientaţi şi lipsiţi de perspectivă, preferă să-
şi ofere serviciile în folosul realizării idealurilor islāmice. Recurgând la actele 
teroriste, aceştia vizează deopotrivă solidarizarea întregii comunităţi musulmane, 
în vederea realizării unei conştiinţe unice islāmice, capabile să redobândească forţa 
şi vitalitatea vechiului califat. Totodată, ideologia promovată de Ossama bin Laden 
pe baza globalizării terorii, urmăreşte, într-o primă etapă, înlăturarea simbolurilor 
occidentale, iar apoi modelarea islāmică a întregii lumi, această nouă cucerire 
musulmană vizând o dimensiune mondială şi fiind favorizată de migraţia musulmană 
de Vest. Comportamentul tinerilor musulmani din Occident care se dedică de bună 
voie acţiunilor teroriste sinucigaşe împotriva unor ţinte ce aparţin ţărilor din care au 
fost educaţi şi în care şi-au petrecut ultimii ani de viaţă, a fost explicat de celebrul 
romancier iranian Salman Rushdie prin dualismul firii musulmane, ce pendulează 
între realitatea modernă şi universul natal, cel din urmă având totdeauna prioritate şi 
faţă de care se manifestă o supunere şi veneraţie totală45.  

În evaluarea ameninţărilor teroriste, cu sau fără bază religioasă, trebuie luate 
în considerare condiţiile de apariţie şi de dezvoltare a acestora. Din acest punct de 

45 Stoian Ana-Maria, Terorismul şi Islamul – O analiză critică a unei false analogii, în Geopolitica, anul II, nr.9-10 
(4/2004), Editura TOP FORM, Bucureşti, p. 136.
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vedere este mai mult decât necesară monitorizarea statelor care, datorită condiţiilor 
sociale, economice şi politice, ar putea deveni baze de formare a nucleelor teroriste, 
state care ar putea juca rol de incubator şi care, prin natura regimului politic aflat la 
putere, sprijină direct sau indirect promovarea acestui gen de violenţă.

O operaţiune teroristă internaţională complexă, cu scop de lansare a unui atac 
catastrofal nu poate fi organizată de oricine, oriunde. Asemenea operaţiuni necesită46: 
timp, spaţiu şi posibilitatea de a realiza o lucrare de planificare competentă şi cu 
personal capabil; structură de comandă capabilă să ia deciziile necesare, cu autoritatea 
şi  legăturile necesare pentru a aduna oameni, bani şi materiale; ocazia şi locul unde 
să poată recruta, instrui şi alege cadre operative cu aptitudini şi dăruire, având în 
vedere timpul şi structura necesare pentru a-i integra în cauza teroristă, a le judeca 
loialitatea şi a le şlefui îndemânările; reţea logistică aptă să organizeze în siguranţă 
călătoriile agenţilor, să mişte bani şi să transporte resurse (explozibili) oriunde este 
nevoie; acces la un tip anumit de armament, la materialele speciale necesare unui 
atac nuclear, chimic, radiologic, sau biologic; comunicaţii sigure între coordonatori 
şi agenţii operativi; ocazia de a testa  funcţionalitatea planului.

Terorismul, ca fenomen distructiv şi indiferent de cine este declanşat, este larg 
răspândit în lume, ceea ce face ca şi lupta împotriva terorismului să nu fie datoria unui 
singur stat, nici al unei singure armate, ci o luptă comună tuturor statelor democratice 
şi libere.

Terorismul este o metodă a intimidării constituită din acţiuni violente repetate, 
însuşită de actori individuali, statali sau grupări, din motive politice şi religioase, 
în care ţintele directe ale violenţelor nu sunt ţintele principale. În prezent, pe plan 
religios se manifestă47: apariţia tendinţelor contradictorii de prozelitism religios şi de 
regrupare a marilor religii (Creştinism, Islāmism şi Hinduism), dar şi de accentuare a 
fenomenului  rezidenţelor sectare; tendinţa de întărire a puterii seculare în raport cu 
religia şi biserica, foarte puternică în Occident; recrudescenţă a fenomenului religios, 
după prăbuşirea comunismului în fostul spaţiu de dominaţie sovietică, cu toate că 
nu se poate vorbi de cristalizarea unui autentic fundamentalism religios în aria de 
predominare a Ortodoxiei. Aceste tendinţe se constituie în tot atâtea provocări şi 
evoluţii ce pot genera conflicte greu de controlat. 

Terorismul religios este şi va fi, probabil, cea mai periculoasă formă de 
terorism şi, cu siguranţă, cea mai dificilă de combătut. Terorismul religios de natură 
fundamentalist - islāmic stă la baza desfăşurării a numeroase conflicte între Israel şi 
palestinieni, între Rusia şi Daghestan sau Cecenia, între sârbi şi bosniacii musulmani 
sau albanezii kosovari. Pe continentul european mişcările islāmice au reuşit să 
valorifice facilităţile oferite de statele Uniunii Europene (burse de studii, colaborări, 
libertatea de circulaţie etc.) profitând totodată de punctele slabe ale sistemului 
46 11 Septembrie 2001, Raportul final al comisiei americane de anchetă privind atacurile teroriste asupra Statelor 
Unite ale Americii, Editura Allfa, Bucureşti, 2006, p. 385.
47  Simileanu Vasile, Terorismul - doctrină politico-religioasă, în Terorismul azi, Revistă lunară de specialitate în 
domeniul terorismului, Vol. I, an I, Cluj Napoca, iunie 2006, p. 75.
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european în domeniul cooperării judiciare şi poliţieneşti. Astfel, pe lângă promovarea 
fundamentalismului islāmic  ca religie, acestea au reuşit să creeze pe teritoriul statelor 
europene adevărate nuclee de susţinere a propriilor activităţi pe linia colectării de 
fonduri financiare şi armament pentru mişcările integraţioniste din unele state arabe. 
După 1990 s-a constatat o creştere a interesului grupărilor fundamentaliste pentru 
penetrarea ţărilor din Europa centrală şi de sud-est prin fructificarea vulnerabilităţilor 
acestora.

În prezent, specialiştii în domeniu au identificat un nou tip de terorism – 
neoterorismul, care vizează suprauciderea, megadistrugerea şi nu coerciţia48. Nici un 
act de violenţă individual sau de grup nu este comis fără un motiv oarecare. În spatele 
lui se află întotdeauna mai multe forţe care acţionează, cauze sau interese. 

Motivaţiile  acţiunilor teroriste acoperă o sferă largă de interese mergând de la 
cele politice şi religioase până la cele de tip mafiot sau anarhist, în general, acestea 
acoperind trei categorii de motive: raţionale, psihologice şi culturale. 

Valorile culturale şi religioase pot motiva, de asemenea, acţiunile teroriştilor 
într-o manieră cu totul deosebită. Se poate aminti în acest sens „războiul caricaturilor 
profetului Mahomed” apărute în unele ziare occidentale care au iscat o isterie şi o 
revoltă în masă a musulmanilor din unele ţări islāmice. 

Vulnerabilităţile comunităţilor sociale, religioase, culturale sunt cele mai 
dificil de gestionat şi creează foarte multe probleme. Sistemele şi procesele societăţii, 
ale comunităţilor, oricare ar fi acestea, cunosc o mulţime de disfuncţii. Uneori, 
aceste disfuncţii sunt vulnerabilităţi care nasc vulnerabilităţi şi, de aceea, ele sunt 
cu mult mai periculoase, rezultând că49: disfuncţiile sociale, economice, politice 
şi chiar culturale (îndeosebi, cele religioase), mişcările sociale de tot felul, crizele 
şi conflictele generează vulnerabilităţi la toate categoriile şi formele de terorism; 
faliile, conflictele şi interferenţele dintre anomia şi rigiditatea  unor secte, culte şi 
altor entităţi mai mult sau mai puţin cunoscute generează vulnerabilităţi căutate sau 
provocate de fenomenul terorist. 

Din aceste motive, disfuncţiile, dacă nu sunt gestionate în mod corespunzător, 
necesită un efort dublu pentru punerea lor sub control, pe de o parte, trebuind 
înlăturate cauzele care le produc şi, pe de altă parte, trebuind combătute efectele, 
inclusiv cele care se înscriu în sfera fenomenului terorist, ajutând fie la proliferarea 
lui, fie la propagarea lui. 

Terorismul motivat total sau parţial de imperative religioase a dus adeseori 
la acte mult mai dramatice, cu o intensitate a violenţei, a instaurării terorii  şi a 
producerii unui număr mai mare de victime, decât terorismul laic. Acest lucru 
poate fi explicat prin prisma sistemelor de valori radical diferite, a mecanismelor 
48 Stăncilă Lucian, Războiul fără fronturi şi fără frontiere, Editura F&F International S.R.L., Gheorgheni, 2005. p. 
27.
49 Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl.bg.(r)dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), Criza, Conflictul, Războiul, Vol.I, Definirea 
Crizelor şi Conflictelor Armate în Noua Configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Internaţionale de 
Reţea, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I ”, Bucureşti, 2007, p. 126.
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de legitimare şi justificare a conceptelor moralităţii, care afectează direct „motivaţia 
terorismului sfânt”50. 

Pentru terorismul religios, violenţa este un act sacru sau o datorie divină, 
executat direct din ordine teologice şi justificate de Cartea Sfântă/ Scriptură. De 
aceea, religia funcţionează ca o forţă de legitimizare, sancţionând în mod special 
violenţa pe scară largă împotriva unei categorii nelimitate de opozanţi (de exemplu 
oameni care nu aparţin religiei sau cultului teroriştilor).

Ameninţările teroriste sunt de mare actualitate. În următorul deceniu ele se 
vor diversifica şi amplifica, vor continua să fie atipice, lipsite de orice moralitate 
şi în afara oricăror reguli ale păcii şi războiului, vor viza tot ceea ce este vulnerabil 
– state, guverne, instituţii publice, organizaţii internaţionale, aglomerări urbane 
şi locuri publice, infrastructuri, reţele de comunicaţii, reţele Internet şi, mai ales, 
oameni, deoarece unul dintre obiectivele cele mai importante ale terorismului este 
să creeze oroare, indignare, dezgust, panică nesiguranţă şi frică. Terorismul nu este 
pur şi simplu o trecere la limită, nici un exces al notei de nemulţumire şi al spiritului 
protestatar. 

El se prezintă ca o patologie gravă, ca o boală cronică a omenirii, care se 
accentuează şi se complică din ce în ca mai mult. Combaterea terorismului nu poate 
ieşi însă din legile şi obiceiurile războiului şi ale luptei armate şi, de aceea, dificultăţile 
unei astfel de confruntări vor fi totdeauna foarte mari51.

50  Troncotă Tiberiu, Globalizarea ameninţărilor: Criminalitatea strategică şi terorismul, în Terorismul azi, vol.II, 
an I, august 2006, p. 68
51  Pavel Ghe., Terorism sau o nouă formă de război? Editura Militară, Bucureşti, 1999
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Dr. ing. Isabela ANCUŢ

The document would like to be a short presentation of what it is and 
what believe to be, the non-specialists the “Jihad”. The author intend to clarify 
his intentions about the necessity of the understanding and explaining of the 
basic the concepts, regarding the Jihad, which are, many times and in different 
situation, intentionally or not, inadequate, either in military or civilian fields. 
The author thinks that the some of the basic concepts are enough explored and 
defined. 

The document will also try to view these basic concepts from the Oriental 
point of view, not only from what we knew as being the classic definition, 
given by the Western analysts. From this point of view, the elements of novelty 
consists of showing the true interpretation given by the religious and judicial 
springs, their dynamics and connexions from geopolitical and geostrategical 
point of views, by the Islamic states.  

The issue is very present due to the fact that, while our society is 
going fast to globalisation, more acute, serious and special become the, the 
resonances and variable of collective and individual security. In few words, 
simultaneous with the growth of the global integration appears the diminution 
of individual security. It is a fact which was already confirmed and proved. 
So, in these conditions is necessary a new redefining, reconfiguration and 
reconstruction, on new bases, of the right to individual, national and collective 
security. 

Cuvinte-cheie: djihâd, djahada, verset, sura, fatwa

Noţiunea de djihâd apare, pentru prima oară, pe timpul lui Mahomed, 
în vremea trecerii de la perioada meccană (617 - 622) la cea medineză 

(622 - 632). În perioada meccană, Mahomed a folosit metoda convingerii cu ajutorul 
argumentelor religioase. 

Conform profesorului Alfred Morabia1, punctul de cotitură în trecerea de 
la Profetul avertizator la Profetul înarmat şi apariţia ideii de „război sfânt” este 
reprezentat de a doua înţelegere de la Akaba (622), cunoscută sub numele de Bay΄at 
al-harb („Jurământul de alianţă pentru război”) şi apreciată a fi „premier aspect 
1  Morabia Alfred, Ğihad, pag. 67 

DJIHÂDUL – ÎNTRE MIT  
ŞI REALITATE
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guerrier donné à l΄Islâm naissant”. Tradiţia biografică afirmă că între primul acord de 
la ׳Akaba (621) şi cel de-al doilea, Allah l-ar fi îndemnat pe Trimisul Său să răspundă 
la violenţă prin violenţă.

Conform analizei realizate de către domnul profesor dr. Viorel Panaite, termenul 
de djihâd îşi are originea în verbul djahada care înseamnă „a fi harnic, a face efort, 
a osteni, a fi tenace” şi din substantivul juhad care desemnează, în general, efortul, 
„concentrarea de eforturi” pentru atingerea unor scopuri. De la aceste rădăcini, în 
funcţie de cei care interpretau versetele sau de împrejurările vremii, noţiunea de 
djihâd a căpătat accente mai mult sau mai puţin „războinice”. 

Coranul foloseşte rădăcina djhd care înlătura traducerea, cu valoare militară, 
a noţiunii de djihâd. În realitate, cele două modalităţi principale de interpretare a 
noţiunii depind de starea de spirit a Profetului în cele două momente cruciale ale 
existenţei sale: Mecca şi Medina. Deci, prima clasificare acordată acestei noţiuni, 
respectiv djihâdul cu sabia, nu trebuie explicat dacă ţinem cont de luptele purtate de 
Mahomed pentru unificarea triburilor.

În limba arabă semnificaţia generală a noţiunii de djihâd este de „efort susţinut 
spre un scop determinat”2, a cărui atingere presupune şi justifică folosirea oricărui 
mijloc3.

Termenul djihâd apare rareori menţionat în ceea ce, în Coran, se menţionează 
a fi revelaţiile de la Mecca. Pe timpul primei părţi a misiunii Profetului, ce a 
durat aproximativ doisprezece ani, djihâdul este folosit în sensul cultivării pietăţii 
personale, perseverenţa în rugăciunile Islamului, iertarea şi răbdarea în faţa 
persecuţiilor inamicilor musulmanilor. Djihâdul provăduit în această perioadă este 
unul non-violent. Urmând pelerinajul spre Medina, menţiunile despre djihâd apar 
mai des. Dacă unele versete din Coran se referă la djihâd ca la o luptă non-violentă, 
alte versete tind să menţioneze djihâdul ca fiind uzul forţei fizice sau chiar luptă. 
Este, în fapt, permisiunea acordată musulmanilor de a răspunde cu forţa împotriva 
acelora care îi atacă şi îi persecută. O serie de versete din Sura 2, respectiv versetele 
190 – 191, convertesc permisiunea de auto-apărare în obligaţie cu argumentul că 
„opresiunea este mai rea decât omorul”. După opt ani de război cu triburile evreieşti 
din Medina şi cu Imperiul Bizantin creştin, Coranul pare să se bucure de războiul de 
conversie asupra arabilor non-musulmani rămaşi (Sura 9 versetul 5) şi subjugarea 
creştinilor şi evreilor rămaşi (Sura 9 versetul 29).   

În opinia analiştilor americani Sommer Parvin4 şi Barbara Asward5, se poate 
specula că djihâdul este parţial o raţionalizare ideologică a raziei practicate de 
către Mahomed pentru unificarea triburilor. Schimbarea adusă de Islam consta în 
primordialitatea credinţei şi elanului religios asupra stimulentelor pământeşti care 
2 Tyan, Djihâd, pag.551; Khadduri, War and Peace, pag. pag.551; Khadduri, War and Peace, pag.55 
3  Chaurroy, Législation, IV/ 17, pag.212, n.2
4  Parvin Sommer, Dar al-Islam, pag.8
5 Asward Barbara, Social and Ecological Aspects in the Formation of Islam – People and Cultures of the Midlle 
East, New York, 1970, pag.68
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dominau expediţiile de jaf în general, raziile triburilor arabe în special. Mai mult, 
în opinia lui Patrick Sookdeo6, termenul „război sfânt” – tradus în versiunile din 
limba engleză, termenul „jihad” – nu există în limba arabă uzuală. Există un cuvânt 
pentru război (harb) şi un cuvânt pentru sfânt (muqaddas) şi care sunt, câteodată, 
combinate, în limba arabă modernă dar niciodată nu apar în araba uzuală.  

Djihâdul este cerut tuturor musulmanilor cu scopul de „a se proteja împotriva 
comploturilor şi conspiraţiilor non-musulmanilor şi pentru a face cuvântul lui Allah 
suprem aşa cum ar trebui”. Înseamnă, conform unei fatwa7, „a opri inamicii lui 
Allah de a preveni accesul la această religie, precum şi de a asigura graniţele ţărilor 
musulmane”. Pe de altă parte, „murind în djihâd nu este un rău în sine deoarece nu 
există djihâd fără morţi. Dar dacă războaiele sunt afaceri lumeşti, ele ar trebui oprite 
şi cauzele lor ar trebui evitate deoarece oameni sunt ucişi în aceste războaie fără nici 
un motiv”. Deci oamenii ar trebui să depună toate eforturile pentru oprirea unor astfel 
de războaie: Sura 6 Vitele: versetul 82 „Cei care cred şi cei care nu înveşmântează 
credinţa lor în nedreptate, vor afla trăinicia, căci ei sunt bine călăuziţi”. Problema 
djihâdului este extrem de sensibilă şi de complexă, pentru a fi abordată în acest caz. 
Ne vom limita la a încerca să aflăm, tot prin intermediul unei fatwa, cum cred învăţaţii 
musulmani că se pot rezolva aceste conflicte sau – în extremis causa – războaiele, ce 
sfaturi urmează liderii unor ţări, regiuni sau grupări atunci când vorbim de conflicte. 
Calea cea mai simplă, în acest caz este să analizăm o altă fatwa (numărul 85330 din 
anul 2002, aparţinând „Centrului pentru fatwa” condus de către dr. Abdullah Al-
Faqih): Sura 42 Sfatul: versetul 10: „Oridece v-aţi certa judecata este la Allah.” Deci 
s-a pus în Islām o soluţie pentru toate problemele din diversele aspecte ale vieţii, 
Islāmul interzicând agresiunea şi opresiunea. Accentuează şi cheamă la toleranţă 
şi iertare. Allah recompensează pe acele persoane care iartă şi rezolvă problemele. 
Allah, de asemenea, grăbeşte părţile aflate în conflict să se întoarcă la El şi să 
primească  regula/soluţia de la El, prin Coran şi Sunna. Concluzia fatwalei, în acest 
caz, foloseşte Suna 4 Femeile: versetul 58, „Allah vă porunceşte să înapoiaţi ceea ce 
vi s-a dat în păstrare şi să judecaţi după dreptate când judecaţi între oameni. Allah vă 
îndrumă numai spre bine”. Iar în Suna 4 Femeile: versetul 35, „Allah spune: Dacă vă 
este teamă de despărţirea a doi soţi, luaţi un judecător din familia soţului şi altul din 
familia soţiei. Allah va hotărî înţelegerea între ei, dacă vor voi să se împace. Allah 
este Ştiutor, Cunoscător”.

În literatura occidentală s-a reţinut numai partea „armată/ războinică”. În 
realitate, chiar în textele juridico-religioase găsim mai multe tipuri de djihâd:

- djihâdul propriei persoane – care presupunea învăţarea şi aplicarea 
perceptelor de bază ale religiei, dar şi acordarea de sprijin semenilor;
6 Patrick Sookdeo, The future in the Face of Militant Islam, Isaac Publishing, 2007, pag.53
7 Conform „Centru pentru Fatwa” – supervizat de către dr. Abdullah Al-faqih - fetvâ sau fatwa reprezintă „o 
consultaţie juridică/ decret dat de către un învăţat asupra oricărui tip de problemă sau incident din punctul de vedere 
al Sharī΄ei. Deşi nu este supusă punctului de vedere juridic, dar ar fi trebuit să fie urmată (obligtoriu) de către 
solicitant”
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- djihâdul cu diavolul  - înseamnă respingerea viciilor lumeşti ;
- djihâdul cu necredincioşii – care putea fi dus cu inima, cuvântul, cu averea 

şi cu mâinile;
- djihâdul cu păcătoşii – dus cu inima şi cu mâinile.
Alfred Morabia realiza o nouă clasificare:
- djihâdul intern – dus în limitele „Casei Islamului”;
- djihâdul extern – dus contra infidelilor în limitele „Casei Războiului”.
Djihâdul intern se subclasifica, în opinia acestuia, în djihâdul coercitiv şi 

defensiv, djihâdul moral şi djihâdul spiritual.
În islamismul pre-islamic djihâdul are şi semnificaţia unui „efort susţinut spre 

un scop determinat” şi pentru a cărei atingere nu trebuiau precupeţit nici un mijloc. 
Djihâdul cu inima însemna lupta contra tentaţiilor diavolului pentru eliberarea 

sufletului de influenţa acestuia. Alfred Morabia identifica acest djihâd cu djihâdul 
moral individual şi se putea încadra în djihâdul spiritual 8. Totul era o luptă morală, 
spiritual, energică şi fără odihnă împotriva trupului şi sufletului.

Djihâdul prin cuvânt avea mai multe accepţiuni, deoarece însemna o luptă 
pacifistă împotriva infidelilor: „noi nu putem lupta contra lui (a inamicului) decât prin 
cuvânt”. Juristul musulman din secolul 10, Ibn Hazm, declara: „djihâdul se împarte în 
3 categorii: a chema la Allah prin cuvânt; a duce djihâd în decursul bătăliilor prin sfat 
şi comanda operaţiilor, a lupta izbitor şi ostenitor ...... Prima constituie acţiunea cea 
mai meritorie .... A treia, djihâdul cel mai puţin elevat”. Alfred Morabia concluziona, 
ţinând cont de această afirmaţie, că djihâdul prin cuvânt putea fi considerat o formă a 
djihâdului major. Interesant este faptul că fatwale emise în secolul 20 „actualizează” 
lupta dusă prin convingere completând-o cu lupta dusă prin toate mijloacele, chiar şi 
cele repudiate de învăţaţi – Internet, telefoane mobile, mass-media –, pentru a combate 
„ideile greşite despre Islam”. Înseamnă şi lupta contra cărturarilor non-musulmani şi 
cărţilor lor care, într-un fel sau altul, au adus atingere islamului. Djihâdul prin cuvânt 
este şi djihâdul care avertizează, înainte de orice, declanşarea de acţiuni ostile. Putem 
înţelege de ce, înainte de evenimentele din septembrie, Osama bin Laden a avut 
numeroase intervenţii folosindu-se de mass-media. 

Djihâdul cu mâinile are, la origine, dorinţa lui Mahomed de a instaura tradiţii 
şi meşteşuguri care, originar, nu existau în tradiţia islamică. Tradiţiile meşteşugăreşti 
şi agricole trebuiau să ducă la întărirea comunităţii, aşa cum statuase Mahomed.

Djihâdul cu sabia este, poate, cel mai cunoscut, dintre tipurile de djihâd şi, 
poate, cel întrebuinţat cel mai des în mod greşit. Acest tip de djihâd a fost folosit 
pentru manipularea vulgului, nefiind un termen elevat care să necesite o analiză 
atentă din partea ascultătorului.

Mai putea avea şi alte tipuri de clasificări ale djihâdului dacă luăm în calcul 
tipologia „duşmanilor” Islamului. Astfel, djihâdul minor (al-djihâd al-asgar) era 
lupta dusă cu supuşii din „Casa Islamului” care încălcau regulile instituite, dar şi 
8  Morabia Alfred, Ğihad, p. 512- 521, 543 - 554
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lupta dusă cu non-musulmanii din „Casa războiului”, şi era considerat un djihâd 
dus în plan realist, respectiv lupta direct armată. La polul opus, există djihâdul 
major (al-djihâd al-akbar), de importanţă capitală, deoarece înseamnă lupta dusă 
cu sufletul propriu. Această primă „clasificare” a fost realizată de către unul dintre 
primii învăţaţi arabi Ihwân as-Safâُ’: „Iată-ne la reîntoarcerea din djihâdul minor 
(al-djihâd al-asgar). Vom rămâne să ducem djihâdul major (al-djihâd al-akbar): 
cel al sufletelor”. Distincţia realizată de către Ihwân as-Safâُ’ va fi preluată, ulterior, 
de către alţi învăţaţi arabi precum şeicul al-Muntâr al-Kunti. Sufiştii au invocat şi 
invocă, în prezent, această tradiţie al al-djihâd al-akbar având drept inamic „dorinţele 
trupeşti”9.

Paradoxal, găsim fatwa (un exemplu ar fi cea cu numărul 85412 din anul 2003, 
ale aceluiaşi „Centru pentru Fatwa”), conform cărora războaiele dintre oameni sunt 
„de dragul lui Allah sau de dragul lumii afacerilor”, acestea numindu-se, dacă sunt de 
dragul lui Allah, Djihâd: În Sura 4 Femeile: versetul 95, Allah spune: „Credincioşii 
care se feresc să lupte – în afară de cei oropsiţi – şi cei care luptă pentru calea lui Allah 
cu bunurile şi făpturile lor nu sunt deopotrivă. Allah le dă întâietate celor care luptă cu 
bunurile şi făpturile lor  asupra celor care se feresc să lupte. Allah a făgăduit tuturor 
bunătăţi, însă Allah le dă întâietate luptătorilor faţă de cei care stau degeaba şi lor le 
va da o mare răsplată”. De asemenea, în Sura 2 Vaca : versetul 251, se spune: „Dacă 
Allah nu i-ar respinge pe unii oameni cu ajutorul altora, atunci pământul ar fi plin de 
stricăciune. Allah este stăpânul harului asupra lumilor”. Djihâdul este cerut tuturor 
musulmanilor cu scopul de „a se proteja împotriva comploturilor şi conspiraţiilor 
non-musulmanilor şi pentru a face cuvântul lui Allah suprem aşa cum ar trebui”. 
Înseamnă, tot conform aceleiaşi fatwa, „a opri inamicii lui Allah de a preveni accesul 
la această religie, precum şi de a asigura graniţele ţărilor musulmane”. 

Au apărut întrebări ale tinerilor musulmani în ceea ce priveşte urmarea „căii 
lui Allah” şi decizie de a face sau nu război:  „Se spune că atunci când Ali a plecat 
în războiul de la Tabook, el întâi a făcut Dawar. De asemenea, când Sahabah a plecat 
la război cu Persia şi Roma, el a făcut întâi Dawat şi apoi război. Mă întrebam cum 
lucrurile se încheie cu război. Când necredincioşii nu cred că imediat ar avea loc un 
război? Şi atunci de ce astăzi musulmanii nu merg în grupuri la ţările non-musulmane 
şi să facă acelaşi lucru?” Răspunsul îl prezintă fatwa cu numărul 91085 din anul 
2006 şi în care regulile care se iau la începutul sau pe timpul războiului respectă 
următoarea ordine graduală:

1. musulmanul îi va cere non-musulmanului să adopte religia Islāmului;
2. să plătească taxă de protecţie;
3. războiul este declarat. 
Evidenţa celor menţionate mai sus sunt narate de către Buraydah: „Când 

Profetul a ordonat unui lider să conducă o armată, se crede că el ar fi putut ordona 
personal să-i fie frică de Allah şi să trateze musulmanii bine (…) şi s-ar părea că le-ar 
9  Arberry A.J., Mysticism, Cambridge History of Islam, vol. II, pag. 615
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fi spus: Dacă vă întâlniţi cu inamicul, ne-musulman, atunci spuneţi-le lor următoarele 
trei lucruri, dacă ei acceptă una dintre cele trei condiţii, acceptaţi-le şi voi şi nu 
spuneţi nimic mai mult; chemaţii la Islām, dacă ei acceptă atunci acceptaţi şi voi şi 
nu le mai cereţi nimic mai mult, (...) dar dacă ei refuză cereţi-le să plătească taxă. 
Dacă ei acceptă, atunci acceptaţi asta de la ei şi nu le faceţi rău, totuşi, dacă ei refuză 
atunci cereţi ajutorul lui Allah şi luptaţi cu ei”. Luând în considerare şi Sura 9 Căinţa: 
versetul 29 „Războiţi-vă cu cei care nu cred în Allah şi în Ziua de Apoi, cu cei care 
nu socotesc oprit ceea ce Allah şi trimisul său au oprit, cu cei care nu ţin Legea 
Adevărată dintre cei cărora li s-a dat Cartea. Războiţi-vă cu ei până vor plăti tributul 
cu mâna lor după ce au fost umiliţi”, în această fatwa se consideră că războiul este 
ultima opţiune, după ce în prealabil li s-a oferit non-musulmanilor şansa de a adera la 
islam şi a plăti taxa. În prezent, despre ce taxă putem vorbi oare? 

Conform prescrierilor din Coran, lupta împotriva agresiunii necredincioşilor 
asupra musulmanilor este sfântă, însă motivarea actelor teroriste sinucigaşe prin 
preceptele religioase musulmane reprezintă interpretări subsidiare ale unor secte 
islamice de esenţă fundamentalistă. Efectele acestor interpretări sunt proclamarea 
„djihâdului” care are la bază „fatwa”, un îndemn la lupta împotriva necredincioşilor, 
iniţiat de un lider religios.  

Atentatele sinucigaşe sunt privite de către fundamentalişti ca un act de 
sacrificiu personal – „istihad”, termen religios ce defineşte sacrificarea în numele lui 
Allah, spre deosebire de „intihar”, care se referă la sinuciderea din motive personale.

In cartea sa „Jihadul în islamul clasic şi modern” (Princeton 1996), Rudolf 
Peters, profesor de drept islamic la Universitatea din Amsterdam observa: 
„Dificultatea doctrinei constă în existenţa unui singur stat islamic, care guvernează 
peste toată umma (comunitatea musulmană). Este de datoria acestei comunităţi să 
extindă teritoriul acestui stat pentru a duce sub conducerea lui cât mai mulţi oameni 
cu putinţă. Scopul final este de a extinde teritoriul acestui stat pentru a aduce întregul 
pământ sub guvernarea islamului şi pentru a-i înlătura pe necredincioşi” (pag.3). 

Mahomed a luptat cu păgânii, evreii şi creştinii din Arabia Saudită până i-a 
învins şi i-a forţat să accepte islamul. Ceea ce a făcut Mahomed este reflectat în 
ceea ce a gândit despre lupta şi uciderea necredincioşilor: „Dar, când lunile sfinte au 
trecut, atunci luptaţi şi omoraţi păgânii oriunde-i veţi întâlni, apucaţi-i, impresuraţi-i 
şi pândiţi-i în toate modurile; dacă se pocăiesc, se vor ruga în mod regulat şi vor 
face acte de caritate regulate, atunci deschideţi drumul pentru ei.” (Sura 9 versetul 
5). Mahomed a practicat ceea ce predica. El a pornit război împotriva inamicilor săi 
imediat ce şi-a consolidat puterea în Medina. A folosit sabia pentru a forţa oamenii 
să accepte sistemul său religios şi politic. Pentru Mahomed, lupta a fost un mod de 
a-şi practica religia: „viaţa mea se află în umbra sabiei mele, iar cine nu va asculta 
ordinele mele va fi umilit şi obligat să plătească Jizya (tribut)” (Hadith 4:162b).

Ceea ce considerăm deosebit de important de reliefat este faptul că, indiferent 
de timp şi de condiţii, au existat şi vor continua să existe persoane, grupuri de persoane 
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sau chiar comunităţii care au o deosebită abilitate în a-şi legitima acţiunile în faţa 
comunităţii musulmane sau arabe. Într-o societate în care perceptele religioase au o 
importanţă atât de însemnată, precum civilizaţia musulmană, învăţăturile grupărilor 
islāmiste sunt percepute, de anumite clase ale societăţii, ca adevăratele principii ale 
religiei islamice.

Deşi mulţi fac afirmaţii cu caracter de finalitate atunci vorbesc despre 
complexitatea problemelor cu care se confruntă în prezent lumea musulmană, în 
general, ca urmare a accelerării schimbărilor sociale şi a apariţiei ideologiilor politico-
religioase aflate în divergenţă fie cu conservatorismul ortodoxiilor tradiţionale, fie 
cu îndrăzneala modernistă a regimurilor laice, acestea sunt, privite în realitate şi cu 
extremă obiectivitate, „adevăruri spuse pe jumătate”. 

Djihâdul face parte din realitatea actuală. El este sursă de îngrijorare pentru 
unii, enigmă redutabilă pentru alţii; în final, el reprezintă un fel de provocare pentru 
gândirea occidentală care, pe baza erudiţiei orientaliste, a crezut vreme de peste un 
secol că acest fenomen a fost decodificat în toate dimensiunile sale. 

Reacţiile de tot felul care au loc, în prezent, în lumea islamică, repun zi de 
zi în cauză o anumită viziune occidentală a Islamului, fondată cel mai adesea mai 
mult pe stereotipuri decât pe o cunoaştere adevărată. Tot ce ştim sau credem că ştim 
despre „Orient”, despre arabii şi lumea musulmană pare să se destrame. Zilnic apar 
noi aspecte ale Islamului şi ale elementelor sale prin care se demonstrează lipsa de 
consistenţă a reprezentărilor convenţionale.

Mutaţiile care au loc în comunitatea islamică sunt încă departe de a fi 
percepute din exterior, mai ales de către occidentali, drept o etapă normală în evoluţia 
acesteia către noi echilibre sociale şi politice. Există prea des tendinţa de a vedea 
în efervescenţa actuală a lumii islamice o ameninţare potenţială pentru pacea şi 
securitatea economică a naţiunilor moderne. Acolo unde se poate, se încearcă chiar 
supralicitarea riscurilor violenţei motivate de „războiul sfânt” - djihâd.

Dincolo de orice tipuri de turbulenţe, apare reacţia de apărare faţă de 
modernitatea occidentală. Vehemenţa contestării civilizaţiei occidentale vine din 
căutarea permanentă a autenticităţii prin apelul la izvoarele credinţei şi culturii 
islamice, pe baza unui discurs de tip fundamentalist. 

Nu rareori apar cazurile când Islamul este sociat cu imagini barbare care nu 
fac decât să accentueze reprezentările depreciative la adresa musulmanilor. Nici pe 
plan politic nu lipsesc exagerările menite a stigmatiza regimurile musulmane: unele 
sunt apreciate drept excesive pentru ardoarea revoluţionară, altele drept pietrificate 
pentru conservatorismul lor despotic. Logica dură a intereselor naţionale, o profundă 
disparitate de ordin cultural, o neîncredere pe cât de iraţională, pe atât de înrădăcinată, 
nu lasă decât o marjă îngustă pentru o reală comunicare între aceste două mari arii 
de civilizaţii10. Cu toate acestea, interdependenţa lor se înscrie în noua configuraţie a 
lumii, în virtutea legăturilor stabilite încă de pe vremea colonialismului. 
10  Merad Ali, Islamul contemporan, Editura Corint, Bucureşti, 2003
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Pentru a fi benefică ambelor părţi, această necesară cooperare trebuie să se 
bazeze pe cunoaştere şi recunoaştere reciprocă. Tot ce poate face implică o observaţie 
obiectivă şi sinceră care să mobilizeze resursele inteligenţei şi ale inimii, condiţie 
necesară pentru depăşirea prejudecăţilor cultivate de o lungă tradiţie culturală 
europocentristă.   

Anexa nr. 1

Fatwa No. : 85330
Fatwa Title : Settling conflicts
Fatwa Date : 12 Shawwaal 1423 / 17-12-2002
Question 
What is the Islamic concept about conflict management (to solve the conflicts), on 
social life, economy and political issues in society especially in individuals what 
usually happened? Please, give me from Qur’an, Hadith and intellectual texts 
detailed answer on my e-mail.
Fatwa
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; and may His blessings and peace be upon our 
Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions. 
 
Islam is the religion of Allah that He has chosen for His servants. It is a way of life which 
brings happiness and comfort to people if they follow it not only in this life but also in 
the Hereafter. Allah has put in Islam a solution to all problems and in various life aspects. 
Talking about this will take a long time. Islam, for instance, calls for justice and prescribes 
it among its obligations. It also forbids aggressions and oppressions. It emphasizes and calls 
for tolerance and forgiveness. Allah rewards the person who forgives and settles matters. 
Allah also urges the conflicting parties to return to Him and get the rule from Him, i.e. 
from the Qur’an and Sunnah. Allah Says: {And in whatsoever ye differ, the verdict therein 
belongeth to Allah. …} [42: 10]. Allah also Says: {… and if ye have a dispute concerning 
any matter, refer it to Allah and the messenger if ye are (in truth) believers in Allah and the 
Last Day. …} [4: 58].
The Sharia calls for mediation in settling conflicts. Allah Says talking about the spouses: 
{… appoint an arbiter from his folk and an arbiter from her folk. If they desire amendment 
Allah will make them of one mind. …} [4: 35].
In addition, we would like to refer you to the book “Fundamentals of Dawa” written by 
Dr. Abd Al Karim Zeidane . In this book, the author talked about the Islamic political, 
economic, social systems. You will get in this book - if Allah wills - what will make you 
satisfied. There are also many other good references that deal will all aspects of life and all 
subjects you mentioned in your question including “The Islamic political system” by Dr. 
Munir Al Bayaty and “The Islamic economy” by Dr. Ali Saluss and many more.
Allah knows best.
Answerer: Fatwa center supervised by Dr. Abdullah Al-faqih
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Anexa nr. 2

Fatwa No. : 85412
Fatwa Title : World conflicts today
Fatwa Date : 09 Thul-Qi’dah 1423 / 12-01-2003
Question 
In the world today there are so many conflicts and wars going on to those who are 
innocent, is there ever going to be a time when this will stop?  
Is there anything other people can do to try to help overcome all these problems?
Fatwa
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; and may His blessings and peace be upon 
our Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions.
The wars that take place between people are either for the sake of Allah or for the 
sake of the worldly affairs. So, if the war is for the sake of Allah it is called Jihad, 
which is a highly ranked act in Islam. Allah says: {Not equal are those of the 
believers who sit (at home), except those who are disabled (by injury or are blind 
or lame, etc.), and those who strive hard and fight in the Cause of Allâh with their 
wealth and their lives. Allâh has preferred in grades those who strive hard and fight 
with their wealth and their lives above those who sit (at home)…. }[4:95]
Allah also says: {And if Allâh did not check one set of people by means of another, 
the earth would indeed be full of mischief.} [2:251]
This Jihad is required from all Muslims in order to ward off the plots and 
conspiracies of the non-Muslims and to make the word of Allah supreme as it 
should be. It is also a means to stop the enemies of Allah from preventing Dawah 
to this religion as well as a means to secure the borders of the Muslim countries. 
On the other hand, dying in Jihad is not a harm in itself as there is no Jihad without 
deaths. 
But if the wars are for worldy affairs, they should be stopped and their causes 
should be avoided because people are killed in those wars for no good reason. 
People should do their best to stop such wars.  
In fact, they should occupy themselves in worshipping their Lord, enjoining the 
good and avoiding the evil and should try to perform good deeds in order to enter 
Paradise and to be saved from Hell. Allah says: {It is those who believe (in the 
Oneness of Allâh and worship none but Him Alone) and confuse not their belief 
with Zulm (wrong i.e. by worshipping others besides Allâh), for them (only) there 
is security and they are the guided} [6:82]
Allah knows best.
Answerer: Fatwa center supervised by Dr. Abdullah Al-faqih
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Anexa nr. 3

Fatwa No. : 91085
Fatwa Title : How the decision of war is taken in Islam
Fatwa Date : 25 Thul-Hijjah 1426 / 25-01-2006
Question 

It is said that when Ali went for the Tabook war, he did Dawah first.  Also when Sahabah, Allaah 
be pleased with them, went for war with Persia and Rome, they first did Dawah and then war. I was 
wondering how things finalized to war. When non-believers did not believe immediately war took 
place?  Then why today Muslims do not go in groups to non-Muslim countries and do the same thing? 
I want to know the details of how things finalised to war and why today Muslims are not doing the 
same thing. 
Fatwa
All perfect praise be to Allaah, The Lord of the Worlds. I testify that there is none worthy of worship 

except Allaah, and that Muhammad is His slave and Messenger.
 

First of all, it should be mentioned that Ali did not participate in the battle of Tabook, contrarily 

to what the questioner mentioned. Rather, he stayed in Madeenah by the order of the Prophet 

. He told him: „Would you not be pleased to be with me like the status of Haaroon (Aaron) 
from Moosaa (Moses), may Allaah exalt their mention, except that there is no Prophet after me.” [Al-
Bukhaari]

It might be that the questioner means the battle of Khyber in which the Prophet sent Ali to be 
in the front of the army, and he gave him the flag. [Al-Bukhaari and Muslim]

As regards how decisions were taken in a war, if he fought the non-Muslims by himself, or 
appointed one of the Muslims [as a leader] to fight them, then he gives the non-Muslims a choice to 
choose between three things gradually:

1-To embrace Islam, [if they do not accept, then they have].
2- To pay protection taxes if again they do not want.
3- Then, war is declared against them. 

The evidence for the above, is that Buraydah narrated: „When the Prophet ordered a leader 
to lead the army, he would order him personally to fear Allaah and to treat the Muslims well…and 
would tell him: “If you meet your enemy, the non-Muslims, then call them to the following three 
things, if they accept any one of the three, accept it from them and do not ask them anything more; 
call them to Islam, if they accept it, then accept this from them and do not ask them more, …but if 
they refuse, ask them to pay tax. If they accept, then accept this from them and do not harm them, 
however, if they refuse, seek Allaah’s Help and fight them.” [Muslim] 
Therefore, the decision to opt for war is the last option after giving the non-Muslims a choice to choose 
between embracing Islam and paying tax. Allaah Says (what means): {Fight those who do not believe 
in Allaah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allaah and His Messenger have 
made unlawful and who do not adopt the religion of the truth [i.e. Islam] from those who were given the 
Scripture, [fight them] until they give the Jizyah [tax] willingly while they are humbled.}[Quran 9:29]. 
Allaah Knows best.
Answerer: Fatwa center supervised by Dr. Abdullah Al-faqih
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Abstract

Before the Soviet Union dismantling, France, USA and NATO allies 
have seen USSR as the main threat against their security. Even under those 
circumstances, in agreement with its interests, France very clearly settled a 
political guideline to follow for then and for the next years with its European 
partners and together with USA peculiarly in 1960 under Charles De Gaulle 
presidency.  In moments such Berlin crisis, Cuba missiles’ crisis or the 
discussions over 1980 „Euro-missiles”, the North-Atlantic Alliance was more 
united as ever. Still, few factors contributed to the shaping of France foreign 
policy. The first steps were done along Charles de Gaulle presidency, that 
basing on French nationalism in promoting its own interests opposed to USA 
influence enlargement in the world especially in Europe. The same political 
line was adopted by President Jacques Chirac. On the contrary, president 
Nicolas Sarkozy tried to rebuilt bilateral relations with USA understanding 
is better for France to renounce to its predecessors policy and to accept USA 
role as global leader.  USA world’s superpower, after the end of the World War 
II, remained strongly caught into the European continent political and military 
life. In many Europeans regard, since 1990, Washington started to disengage 
from Europe, consequently, wishing to maintain its position as continent’s 
leader.

Keywords: security, threats, nuclear policy, opinions

Introducere

“Vreau să fiu prietenul vostru, aliatul şi partenerul vostru”3. Acestea au 
fost cuvintele rostite de preşedintele francez Nicolas Sarkozy în anul 2007, în faţa 
congresului SUA, cu ocazia vizitei acestuia în America. 
1 Lector universitar dr., Departamentul operaţii întrunite, studii strategice şi de securitate din cadrul Universităţii 
Naţionale de Apărare ,,Carol I’’, Bucureşti.
2 Master Securitate şi Apărare, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I’’, Bucureşti.
3  Speech by President Nicolas Sarkozy before the Congress of the United States of America, 2007,  sursa:  http://
www.nysun.com/national/speech-by-president-sarkozy-before-congress/, accesat la data de 29.10.2011.

FRANŢA - SUA,  
ATRACŢIE FATALǍ?!
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Pe 30 martie 2010, la Casa Albă, preşedintele Sarkozy declara: “Rareori în 
istoria celor două ţări comunitatea de viziuni a fost atât de identică între SUA şi 
Franţa...”4.

Ameliorarea relaţiilor dintre Paris şi Washington ar trebui să ducă la o cooperare 
mai strânsă între SUA şi Franţa pe probleme internaţionale, cum ar fi: programul 
nuclear iranian, procesul de pace din Orientul Mijlociu şi stabilitatea din Liban.

Nu putem nega faptul că Franţa şi SUA au totuşi relaţii cordiale. Unul dintre 
cele mai importante momente care au demonstrat această relaţie de prietenie dintre 
cele două ţări a fost reintegrarea Franţei în structura militară NATO, în aprilie 2009, şi 
asumarea de către Franţa a responsabilităţilor, înaintea celui mai important eveniment 
al momentului: negocierile pentru adoptarea noului concept strategic NATO 2010.

Alegerea făcută de cele două ţări a fost clară. SUA şi Franţa sunt mari puteri 
şi importanţi contributori NATO, cu o puternică influenţă în mediul internaţional. 
În timp ce SUA rămâne un lider incontestabil în domeniul economic şi în domeniul 
militar, Franţa este un pilon al UE şi al PESA (Politica Europeană de Securitate şi 
Apărare). Cele două state, prin liderii lor, proclamă „valorile universale”5 , având 
„misiunea de a civiliza...”6.

Chiar dacă cele două administraţii, prin declaraţii oficiale, afişează o atitudine 
prietenoasă şi relaţii pe măsură, bazate pe valorile universale, în realitate, cele două 
ţări sunt într-o permanentă competiţie, fiecare dintre acestea urmărind impunerea 
propriilor interese politice, militare, economice şi comerciale.

Relaţiile dintre Franţa şi SUA sunt afectate şi de o serie de aspecte, precum: 
diferenţele dintre capacităţile economice şi militare ale celor două ţări, diferenţele de 
opinie privind proiecţia forţei, politica externă şi interesele geostrategice ale celor 
două state, modalităţile de a-şi atinge scopurile.

Cele mai relevante şi îngrijorătoare discrepanţe constau în poziţia celor două 
ţări faţă de: Turcia, scutul antirachetă american, politica de apărare pentru Europa şi 
concepţia privind rolul PESA şi NATO în Europa.

Ne-am propus să examinăm, în continuare, câteva aspecte care au generat şi 
4  Speech by President Nicolas Sarkozy, March 2010, at the White House, sursa: www.whitehouse.gov/photos-and-
video/video/president-obama-and-president-sarkozy-white-house#transcript, accesat la data de 29.10.2011.
5  Pentru SUA: US Department of State, 2010, The National Security Strategy, May 2010, disponibil la: http://www.
whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf , p.35. 
accesat la data de 02.11.2011: “The United States believes certain values are universal and will work to promote them 
worldwide.[...]The United States was founded upon a belief in these values.” 
Pentru Franţa: Embassy of France in the United States, 2010, Speech of N. Sarkozy at the Knesset, Jerusalem, 
23/06/2010, disponibil la: http://www.un-echo-israel.net/Document-integralite-du-discours
 accesat la 02.11.2011: « le inspiration que les Pères fondateurs de Israël ont puisée dans les valeurs de le universalisme 
français » ;
6 Chicagotribune.com, 2009, speech of B. Obama at the inauguration day, disponibil la: http://www.chicagotribune.
com/news/politics/obama/chi-obama-speech-090120,0,1085546.story?page=2, accesat la 02.11.2011: “Know that 
America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and 
that we are ready to lead once more.” Belkin Paul, 2010, France: Factors Shaping Foreign Policy, and Issues in 
U.S.-French Relations, Congressional Research Service, Report for Congress, 20/05/2010, disponibil la: http://www.
fas.org/sgp/crs/row/RL32464.pdf  accesat la data de 02.11.2011, p.4.
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generează controverse între cele două state, cum ar fi:
- competiţia în ceea ce priveşte capabilităţile de proiecţie a forţei în cadrul forţei 

de descurajare a NATO, analizând punctele de vedere diferite privind ameninţările, 
politicile nucleare şi strategiile militare;

- concepţia privind apărarea colectivă în cadrul NATO, analizând poziţia 
fiecărei ţări privind rolul NATO, rolul PESA şi relaţiile dintre cele două structuri;

- politica SUA şi cea a Franţei privind apropierea de Turcia.

1. Puncte de vedere ale Franţei şi SUA privind ameninţările

Ameninţările determină legitimarea mijloacelor în vederea actualizării 
hărţii politice a lumii. Pornind de la acest aspect, vom analiza poziţia Franţei şi a 
SUA privind terorismul şi rachetele balistice, două ameninţări foarte importante, 
identificate de grupul de experţi condus de Madeleine Albright7.

La această dată, în Franţa nu există o listă a organizaţiilor teroriste, dar, la 
nivelul Uniunii Europene, această listă a fost constituită şi votată în unanimitate 
de către Consiliul UE. În ianuarie 2009, UE recunoştea 47 de organizaţii teroriste8, 
actualizat la 29 de organizaţii teroriste9 la 29 decembrie 2009. La 15 septembrie 
2011, lista SUA cuprindea 49 de organizaţii teroriste10.

Comparând lista din ianuarie  2009 a UE cu cea americană, rezultau 20 de 
organizaţii teroriste diferite, aproape jumătate dintre ele. Comparând noua listă a 
UE cu organizaţiile teroriste din decembrie 2009 cu lista americană, mai mult de 
jumătate din organizaţiile teroriste care figurau în lista americană nu figurau în lista 
UE. Ambele ţări au identificat aceleaşi organizaţii teroriste apropiate radicalismului 
islamic. O singură excepţie este reprezentată de organizaţia Hezbolah, considerată 
de UE ca fiind neteroristă. Oricum, şi Franţa şi SUA tratează la fel de prudent 
ameninţările teroriste. În Franţa, a fost stabilită o conexiune directă între creşterea 
criminalităţii11 şi imigraţie, în timp ce în SUA construcţia moscheilor, ca simbol 
musulman nu este încurajată12 de opinia publică.
7  Albright Madeleine K, 2010, NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement. Analysis and Recommendations 
of the group of Experts on a new Strategic Concept for NATO, 17/05/2010, disponibil la: http://www.nato.int/nato_
static/assets/pdf/pdf_2010_05/20100517_100517_expertsreport.pdf, accesat la 02.11.201, p.11.
8  Official Journal of the EU, 2009, Council Common Position 2009/67/CFSP of 26 January 2009,updating Common 
Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism and repealing Common 
Position 2008/586/CFSP, disponibil la: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri =OJ:L:2009:023
:0037:0042:EN:PDF, accesat la data de 02.11.2011.
9  Official Journal of the EU, 2009, Council Decision 2009/1004/CFSP, 22/12/2009 for updating the list of persons, 
groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific 
measures to combat terrorism, disponibil la: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
46:0058:0060:EN:PDF, accesat la data de 02.11.2011, p.3.
10 US Department of State, 2011, US list of foreign terrorist organizations, available at: http://www.state.gov/s/ct/rls/
other/des/123085.htm, accesat la data de 02.11.2011.
11 Europe1.fr, Speech of Lefebvre Patrice, Spokesman of UMP: “delinquency is linked to immigration”, 05/08/2010, 
available at: http://www.europe1.fr/Politique/Lefebvre-le-PS-quel-culot-!-246780, accesat la data de 02.11.2011. 
12  Rosenthal Andrew, 2010, Mistrust and the mosque, 02/09/2010, available at: http://www.nytimes.com/ 2010/09/03/
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O altă ameninţare la adresa securităţii o reprezintă proliferarea armelor 
nucleare, chimice şi bacteriologice, exemplul cel mai elocvent fiind programul 
nuclear iranian. Lipsa de voinţă a Iranului în cooperarea cu Agenţia Internaţională 
pentru Energie Atomică a creat temeri şi suspiciuni în ţările vestice, mai ales că 
Iranul deţine rachete balistice care pot atinge ţările NATO. Prin dezvoltarea şi 
producerea de arme de distrugere în masă, Iranul şi-a consolidat poziţia de putere 
regională, aspect pe care UE şi SUA doresc să-l evite13. Atât Franţa cât şi SUA sunt 
de acord pentru aplicarea unor măsuri şi sancţiuni Iranului. Însă, paralel cu măsurile 
şi sancţiunile aplicate Iranului, Parisul încearcă să exploateze această ameninţare 
din partea Iranului, dezvoltând parteneriate militare cu Abu Dhabi (construcţia unei 
baze militare navale franceze care include şi o componentă aeriană), prin care să 
contrabalanseze influenţa SUA în Orientul Mijlociu.

Putem concluziona că: 
Franţa şi SUA acordă o deosebită atenţie terorismului, ca ameninţare majoră, 

dar o tratează diferenţiat, eforturile nefiind întotdeauna convergente;
în timp ce Franţa şi SUA invocă valorile universale, modul de abordare al 

ameninţărilor este diferit şi ţine cont în primul rând de interesele geostrategice ale 
fiecăreia dintre cele două state.

2. Puncte de vedere ale Franţei şi SUA privind politica nucleară

În timpul Războiului Rece, conceptul strategic privind apărarea ţărilor NATO 
era sinonim cu riposta masivă cu arme nucleare. Astăzi, contextul geopolitic a 
schimbat radical concepţia privind apărarea ţărilor membre NATO, aceasta fiind 
adaptată diferitelor ameninţări, fiind disponibile diferite soluţii pentru apărare, 
de la apărarea în domeniul economic sau energetic la apărarea cu forţe militare 
convenţionale14.

La Summitul NATO de la Bucureşti, SUA a reafirmat intenţia de a proteja 
Europa împotriva rachetelor balistice prin realizarea unui scut antirachetă american, 
în scopul extinderii protecţiei asupra ,,tuturor statelor aliate.”15 Mulţi oficiali şi analişti 
politici consideră încă arsenalul nuclear american dislocat în Europa ca pe o garanţie 
dată aliaţilor privind seriozitatea şi credibilitatea angajamentelor de securitate ale 
SUA, bazate pe art.5. 

SUA deţine în Europa între 200 şi 350 rachete nucleare cu rază tactică de 

opinion/03fri1.html?_r=1&scp=3&sq=mosque%20ground%20zero&st=cse, accesat la data de  02.11.2011.
13  Pakzad Karim, 2010, Pourquoi une nouvelle résolution du Conseil de sécurité contre l’Iran ?, 11/06/2010, 
available at: http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article3495, accesat la data de 02.11.2011].
14 General Naumann Klaus, General Shalikashvili John, Field Marshal The Lord Inge, Admiral Lanxade Jacques, and 
General van den Breemen Henk, 2010, Towards a Grand Strategy in an Uncertain World: Renewing Transatlantic 
Partnership, Lunteren, The Netherlands: Noaber Foundation, available at: http://csis.org/files/media/csis/
events/080110_grand_strategy.pdf, accesat la data de 02.11.2011, p.27şi p. 51.
15  NATO, 2008, Bucharest Summit Declaration, 03/04/2008, available at: http://www.nato.int/cps/en/natolive/
official_texts_8443.htm, accesat la data de 02.11.2011, paragraph 37.
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acţiune. Chiar dacă SUA a crescut ponderea elementelor non-nucleare în Europa, 
armamentul nuclear îşi păstrează încă un rol important în cadrul apărării Europei16. 
Astfel, SUA doreşte ca NATO să rămână a ,,alianţă nuclear”17. Raportul prezentat 
de grupul de experţi NATO confirmă menţinerea arsenalului nuclear american în 
Europa, paralel cu derularea scutului antirachetă. Franţa pare să susţină această 
poziţie a grupului de experţi 18.

Referitor la rachetele balistice, Washington-ul consideră Iranul, Siria şi Coreea 
de Nord ca ameninţări serioase la adresa securităţii SUA şi a aliaţilor săi şi de aceea 
apreciază că este necesară creşterea forţelor implicate în apărarea colectivă a Europei, 
inclusiv a mijloacelor nucleare19, conform Planului pentru abordarea adaptivă în 
etape a sistemului de apărare antirachetă, planificat până în anul 2020. Din motive 
financiare şi în funcţie de priorităţile strategice, Franţa tratează cu rezerve planul 
american de instalare a scutului antirachetă în Europa, cuprins în Noul Concept 
Strategic NATO20, atâta timp cât nu se cunosc viitoarele implicaţii financiare.

Deşi Franţa s-a reîntors în structurile NATO în aprilie 2009, nu s-a integrat 
în Grupul de Planificare Nucleară. Parisul consideră Conceptul Strategic NATO, 
Washington 1999, care recunoştea contribuţia Franţei la forţa militară de apărare a 
NATO ca singura referinţă care statuează relaţiile dintre propria forţă de apărare şi 
doctrina nucleară de apărare a NATO.

Contrar politicii de apărare a SUA, Franţa continuă să manifeste o atitudine 
conservatoare privind apărarea colectivă în raport cu apărarea propriilor interese. 
Continuând politica generalului Charles De Gaule, Franţa consideră că arsenalul 
nuclear propriu este o garanţie a independenţei Franţei şi un instrument pentru 
negocieri în situaţii de criză.

Franţa a refuzat în permanenţă să se integreze total în structurile militare 
NATO, opunându-se conceptului ,,flexible response” optând pentru neutilizarea 
mijloacelor nucleare. Apărarea bazată pe un mix între capabilităţile  nucleare  şi 
cele convenţionale rămâne elementul principal al strategiei generale franceze21.
16  US Secretary of Defense, 2010, Nuclear Posture Review Report, Washington, 06/04/2010, available at: http://www.
defense.gov/npr/docs/2010%20Nuclear%20Posture%20Review%20Report.pdf, 
accesat la data de 02.11.2011, p. Xii.
17   Landler Mark, U.S. Resists Push by Allies for Tactical Nuclear Cuts, New York Times, 22/04/2010, 
available at: http://www.nytimes.com/2010/04/23/world/europe/23diplo.html, accesat la data de 02.11.2011.
18  Tertrais Bruno, 2010, Back to Earth: Nuclear Weapons in the 2010s , 25/6/2010, available at: http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_
in/ari110-2010, accesat la data de 02.11.2011.
19  US Department of Defense, 2010, Ballistic Missile Defense Review Report, February 2010, available at: http://
www.defense.gov/bmdr/docs/BMDR%20as%20of%2026JAN10%200630_for%20web.pdf, accesat la data de 
02.11.2011, p.5 and 24.
20 Maulny Jean Pierre, 2010, New NATO Strategic Concept: a view from France, Fridriech Ebert Stiftung: Berlin, 
August 2010, available at: http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/07409.pdf, accessed 02.11.2011, p.5; Albright 
Madeleine K, 2010, NATO2020: Assured Security; Dynamic Engagement. Analysis and Recommendations of the 
group of Experts on a new Strategic Concept for NATO, 17/05/2010, ibid, p. 11 & 44.
21 NATO, 2009, Declaration on Alliance Security, issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Strasbourg / Kehl on 4 April 2009, available at: http://www.nato.int/cps/en/
natolive/news_52838.htm, accesat la data de 02.11.2011.
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Pe de altă parte, Germania şi Italia, state membre UE şi state membre NATO, 
nu agrează creşterea substanţială a poziţiei Franţei în Europa, concomitent cu 
diminuarea rolului acestora. Franţa nu este dispusă să arate prea multă bunăvoinţă 
în a accepta angajamente PESA sau NATO privind apărarea nucleară.

În concluzie, în timp ce preşedintele american Barack Obama proclamă 
politica SUA pentru o lume fără arme nucleare, SUA rămâne încă principala forţă 
nucleară NATO, cu o prezenţă constantă în Europa. Deşi există un punct de vedere 
comun privind prezenţa armelor nucleare americane în Europa, un consens privind 
programul NATO împotriva rachetelor balistice va fi greu de realizat din cauza 
implicaţiilor financiare şi a divergenţelor conceptuale dintre cele două ţări.

3. Puncte de vedere ale Franţei şi SUA privind capabilităţile de proiecţie 
a forţei

Astăzi, SUA are una dintre cele mai mari forţe militar din lume22. Ca şi 
predecesorul său, preşedintele Barack Obama doreşte să menţină superioritatea 
militară americană şi un sprijin solid pentru securitatea globală23. America este 
prezentă militar în aproximativ 50 de ţări din Europa şi din Asia, dar nu şi în Franţa. 
Referitor la interesele geostrategice ale SUA, aceasta şi-a îndreptat atenţia către Est 
şi Estul Îndepărtat. După încheierea Războiului Rece, SUA nu a fost interesată pentru 
menţinerea  în Europa a unei forţe militare masive.

Orientul Mijlociu este şi va fi foarte important pentru interesele SUA, prin 
cooperarea strânsă cu Israel, supravegherea atentă a politicii nucleare a Iranului şi, 
în mod special, pentru accesul la resursele energetice şi efectuarea unor operaţii 
împotriva organizaţiilor teroriste.24

În viziunea lui Richard Holbrooke, fost ambasador al SUA la ONU, inima 
intereselor geostrategice ale SUA trăieşte în cinci ţări cu graniţe alăturate: Turcia, 
Irak, Iran, Afganistan şi Pakistan25. Din acest motiv, Turcia joacă un rol foarte 
important în strategia pentru stabilitate în zonă.

SUA consideră încă Al Qaida ca cea mai periculoasă reţea teroristă, chiar dacă 
liderul său a fost eliminat, având epicentrul în Afganistan şi Pakistan. Oricum este 
departe de a fi clarificat dacă războiul din Afganistan a fost o operaţie împotriva 
insurgenţilor talibani, punct de vedere susţinut de generalul David H. Petraeus26, 
22 Cordesman, Kleber, 2006, Overview of Major Asian Powers, Center for Strategic and International Studies, 
Washington, 26/06/2006, available at: 
http://csis.org/files/media/csis/pubs/060626_asia_balance_powers.pdf, accesat la data de 03.11.2011, p.25.
23 Sanger David E., Baker Peter, 2010, New U.S. Strategy Focuses on Managing Threats, New York Times, 
27/05/2010, available at: http://www.nytimes.com/2010/05/28/world/28strategy.html, accesat la data de 03.11.2011
24 US Department of State, 2010, The National Security Strategy, US White Paper on Security, May 2010, 
available at: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, accesat la data 
de 03.11.2011, p.24.
25 Holbrooke Richard, 2008, The next President. Mastering a Daunting Agenda, in Foreign Affairs, September/ 
October 2008, pp. 2-24, p.15.
26  Petraus David H., Mattis James N., 2006, Counterinsurgency, (Final Draft—Not for Implementation), 15/12/2006, 
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actualul director al CIA, o acţiune antiteroristă, punct de vedere susţinut de Joe 
Biden 27, vicepreşedintele SUA, ori o misiune de stabilizare şi reconstrucţie, punct de 
vedere susţinut de Franţa28.

Aceste puncte de vedere diferite conduc la strategii diferite. De exemplu, SUA 
dorea să utilizeze NRF (NATO Response Force) în operaţiile militare din Afganistan, 
propunere refuzată de Franţa29. În încercarea sa de a se apropia cât mai mult de 
Washington, Franţa a trimis mai mulţi militari în Afganistan, urmând chiar şi linia 
americană privind Iranul, inclusiv efectuând vizite surpriză la nivel înalt, la Bagdad 
în august 2007 şi februarie 2009.

Franţa a încercat să-şi orienteze eforturile militare şi de securitate către Marea 
Mediterană, Cornul Africii, statele din zona Golfului şi în Asia de Sud. Franţa, de 
asemenea, doreşte orientarea actualelor angajamente militare pentru apărare şi 
cooperare către un parteneriat dintre Europa şi Africa30.

Revenind în zona Golfului, Franţa a reuşit operaţionalizarea unei baze militare 
navale, cu o componentă aeriană, în anul 2009, la Abu Dhabi, pentru a contracara 
un eventual atac venit din Iran. Această bază militară permanentă este o noutate în 
strategia militară franceză. 

Prin această bază militară, localizată la numai 225 km de Iran, în strâmtoarea 
Urmuz, strâmtoare prin care tranzitează 20% din petrolul lumii, Franţa va deţine un 
rol strategic mult mai important în acea zonă şi va avea acces mai uşor la contracte 
privind apărarea şi afaceri cu energia nucleară31. În acest fel, Franţa este în competiţie 
directă cu SUA pentru piaţa regională de armament.

În concluzie, pe lângă Orientul Mijlociu şi în particular Iran,  considerat o 
ameninţare comună pentru ambele ţări, interesele geostrategice ale SUA şi Franţei 
sunt diferite, Franţa fiind orientată către Europa şi Africa şi SUA către Asia şi Pacific. 
Şi mijloacele militare sunt diferite. SUA măreşte bugetul destinat apărării, în timp ce 
Franţa îl diminuează.

available at: http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3-24fd.pdf, accesat la data de 03.11.2011).
27 Page Susan, Michaels Jim, 2009, Poll finds skepticism on Afghanistan democracy, USA Today, 10/08/2009, 
available at: http://www.usatoday.com/news/washington/2009-10-07-afghanistan-poll_N.htm, accesat la data de 
03.11.2011.
28 Morelli Vincent, Belkin Paul, 2009, NATO in Afghanistan: A Test of the Transatlantic Alliance, Congressional 
Research Service, Report for Congress, 03/12/2009, available at: http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33627.pdf, p. 
28, accesat la data de 03.11.2011.
29 Noetzel Timo, Schreer Benjamin, 2009, Does a multi-tier NATO matter? The Atlantic alliance and the process 
of strategic change, International Affairs 85: 2, p.218. However, the NATO Response Forces has been involved in 
Afghan presidential elections in September 2004, available at http://www.nato.int/cps/en/natolive /topics_49755.
htm, accesat 03.11.2011.
30   Ministère de la défense, 2008, Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Paris, June 2008, available at: 
http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/livre_blanc_sur_
defense_875/livre_blanc_1337/livre_blanc_1340/index.html, p.315, accesat la data de 03.11.2011.
31 Alfroy Philippe, 2009, Sarkozy in Abu Dhabi to open Gulf base for France, Agence France Presse, 25/05/2009, 
available at: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jZxh3GhaqMTkCLi3 AX14yPsoBU_A, accesat 
la data de 03.11.2011].
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4. Puncte de vedere ale Franţei şi SUA privind rolul PESA

PESA  (Politica Europeană de Securitate şi Apărare) are ca obiectiv să permită 
UE dezvoltarea capabilităţilor sale civile şi militare pentru gestionarea crizelor şi 
prevenirea conflictelor la nivel internaţional. PESA nu implică crearea unei armate 
europene.

Voinţa europenilor de a dezvolta PESA vine să perturbe planurile americanilor 
şi să pună, obiectiv, în discuţie, monopolul NATO pentru folosirea forţei în 
rezolvarea crizelor care afectează securitatea  europeană. Se pare că PESA, pentru 
SUA, reprezintă (mai exact, ar trebui să reprezinte) o sporire a contribuţiei militare a 
Europei la NATO, în timp ce europenii o percep ca pe o creştere în putere a Europei.32

În fapt, UE este încă dependentă de mijloacele militare ale SUA sau NATO 
pentru susţinerea diferitelor operaţii militare, ceea ce face ca SUA să păstreze încă 
controlul asupra UE, iar NATO să-şi păstreze rolul de forţă militară. Exemplul cel 
mai recent îl constituie acţiunile din Libia.

Dezvoltarea PESA este considerată de Sarkozy vârful de lance al planului 
de securitate al acestuia, Parisul considerând NATO şi UE ca două organizaţii 
complementare în mediul internaţional de securitate. În opinia preşedintelui Sarkozy, 
NATO are drept scop apărarea colectivă a membrilor săi (prin aplicarea art. 5), în 
timp ce UE are o gamă mai largă de posibilităţi în îndeplinirea unor misiuni politice 
şi militare, acumulând deja o bogată experienţă în operaţii civil-militare.33

Preşedintele francez apreciază, ca o prioritate maximă, capacitatea UE de a 
gestiona crize, motiv pentru care se impune crearea unei forţe capabile să gestioneze 
simultan două sau trei operaţii de reconstrucţie a păcii, în locuri diferite34.

UE va juca în viitor un rol mai important decât SUA în asigurarea securităţii 
în Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, susţine preşedintele francez Nicolas Sarkozy. 
Adresându-se ambasadorilor francezi reuniţi la Paris,  liderul francez a declarat că 
războiul din Libia reprezintă o „lecţie” pentru politica externă a UE: „Europenii au 
arătat pentru prima dată că sunt capabili de intervenţie într-un mod decisiv, alături 
de aliaţii lor, într-un conflict deschis”35. 

În concluzie, prin PESA, ţările UE, speră că, nu peste mult timp, vor fi în măsură 
să-şi promoveze propriile interese în mediul internaţional. PESA este privită de SUA 
ca o instituţie europeană preocupată pentru menţinerea păcii, ca o posibilitate pentru 
creşterea resurselor financiare şi militare, în sprijinul securităţii globale, în condiţiile 
în care o parte din bani şi autoritate sunt irosite ca urmare a dublării activităţii NATO.
32 Petre Duţu, Mihai Ştefan Dinu, PESA-cadru de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională, 
Editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2007, p.16.
33  Cercle des Européens, 2009, Europe de la défense: les relations entre l’OTAN et la PESD, 24/09/2009, available 
at: http://www.ceuropeens.org/Europe-de-la-defense-les-relations-entre-l-OTAN-et-la-PESD.html, accesat la data de 
03.11.2011.
34  Ibidem
35  Războiul din Libia marcheaza un nou capitol în relaţiile UE-SUA, available at: http://www.euractiv.ro/uniunea-
europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_23518/ , accesat la data de 03.11.2011. 
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Pentru Franţa, PESA este privită ca o cale pentru creşterea statusului său 
militar şi politic, precum şi pentru a apăra mai bine interesele UE. Pe termen lung, 
NATO rămâne principalul pilon în cadrul apărării colective.

 
5. Puncte de vedere ale Franţei şi SUA privind rolul NATO

În ultimii 20 de ani, NATO a cunoscut mai multe transformări decât în întreaga 
sa existenţă, dublându-şi numărul de membrii, schimbând conceptele strategice, 
lărgindu-şi zona de intervenţie, transformându- şi structurile de comandă, participând 
la trei războaie.

În privinţa transformării NATO, Franţa şi SUA au puncte de vedere diferite. 
În primul rând, Franţa este îngrijorată de globalizarea excesivă a NATO, dar şi 
de dominaţia SUA, ca pe timpul Războiului Rece. Apoi Franţa este interesată să 
vadă NATO mai mult în rolul său tradiţional, în cadrul apărării colective a Europei, 
considerând că războiul din Afganistan a fost o excepţie şi nu o regulă care a creat 
un precedent.36

Contrar Franţei, SUA consideră NATO ca un instrument de forţă, Washington-
ul preferând acum angajarea multilaterală a tuturor membrilor NATO, decât războiul 
unilateral, în special după eşecul războiului din Irak. NATO este o cale pentru 
legitimarea politicilor SUA în cadrul comunităţii internaţionale, precum şi pentru 
a-şi justifica prezenţa în Europa.

Reîntoarcerea Franţei în NATO în aprilie 2009 a fost anunţată ca o nouă 
relansare a relaţiilor dintre Franţa şi SUA. Pe lângă efectul anunţului, activitatea 
Franţei în NATO nu este nouă, aceasta participând activ la diferite acţiuni: IFOR, 
SFOR, KOSOVO, Afganistan. Franţa a fost principalul contributor NATO, depăşind 
SUA şi Marea Britanie, în perioada când acestea erau implicate în războiul din 
Kuweit.

Reîntoarcerea Franţei în NATO a fost o mişcare tactică, inteligentă. În urma 
negocierilor, Parisul a câştigat două posturi foarte importante în NATO: comanda 
NFR şi comanda militară a Noului Comandament Aliat pentru Transformare (ACT), 
Norfolk. Prin deţinerea comenzii ACT, Franţa reduce rolul predominant al SUA 
asupra NATO, chiar dacă SUA deţine controlul asupra Comandamentului Suprem 
Aliat din Europa, şi o creştere semnificativă a rolului politic al Franţei37. 

Prezenţa NATO în Mediterana (Active Endeavour) este încă o consecinţă a 
luptei antiteroriste începută în 2001. SUA vrea să folosească NATO pentru operaţii 
militare mai ample, în acest sens dorind o interpretare mai amplă a art.5, o apărare nu 

36  Shea Jamie, 2010, Interview of Jamie Shea, NATO director of policy planning, Interviewed by Guillaume 
Nicaise [phone] London, 22/07/2010, preluat de pe www.guillaumenicaise.com/NATO andESDP, accesat la data de 
03.11.2011.
37 North Atlantic Treaty Organization Newroom, 2009, Change of command at Allied Command Transformation, 
available at: http://www.nato.int/cps/en/SID-687E11CF-DD185239/natolive/ news_57470.htm?selectedLocale=en, 
accesat la data de 03.11.2011].
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numai în interiorul graniţelor geografice, ci oriunde în lume38. Cu alte cuvinte, SUA 
forţează NATO pentru desfăşurarea unor acţiuni în afara graniţelor geografice, ceea 
ce se presupune că SUA doreşte reformarea NATO pentru a servi intereselor sale 
strategice.

Franţa doreşte menţinerea statului NATO nu numai din dorinţa de a realiza o 
Politică Europeană de Securitate şi Apărare  întărită şi puternică, ci mai degrabă din 
teama sa ca urmare a afirmării ca puteri majore a Rusiei şi a Chinei.

Referitor la lărgirea NATO, SUA a propus un sistem de parteneriat pentru 
crearea unei alianţe globale cu Japonia, Brazilia, Australia, proiect respins în 2006, 
la Riga, de Franţa şi Germania. Pentru SUA, NATO reprezintă un instrument pentru 
întărirea democraţiei, potenţial sub ameninţare, în timp ce pentru Franţa, lărgirea 
NATO trebuie să fie un motiv pentru întărirea securităţii interne a continentului 
european. 

Pentru a concluziona, Franţa şi SUA consideră NATO  ca pe un instrument 
pentru atingerea viitoarelor obiective politice şi strategice. Franţa are ambiţii mai 
puţine privind politica externă, insistând pentru limitarea rolului NATO, cu o structură 
suplă, canalizat pe interesul  Europei, în timp ce SUA negociază misiunile NATO în 
conformitate cu interesele sale de lider incontestabil.

6. Puncte de vedere ale Franţei şi SUA privind apropierea de Turcia

Administraţia Obama şi Sarkozy tratează în moduri diferite poziţia Turciei ca 
pod dintre Est şi Vest39. Principalele discrepanţe au apărut ca urmare a punctelor de 
vedere diferite dintre cele două ţări, privind integrarea Turciei în UE. 

Preşedintele Obama, ca şi predecesorul său, preşedintele Bush, presează ţările 
europene, membre UE, să accepte Turcia. În opinia lui Robert Gate, secretarul general 
al apărării, noua politică a Turciei urmăreşte o apropiere de ţările arabe, ca rezultat 
al excluderii certe din rândul  ţărilor UE, îndeosebi ca urmare a opoziţiei Franţei şi 
Germaniei, care doresc menţinerea Turciei cât mai departe de Vest40.

Franţa se opune radical integrării Turciei în UE, invocând pericolul pentru 
armonia politică în interiorul ţărilor UE şi stabilitate la graniţele UE, precum şi 
problemele interne ale Turciei cu kurzii.

Preşedintele Barack Obama este conştient de diferenţele dintre UE şi Turcia, 
dar crede că este posibil să se facă o excepţie pentru Turcia, în vederea apropierii 
acesteia de vest, în interesul Vestului.

Pentru a “distrage” atenţia Turciei, Nicolas Sarkozy apreciază rolul cheie al 
38  NATO, 2002, Prague Summit Declaration, 21 November 2002, paragraph 3, available at: http://www.nato.int/
docu/pr/2002/p02-127e.htm, accesat la data de 03.11.2011.
39 Department of State, Transcript of the remarks by President Obama and President Sarkozy, Caen, 06/06/2009, 
available at: http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/June/20090606145336ptellivremos0.2221 491.html, 
accesat la data de 03.11.2011].
40  BBC, 2010, US Defense Secretary Gates blames EU for Turkey ‘drift’, 9/06/2010, available at: http://www.bbc.
co.uk/news/10275379, accesat la data de  03.11.2011.
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acestei ţări în cadrul bazinului Mării Mediterane, chiar dacă se află la periferia UE41.
O altă problemă delicată o constituie conflictul turco-cipriot. De la ocuparea de 

facto de către Turcia a Ciprului de Nord, în 1974, Cipru se opune vehement integrării 
Turciei în UE. Pe de altă parte, Turcia ca membru NATO, se opune integrării Ciprului 
în NATO.

În opoziţie cu Franţa, Turcia şi SUA împărtăşesc un punct de vedere comun 
privind ameninţările Siriei, ca ţară deţinătoare de rachete balistice cu rază scurtă 
de acţiune. Din această cauză, Turcia are nevoie de securitate şi ,,merge pe mâna 
preşedintelui Obama”, care intenţionează instalarea unui scut antirachetă în Europa.

Oricum, Turcia joacă un rol critic pentru securitatea energetică a Europei, 
prin poziţia strategică importantă, la intersecţia dintre conducta de petrol din Irak şi 
legătura dintre Marea Neagră şi Marea Mediterană.

Cooperarea dintre UE şi Turcia este vitală pentru stabilitatea graniţelor UE 
la Marea Neagră. Cu două proiecte majore, conductele de petrol Baku - Ceyhan şi 
Nabucco, conducte care unesc Turcia cu Austria, Turcia poate fi o alternativă a UE 
pentru a nu mai fi dependentă de Rusia.

În concluzie, se constată o bună cooperare între UE, SUA şi Turcia pentru 
atingerea scopurilor economice, geopolitice şi de apărare, importante mai ales pentru 
NATO şi Turcia, pentru păstrarea poziţiei dominante în regiune.

În loc de încheiere

Secretarul general Anders Fogh Rasmussen aminteşte că NATO rămâne ultima 
poliţă de asigurare  pentru aproape un miliard de locuitori din toate ţările membre 
NATO42.

Oricum, viitorul NATO este încă nedefinit. În urma unei atente analize, a 
rezultat existenţa unor divergenţe majore între cele două ţări, membre NATO foarte 
importante, Franţa şi SUA, care pun pe primul plan interesele lor naţionale.

În ciuda declaraţiilor oficiale a preşedinţilor SUA şi Franţa, privind colaborarea 
fructuoasă dintre cele două state, acestea au demonstrat şi demonstrează o mare 
diferenţă în ceea ce priveşte capacităţile tehnologice şi financiare, proiecţia forţei şi 
propriile interese militare, economice şi comerciale.

Ipoteza formulată în titlu este confirmată în ciuda poziţiei oficiale a celor două 
ţări, care susţin că au stabilite relaţii apropiate de prietenie. În fapt, fără a se exclude  
relaţiile de prietenie dintre SUA şi Franţa, fiecarwe dintre aceste două mari ţări are o 
poziţie specifrică şi un set de argumente foarte consistente în ceea ce priveşte marile 
problemele economice, financiare, de securitate şi de apărare ale lumii, ale NATO şi 
ale Uniunii Europene.   
41  Speech of Nicolas Sarkozy in Toulon, 07/02/2010, available at:   Speech of Nicolas Sarkozy in Toulon, 07/02/2010, available at: http://sites.univ-provence.fr/ veronis/
Discours2007/transcript.php?n=Sarkozy&p=2007-02-07, accesat la data de 03.11.2011.
42   Rasmussen Anders Fogh, 2010, First NATO Press conference, 03/08/2010, 
available at: http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_56776.htm, accesat 03.11.2011.
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GEOPOLITICA MĂRII NEGRE

Gheorghe VĂDUVA

Résumé

L’espace, c’est un milieu qui assemble, ressemble ou divise les hommes. 
L’espace reçoive les qualités de l’homme et l’homme devienne un miroir pur 
l’espace. Même c’il s’agit des actions complexes, comme par exemple, la 
guerre, l’homme amène avec soi-même son endroit. Les hommes sont séparés 
par les failles de l’esprit et par les failles de l’espace. Ça vient depuis toujours 
et fait partie de la géopolitique et de la stratégie… 

Cuvinte-cheie: spaţiu, coridor, strategic, conflict, război, confruntare, 
parteneriat

Spaţiul de remanenţă a unor efecte de falie, în zona cea mai sensibilă a 
continentului european cuprinde, în principal, litoralul Mării Negre, de la gura 
Nistrului până la sud de Burgas, spaţiul dintre Nistru şi Prut, Câmpia Dunării şi 
Podişul Moldovei, cu Poarta Focşanilor, Carpaţii cu Podişul Ardealului, Poarta 
Someşului şi Poarta Mureşului, Câmpia Tisei şi Câmpia Panoniei, Munţii Balcani, 
Rodopi şi Masivul Rila, Munţii Bosniei, coridoarele Drinei, Moravei, Savei şi Dravei 
şi pe cel al Vardarului. Acest spaţiu este mărginit, la est de Marea Neagră, la sud şi 
sud-vest, de Munţii Greciei, de Munţii Bosniei, la vest de Alpii Austrieci, la nord-
vest şi la nord de Munţii Slovaciei, Carpaţii Albi şi de Podişul Galiţiei Orientale. 
Este caracterizat de o puternică compartimentare a terenului, precum şi de o mare 
diversitate de forme de relief. Geografic, se află în partea centrală a Europei şi se 
prezintă ca un imens golf care are în centru Carpaţii cu gâtuiturile de la Porţile de 
Fier şi de la Prislop, Huta, Certeze, în zona Maramureşului Românesc. 

Aceste două direcţii operative debuşează în Câmpia Tisei şi în cea a Belgradului, 
Savei, Dravei şi Panoniei, de unde se deschid alte direcţii spre şi dinspre Europa 
Occidentală. Câmpia Panoniei şi cea a Tisei se prezintă ca un spaţiu favorabil oricărei 
desfăşurări strategice. Acest spaţiu se poate constitui atât într-o bază de plecare la 
ofensivă strategică spre est sau spre vest, cât şi într-un obiectiv important al ofensivei 
strategice dinspre vest spre est sau invers. Dinspre Câmpia Panoniei, spre exemplu, 
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se deschid direcţiile: Budapesta, Viena, Petersberg (pe culoarul strategic al Dunării); 
Belgrad, Zagreb, Liubliana, Udine, Milano (pe coridorul operativ al Savei şi Dravei 
şi, dincolo de Udine, în Italia, pe cel al Câmpiei Padului); Vardar, Salonic; Budapesta, 
Bratislava, Brno; Belgrad, Sarajevo (pe valea Drinei); Belgrad, Skopje, Salonic (pe 
Valea Moravei şi pe cea a Vardarului) etc. 

Se adaugă la aceste direcţii operative extrem de importante şi cele care pătrund 
în Transilvania, prin Poarta Someşului şi prin Poarta Mureşului. Nu este de neglijat 
nici direcţia pe care o deschide Tisa, atât prin afluentul ei din spaţiul Maramureşului 
românesc – Vişeu –, cât şi varianta nordică, transcarpatică, prin Galiţia Orientală, 
spre Nistru (Tisa şi Prutul izvorăsc, ca şi Nistrul, din acelaşi masiv muntos). Ar mai 
fi de adăugat că, aşa cum Tisa face legătura cu bretela moldovenească şi, deci, cu 
culoarul strategic care se deschide din Galiţia Orientală, pe la nord de Carpaţi şi 
Alpi şi ajunge până în Normandia, şi cele două direcţii, care pătrund în Transilvania 
prin Poarta Someşului şi prin cea a Mureşului, deschid, prin Bazinul Intracarpatic, 
Depresiunea Bârsei şi trecătorile (paşii) Ghimeş-Palanca, Bicaz, Întorsura Buzăului, 
Bratocea, Predeal şi Giuvala, Poarta Focşanilor şi bretela podişului Moldovei. 

Se deschide, de asemenea, o direcţie de la Şviştov, prin Pasul Sipka, Iambol, 
Edirne, prin Tracia Orientală, spre Marea Marmara, precum şi cea deschisă de fluviul 
Mariţa, spre Sofia şi, de acolo, pe valea Iskărului, spre Dunăre. 

De fapt, întreaga valoare a culoarului strategic al Dunării se rezumă la 
posibilitatea desfăşurării unor acţiuni de mare amploare, cu toate categoriile de forţe 
armate (dar nu numai) în acest spaţiu al Dunării Inferioare (între Viena şi Sulina), 
Carpaţilor şi Balcanilor.

Aceste consideraţii sumare rezultă din investigarea trecutului, din analiza 
marilor confruntări care s-au desfăşurat în acest spaţiu. Pentru că nu numai spaţiul 
în sine este important. Oamenii sunt, de fapt, cei care îi conferă valoare strategică. 
Oamenii şi evenimentele. Când ne gândim la acest spaţiu, avem în vedere marile 
linii de forţă pe care s-au mişcat şi se mişcă populaţiile, zonele de confruntare, 
obiectivele urmărite, modul cum s-au stabilit frontierele, percepţia spaţiului-izvor de 
către populaţiile de aici, relaţiile dintre ele, confruntările şi rezultatul lor, constituirea 
statelor naţionale, aspiraţiile, speranţele, împlinirile şi dezamăgirile lor, confruntările 
de interese, factorii de stabilitate şi cei de instabilitate şi, mai ales, faliile care s-au tot 
deschis şi rareori s-au închis în acest spaţiu şi pe aceste culoare. 

Linii nefaste, niciodată şterse pe deplin, deseori invocate şi rareori uitate. 
Deci, istoria, cu tot răul şi cu tot binele ei, prezentul şi orizonturile. Uneori, credem 
că am uitat-o, dar evenimentele ne aduc rapid cu gândul pe pământ, pentru că, spre 
deosebire de oameni, care sunt trecători, pământul are memorie eternă. 

Noua politică care are ca obiectiv realizarea unităţii europene, conceptul de 
securitate şi apărare europeană şi cel de securitate regională, cel de descurajare a 
tensiunilor, crizelor şi conflictelor par a-şi impune forţa şi în această zonă extrem 
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de diversificată, de chinuită, de tensionată. Aceasta, după ce o parte din tensiunile 
acumulate s-au declanşat, după ce Iugoslavia de după primul război mondial s-a 
destrămat, Ungaria, România, Bulgaria, Slovenia, Slovacia şi Albania  fac deja parte 
din NATO, iar spaţiul ex-sovietic îşi caută, încă, intens, dar răbdător, cu febrilitate şi 
dramatism, noua lui identitate. Deşi toată lumea este convinsă că, şi în spaţiul la care 
ne referim, este nevoie de stabilitate, de bună vecinătate, de armonie, de încredere 
reciprocă, este foarte greu să se treacă peste rănile trecutului, să se uite ce a fost, să 
se ia totul de la început ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 

Există însă această voinţă. Şi acest lucru este foarte important. Evenimentele 
din fosta Iugoslavie, intervenţia NATO, bombardarea Serbiei... au trecut. Şi-au 
îndeplinit rolul lor, cât a fost şi cum a fost şi au dispărut. Forţa nu rezolvă, ci doar 
impune… Or, adevărata construcţie se face prin puterea şi voinţa de a construi, nu 
de a impune. Este, de altfel, unica posibilitate de a exista şi coexista în acest spaţiu. 

Migraţiunile şi mai ales cele trei imperii – habsburgic, otoman şi ţarist – au 
amestecat populaţiile, au creat privilegii pentru unele şi dezavantaje pentru altele. 
Se afirmă adesea că obstacolul cel mai greu de escaladat în reconcilierea zonei îl 
reprezintă cel psihologic. Există, după cum susţin unii, puternice complexe de natură 
psihologică create prin secole, care nu pot fi depăşite cu uşurinţă, puternice falii care 
nu pot fi cu uşurinţă umplute. Ele fragmentează încă Balcanii de Vest, cu toată prezenţa 
celor două misiuni europene acolo – Althea şi Artemis –, menţin un diferendum mai 
mult de orgoliu decât teritorial şi, poate, psihologic greco-turc pe seama unor insuliţe, 
de fapt, pe seama unui efect de falie rămas din vremuri care ar trebui să fie uitate. Dar 
oamenii nu uită niciodată nimic. Pentru că nu-i lasă pământul să uite. Pământul lor, 
al oamenilor… Iar memoria pământului, ca şi memoria colectivă, este, de cele mai 
multe ori, mult mai tare ca viaţa. 

Probabil că există şi astfel de complexe, deşi ne îndoim. Există însă idealuri care 
îşi au izvoarele şi rădăcinile în istorie. Ele nu sunt congruente, pentru că populaţiile 
din acest spaţiu n-au fost niciodată lăsate să convieţuiască în pace şi bună înţelegere. 
Ele sunt concurente şi, în multe privinţe, divergente. Şi chiar dacă interesele de 
moment le mai estompează într-o oarecare măsură – destrămarea sângeroasă a fostei 
Iugoslavii reprezintă un exemplu care n-ar trebui tratat cu uşurinţă –, optimismul şi 
încrederea în viitor ar trebui să domine. 

Din păcate, în această zonă, se mai priveşte încă peste frontiere, se proiectează 
regionalizări şi parteneriate de tot felul, dar încrederea reciprocă se construieşte 
foarte greu. Ştim că unele dintre cercurile revanşarde privesc cu nostalgie crestele 
munţilor care înconjoară bazinul Dunării Mijlocii şi îşi spun că pe aici a trecut 
cândva o frontieră. Sârbii nu pot uita niciodată Câmpia Mierlei (Kosovo Polje) din 
1389 unde, deşi au fost învinşi, au dovedit că ştiu să se bată pentru ţara lor, pentru 
dreptul lor, pentru valorile lor. Atunci şi acolo, în acea bătălie, românii i-au ajutat. Ce 
s-a ales din Kosovo, care, odinioară, era inima Serbiei? Kosovo a devenit o ţară. O 
ţară suverană şi independentă. Aşasunt vremurile. Vremurile şi vremuirile au plouat 
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în această inimă nori grei de furtună, au transformat-o într-un câmp de bătaie, apoi 
într-o băltoacă liniştită, murdărită şi înşelătoare. Pentru că o nouă Câmpie a Mierlei 
s-a deschis şi s-a închis aici, la sfârşitul unui zbuciumat mileniu, când s-au năpustit 
asupra acestui spaţiu tunurile, ura şi intoleranţa şi tot ce au avut mai distructiv nişte 
tabere aflate pe o falie ce se credea că ar fi dispărut. Pentru a intra aşa cum se cuvine 
în mileniul trei. Şi s-a intrat cu atacurile teroriste de la World Trade Center, unice 
şi tragice în istoria atât de dramatică a omenirii, cu îngheţarea unor conflicte şi cu 
izbucnirea altora. 

Românii privesc şi ei spre Nistru şi spre Tisa, două ape care izvorăsc din 
acelaşi masiv muntos cu Prutul şi care delimitează un areal al strămoşilor lor. Ce s-a 
ales de malurile acestor ape locuite odinioară de români? Şi dacă între Nistru şi Prut, 
cu toată stăpânirea rusească de la 1812 încoace, au mai rămas vreo 4 milioane de 
români, pe malul stâng al Tisei numărul lor s-a redus, în opt decenii, la vreo 25.000 
(după statisticile ungare). 

Croaţii, slovenii, macedonenii, bosniacii şi, acum, şi muntenegrenii şi kosovarii 
s-au separat de sârbi şi au devenit independenţi în ţările lor. Într-o epocă a globalizării 
entităţile şi etniile se vor independente. Iată unul dintre marile paradoxuri ale acestui 
timp şi ale celor care vor veni. 

Există însă şi o teorie potrivit căreia marile democraţii trebuie să fie federale. 
Federalitatea dă şanse entităţilor să-şi manifeste nu doar prezenţa, ci şi identitatea. 
Dar şi această teorie pare a fi tot un compromis. Sau o convenţie. Pentru că, adesea, 
statul politic include, în arealul său, areale încă separate prin adevărate falii, unele 
chiar de valoare strategică. Una dintre acestea a fost trasată, în 1812, pe Prut, prin 
inima Moldovei, şi aşa a rămas până în ziua de azi. Probabil, în mod reflex. Sau doar 
ca o remanenţă. Sau, cine mai ştie...

Aici, în acest spaţiu, s-au jucat câteva dintre marile stratageme sau dintre 
marile configurări şi reconfigurări geostrategice ale lumii. Odinioară, în vremea 
imperiilor, întregul spaţiu românesc era fie zonă de falie între aceste uriaşe entităţi 
politice (ne referim la cele trei mari imperii), fie zone tampon, dar totdeauna zone de 
siguranţă strategică. Trei dintre cele patru mari coridoare strategice încep din această 
zonă, iar Carpaţii se află în centrul lor. 

Culoarul strategic baltic este unul de manevră exterioară esenţială. Pe aici a 
trecut flota rusească, în 1905, care a ajuns, ocolind Europa şi India, până la Tushima, 
unde a fost scufundată de flota japoneză. Şi tot aici, în timpul Războiului Rece, se 
concentrau două mari tipuri de manevre – una a forţei NATO şi cealaltă a forţei 
Tratatului de la Varşovia, în speţă, cea sovietică, pentru manevra pe direcţii exterioare, 
în cazul unui război Est-Vest. Acum, pe acest coridor strategic, s-a construit magistrala 
petrolieră North Stream, care se află deja în funcţiune şi pompează petrolul din Rusia 
până în Germania. Ieri inamici, azi, parteneri strategici. 

Culoarul strategic central european începe din Galiţia Orientală, trece pe 
la nord de lanţul muntos european şi ajunge până în Normandia. Marile capitale 
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europene se află pe acest culoar, care reprezintă un fel de bulevard strategic al 
Europei, de-a lungul şi de-a latul căruia s-au dus toate marile războaie, din antichitate 
până în prezent şi, probabil, nici viitorul nu va ocoli acest spaţiu. 

Culoarul strategic al Dunării îşi are şi el importanţa lui politică, economică şi 
din foarte multe alte perspective. De remarcat, totuşi, că Dunărea, chiar şi în vremea 
limesului roman, n-a fost zonă de falie, ci, dimpotrivă, de-a lungul ei, s-au realizat 
totdeauna confluenţe strate gice de foarte mare anvergură. De aceea, culoarul strategic 
al Dunării, departe de a fi zonă de falie, a fost totdeauna cale de comunicare, coridor 
logistic, cale de navigaţie şi liant. Dunărea a fost doar un drum de-a lungul căruia s-au 
mişcat şi s-au statornicit populaţiile, dar, în vremuri conflictuale, s-au efectuat pe aici 
şi manevre strategice cu mari grupări de forţe. Asemenea manevre sunt numeroase. 
Una dintre ele, este cea efectuată de legiunile lui Traian în războiul din 101-102 şi 
în cel din 105-106 împotriva regelui Decebal. Tot pe aici s-au derulat o parte din 
cruciade, iar cele două războaie mondiale n-au ocolit defel bătrânul fluviu european. 
Astăzi, Austria, ţară situată chiar în miezul acestui coridor strategic, a devenit ţară de 
tranzit energetic. Petrolul se împacă foarte bine cu obiectivele unice din această zonă, 
cu valsurile celebre ale lui Straus şi cu minunile unei civilizaţii care a generat nu doar 
războaie, ci şi p incomensurabilă cultură.

Nici culoarul strategic maritim n-a fost zonă conflictuală permanentă. 
Bătăliile pentru strâmtori (este vorba de Bosfor şi Dardanele) şi pentru supremaţia 
în Mediterana nu au fost chiar atât de spectaculoase. Totuşi, în spaţiul maritim sau 
în imediata lui vecinătate, s-au trasat unele falii ale căror efecte le suportăm şi azi. 
Este vorba de falia dintre creştinism şi islamism, dintre civilizaţia occidentală şi cea 
musulmană, dintre ortodoxism şi catolicism, după schisma de la 1054, dar şi de alte 
numeroase falii care au rezultat dintr-o construcţie geopolitică arbitrară şi dramatică.

Prima rocadă de importanţă strategică dintre aceste trei mari culoare strategice 
o reprezintă teritoriul dintre Prut şi Nistru. Această rocadă nu se întinde până la Carpaţi, 
pentru că zona dintre Prut şi lanţul Munţilor Carpaţi a reprezentat, în acele vremuri, o 
zonă de siguranţă strategică pentru Imperiul ţarist, în timp ce teritoriul dintre Dunăre 
şi lanţul Munţilor Carpaţi reprezenta o zonă de siguranţă strategică pentru Imperiul 
otoman. În antichitate, aceeaşi regiune fusese zonă de siguranţă strategică pentru 
Imperiul roman. De îndată ce acesta a trecut Dunărea şi şi-a cucerit propria zonă de 
siguranţă strategică, s-a declanşat procesul de erodare şi de prăbuşire. Probabil că 
Imperiul otoman a învăţat câte ceva din această lecţie a istoriei şi nu s-a grăbit să 
treacă prea des şi prea hotărât la nord de Dunăre, în zona spaţiului românesc, chiar 
dacă, pe coridorul strategic al Dunării, a ajuns până la porţile Vienei. 

Zonele de siguranţă strategică trebuie să fie suficient de mari, pentru a permite 
efectuarea manevrei strategice pe direcţii exterioare, dar nu prea mari pentru a pune 
probleme de suveranitate, independenţă, sau pentru a se transforma într-un posibil 
inamic pentru marile imperii. Or, ţările româneşti de la sud şi est de Carpaţi erau 
ideale pentru aşa ceva. Unite, ar fi putut pune însă probleme. De aceea, aceste mari 
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imperii au avut, într-un fel, „grijă“ de ele, acordându-le mici „atenţii“ protecţioniste, 
pedepsindu-le din când în când pentru vreun început de necuminţenie, dar nelăsându-
le, practic, nici o şansă să se transforme, împreună – eventual, împreună şi cu spaţiul 
transilvan –, într-o entitate cu pretenţii la suveranitate, independenţă şi putere. 
Oamenii din aceste spaţii binecuvântate de Dumnezeu şi, în acelaşi timp, blestemate 
de soartă, la fel ca şi unii dintre conducătorii lor cinstiţi şi curajoşi, au fost nevoiţi să 
se gândească doar la supravieţuire.  

Imperiul habsburgic nu a avut unde să-şi mai rezerve o zonă de siguranţă 
strategică (zonă tampon) şi atunci a realizat una interioară, la adăpostul Carpaţilor de 
Curbură, aproximativ în spaţiul de azi al judeţelor Covasna, Harghita şi o parte din 
Mureş. Acest spaţiu a fost colonizat la început cu teutoni, apoi, în secolele XII-XIII, 
cu secui. Misiunea lor era să păzească frontierele estice ale Imperiului, dar mai ales 
să creeze aici un spaţiu cu totul special. Acest spaţiu avea o importanţă foarte mare 
pentru Imperiul habsburgic, din cel puţin trei motive:

- reprezenta un spaţiu flexibil de siguranţă strategică interioară, înapoia unui 
obstacol puternic – lanţul muntos – şi sprijinit pe forme puternice de teren din podişul 
Transilvaniei, îndeosebi pe Munţii Perşani;

- reprezenta o zonă din care se putea efectua, în caz de război, manevra 
strategică pe direcţii interioare către cele două mari culoare strategice – cel care 
începea din Galiţia şi cel al Dunării;

- permitea debuşarea rapidă, prin Poarta Focşanilor, la Gurile Dunării şi, într-o 
perspectivă mai îndepărtată, după cum spune Iuliu Maniu în una dintre lucrările sale, 
cucerirea acestora în vederea realizării unei ieşiri la Marea Neagră. 

Chiar dacă acest spaţiu din interiorul curburii Carpaţilor nu a fost folosit 
niciodată pentru aşa ceva, nu încape nici o îndoială că el avea aceste valenţe de care 
nu se poate ca Imperiul austro-ungar să nu fi ţinut seama. Oricum, efectul de falie 
produs atunci se menţine şi azi.

Aşa cum am afirmat mai sus, marile imperii ale acelor vremuri, ca şi marile 
entităţi dinaintea lor, chiar şi cele din antichitate, marcate semnificativ de expansiunea 
Imperiului roman şi de activarea foaierului perturbator, situat, după cum se ştie, 
între nordul Mării Caspice şi Manciuria, nu puteau permite unitatea sau unificarea 
spaţiului românesc.

Efectele de zone de siguranţă strategică sau de zone-tampon, care sunt, la urma 
urmei, şi efecte de falie, se simt încă şi azi, în general, prin modul cum este privit şi 
tratat spaţiul românesc. 

N-a trecut, totuşi, nici un secol de la realizarea unităţii spaţiului românesc 
într-un stat politic, într-un stat naţional unitar. Timpul istoric este prea scurt pentru 
ca astfel de efecte să fi fost resorbite. Şi chiar dacă nouă ne place să credem că nu 
se poate pune la îndoială unitatea spaţiului românesc, pe care noi îl considerăm un 
spaţiu-izvor, un spaţiu generator de stabilitate şi de siguranţă, nu toată lumea este de 
acord cu ceea ce credem noi. Samuel P. Huntington, spre exemplu, delimitează clar, 
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printr-o linie categorică, de tipul celei pe care a trasat-o Stalin cu creionul roşu peste 
Moldova, civilizaţia occidentală de cea ortodoxă. Această linie trece pe la est de ţările 
baltice, pe care Huntington le consideră ca făcând parte din civilizaţia occidentală, 
pe la est de Ucraina subcarpatică, pe lanţul Munţilor Carpaţi, despărţind România în 
două – una ortodoxă şi una (Transilvania) occidentală –, printre Croaţia şi Serbia, 
pe la est de Slovenia şi pe undeva prin interiorul ţinutului Bosniei şi Herţegovinei, 
despărţindu-i pe catolicii de acolo de ortodocşi şi musulmani. Trebuie să reamintim 
aici că ilustrul profesor de la Harvard împarte lumea, pe criterii, desigur, discutabile, 
în şapte (sau opt) civilizaţii – sinică, hindusă, japoneză, islamică, africană, ortodoxă 
şi occidentală, la care se adaugă şi cea latino-americană, cea de a opta, dar care poate 
fi foarte bine integrată şi în civilizaţia occidentală. 

Noi nu credem că lumea poate fi redusă doar la aceste civilizaţii, dar 
subiectul a fost şi încă este şi acum controversat. Oricum, profesorul Huntington 
ne-a reamintit că nu suntem uniţi, unitari şi solidari, că civilizaţiile ar putea fi chiar 
entităţi generatoare de războaie. Noi ştiam că civilizaţiile nasc valori, nu războaie. 
Interesele, deci politicile produc războaie, nu civilizaţiile. 

Deşi, acest mod tranşant de a trage linii între civilizaţii prin mijlocul unor 
state politice, sau prin inima unui continent pare bizar şi ofensator, profesorul de la 
Harvard sesizează o realitate dramatică. Din păcate, chiar şi acolo unde se consideră 
că nu se pune la îndoială entitatea, stabilitatea şi unitatea unui spaţiu, se manifestă 
destul de serios acest efect de falie. L-am sesizat şi noi într-o carte intitulată „Nori 
pentru mileniul trei“, apărută în 1998, la Editura Naţional. Mulţi oameni fac diferenţe 
între Moldova, Regat şi Transilvania, ca şi cum ar vorbi de trei surori sau de trei 
fraţi crescuţi pe alte continente şi „obligaţi“ sau sortiţi să se reîntâlnească şi să 
trăiască împreună. Însăşi stema ţării nu are ca logo un simbol al unităţii, ci mai multe 
simboluri ale provinciilor de odinioară, provincii care, astăzi, nu mai există. Ca să 
nu mai vorbim de cele câteva proiecte de autonomizare a ţinutului secuiesc, adică a 
zonei de siguranţă strategică spre est a fostului imperiu. 

Se poate ca astfel de falii să fie sau să fi fost artificiale. Totuşi, ele nu se 
estompează, ci se adâncesc. În mare parte, populaţia de etnie română a părăsit practic 
judeţele Covasna şi Harghita. Acest lucru este un fapt împlinit care adânceşte efectul 
de falie etnică, produs în vremea imperiilor şi perpetuat până în zilele noastre, nu ca 
o fantasmă a istoriei, ci ca o realitate bizară şi periculoasă. 

Desigur, spaţiul românesc nu se aseamănă cu cel al Balcanilor de Vest sau cel 
caucazian, chiar dacă unii încearcă să facă şi astfel de asocieri. Acolo, în Balcanii de 
Vest, s-a tras o linie categorică între musulmani, slavi şi occidentali, fără să se ţină 
seama că, de fapt, acolo s-au întâmplat, de-a lungul timpului, lucruri greu de explicat 
şi de corectat. De exemplu, musulmanii din Bosnia sunt, în majoritate, slavi trecuţi 
la islamism, albanezii sunt urmaşii vechilor iliri, ortodocşii sunt, de regulă, slavi, iar 
catolicii sunt tot slavi catolicizaţi. 

Odinioară, pentru a-i sedentariza pe slavii migratori şi a le opri expansiunea 
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lentă şi sigură spre Vest, Occidentul le-a catolicizat avangărzile... Desigur, problema 
aceasta nu mai are nici o importanţă acum. Dar efectele de falie ale acelor vremuri 
vor dura secole. Ele îngreunează procesul de unificare deplină a continentului, 
menţin încă prejudecăţi şi temeri, în timp ce populaţiile din zonele sensibile suportă 
consecinţele. 

Aceste falii nu sunt numai în Balcanii de Vest, în Caucaz, ci şi în Spania, în 
Marea Britanie, în Italia, în Franţa, în Germania. Democraţiile şi chiar federalizarea 
au rezolvat o parte dintre efectele de falie, dar dacă analizăm mai atent motivele pentru 
care francezii şi olandezii au respins proiectului Constituţiei Europene, vehemenţa cu 
care unii contestă procesul de globalizare, dificultăţile economice, politice, sociale 
şi chiar culturale pe care le întâmpină extinderea Uniunii Europene, problematica 
financiară, cea a resurselor, a migraţiei, a coridoarelor pe care se derulează traficul 
de droguri, de persoane şi de arme, acţiunile teroriste şi alte fenomene ce macină 
încă vechiul continent şi, într-o măsură şi mai mare, spaţiul românesc, ajungem 
la concluzia că, de-a lungul timpurilor, nu s-a schimbat mare lucru. Poate doar 
tehnologia, comunicaţiile, forţa economică şi nevoia din ce în ce mai mare de resurse 
şi de pieţe...  

Ultimele două state care mai menţineau încă ce a mai rămas din Federaţia 
Iugoslavă – Serbia şi Muntenegru – s-au despărţit în bună pace, după voia lor, 
a Europei şi a lui Dumnezeu, semn că nici federaţiile nu pot rezolva chiar toate 
problemele, urmând ca, în viitor, fiecare dintre aceste ţări să-şi continue drumul ei 
european. La scurt timp, s-a desprins şi Kosovo de Serbia şi a devenit cea mai tânără 
ţară independentă şi suverană de pe glob. Problema este dacă această destrămare 
extrem de sângeroasă a fostei Iugoslavii nu a creat sau nu a adâncit noi falii strategice 
care vor dura sute de ani. Pentru că, indiferent ce s-ar spune, oamenii de acolo pot 
uita sau ierta, dar memoria lor colectivă nu va uita şi nu va ierta niciodată nimic din 
ce a fost. 

Altădată, spuneam că unirea face puterea. Acum oamenii din această parte a 
Europei acţionează invers, ca şi cum n-ar avea nevoie de putere, ci doar de libertatea 
de a se separa unii de alţii şi a se supune altora, de prin alte părţi ale lumii. Aşa a fost 
de când e lumea. Pe cine nu-l laşi să moară nu te lasă să trăieşti. Dar libertatea este 
uneori mai scumpă decât puterea, deşi nu poate exista putere adevărată acolo unde 
nu există libertate adevărată. 

Ucraina îşi construieşte şi ea, la rândul ei, o filosofie pe care, poate, nouă 
ne vine destul de greu s-o identificăm, s-o definim şi s-o înţelegem pe deplin. Dar 
Ucraina este o ţară mare, marcată şi ea de numeroase falii – unele, activate deja în 
timpul Revoluţiei Portocalii – căreia Rusia, NATO, Uniunea Europeană şi întreaga 
planetă i-au acordat, la vremea respectivă, o atenţie specială, mai mult sau mai 
puţin cuvenită. Republica Moldova, sătulă, poate (sau nu, cine ştie?!), de stăpânirea 
sovietică (care mai are încă destule efecte remanente) şi dezgustată de condiţia ei de 
soră săracă a României şi de fost „batalion disciplinar“ din vremea când a făcut parte 
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din spaţiul românesc, îşi caută cu febrilitate un drum european. Sperăm să-l găsească, 
deşi spaţiul ei este măcinat de numeroase falii, consecinţe intempestive ale condiţiei 
ei de primă rocadă strategică între cele trei mari culoare de care am amintit mai sus. 
Tocmai pentru că Dumnezeu a aşezat acest spaţiu între Prut şi Nistru, Imperiul ţarist, 
în confruntare (dar şi în parteneriat rezonabil) cu cel otoman şi cu cel habsburgic, a 
avut toată grija să stimuleze înlăturarea românilor de la Gurile Dunării, din zonele 
Kahul, Ismail, şi din nordul Bucovinei, adică de la intrările în cele trei mari culoare 
strategice. Mai mult, imediat după război, frontierele între Ucraina şi Moldova au fost 
stabilite în aşa fel încât nici un picior de român (moldovean) din Republica Moldova 
să nu se mai afle în apropierea gurilor Dunării şi în nord. Aceste zone au fost atribuite 
Ucrainei şi acolo au rămas. În 1948, a fost luată şi Insula Şerpilor, pentru a fi plantat 
acolo un radar puternic care să supravegheze Gurile Dunării şi Marea Neagră, până 
la strâmtori. Interes strategic, ce să-i faci! Dar nu al nostru. 

Nu se discută, desigur, problema frontierelor. Aşa au fost stabilite după război, 
aşa le vrea Europa, aşa rămân! Se discută însă problema faliilor care s-au creat de-a 
lungul secolelor, care ne marchează viaţa şi peste care nu se poate trece atât de uşor. 
Faliile totdeauna separă, pe când frontierele europene de azi încep să se transforme, 
din linii care separă şi opun, în linii care unesc şi integrează.

Reprezentanţii Rusiei n-au dat curs multora dintre iniţiativele româneşti 
privind, spre exemplu,  forumul Mării Negre, desfăşurat la Bucureşti, în anii trecuţi, 
iar acest lucru spune foarte mult. Desigur, Rusia are alte preocupări mult mai 
importante acum – consolidarea economică, financiară şi tehnologică, acordul de 
colaborare şi parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu 
China şi cel cu Statele Unite, problema frontierelor etc. –, dar această ţară este unul 
dintre cei mai importanţi parteneri la Marea Neagră, pentru că este deţinătoare a 
unor uriaşe resurse energetice, a unei forţe militare redutabile şi a unei îndelungate 
prezenţe în această zonă. Probabil că toţi cei care se ocupă de unificarea continentului 
european, de realizarea unei entităţi europene puternice, credibile şi prospere vor 
înţelege că nici una dintre vechile falii – religioase, economice, culturale, politice, 
civilizaţionale, etnice etc. – nu va putea fi cu adevărat înlăturată fără participarea 
semnificativă a Rusiei şi a Turciei, două ţări euro-asiatice. 

Lipsa unor reprezentanţi ai Rusiei de la întâlnirea de la Bucureşti şi de prin alte 
părţi privind problematica Mării Negre poate să fie şi un răspuns la unele afirmaţii mai 
mult sau mai puţin metaforice de tipul „Marea Neagră – lac rusesc, Marea Neagră – 
lac turcesc...“, ca să nu mai vorbim de ostilitatea creată în Caucaz şi de demonstraţia 
de forţă făcută de ruşi în Georgia… 

Oricum, semnificativ este că se încearcă tot ce este posibil pentru a se reduce 
acest efect de falie care macină încă viaţa Europei şi a Europenilor. Acest efect 
precede şi urmează păcilor de la Westfalia, iar estomparea lui va mai dura. Grecia 
şi Turcia nu-şi dispută nu numai insula Cipru, care a intrat în Uniunea Europeană, 
iar platoul continental al Mării Egee este suficient de mare pentru toată lumea, mai 
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ales pentru cei care vor doar să vadă, la un preţ rezonabil, acele minunate insule 
care au întemeiat legenda şi civilizaţia în care trăim, ci şi propria lor proiecţie în 
viitor. Saddam Hussein, în Golf, a fost împuşcat, a şi putrezit, şi nu mai poate sfida 
tribunalul care l-a judecat şi l-a spânzurat, într-un mod pe măsura lui, şi căldurile 
dintre Tigru şi Eufrat şi nu-i mai pasă dacă Turcia, prin vreun mare baraj denumit 
Atatürk sau altfel, va opri jumătate din apele celor două fluvii, perla Mesopotamiei, 
(barajul a fost deja construit de mult vreme), şi nici de avioanele americane, britanice 
sau cu alte insemne care au acum la dispoziţie tot cerul Bagdadului şi al Irakului şi 
nu doar nişte zone de exclusivitate, ca odinioară. Turcia se va război în continuare 
cu extremiştii kurzi, cu terorismul, cu seismele  şi cu toţi cei care-i fac necazuri, dar 
se pare că şi cu Siria, lovind, în elul acesta, indirect, rivalul său de secole, încă din 
vremea Imperiului Persan – Iranul. Pentru că este Turcia a 80 de milioane de oameni 
şi nimeni nu îndrăzneşte să-i sufle în ciorbă, în timp ce israelienii şi palestinienii 
când sunt pe punctul de a pune în operă un acord mediat de americani sau o foaie de 
parcurs cu ziduri şi terorism disperat, când sunt cu glonţul pe ţeavă. Acum, avioanele 
Tsahalului aşteaptă permisiunea de decolare pentru a lovi instalaţiile nucleare ale 
Iranului, aşa cum au făcut-o, în 1981, cu cele reactorul nuclear experimental Osirak, 
montat de francezi la sud de Bagdad.

Spaţiul nostru este, deocamdată, liniştit, iar încercările de a-l tulbura, pe 
traseele unor vechi falii, încă nedispărute, nu sunt sortite vreunei izbânzi. Deşi ar 
trebui să suflăm totuşi şi în iaurt. Necazurile, pentru noi, nu vin neapărat de la alţii, ci 
de la proprii noştri conducători care uită că statul nu este vătaful naţiunii, ci slujbaşul 
ei.

Războiul nu mai ameninţă nici Balcanii, nici Caucazul, iar de spaţiul românesc 
nici vorbă să se poată apropia. Sunt însă destule conflicte îngheţate în jur, fierbe 
Orientul Mijlociu şi Nordul Africii şi se apropie o primăvară frumoasă şi, poate o 
vară foarte fierbinte. 
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Abstract 

Toate ţările arabe au fost puse în mişcare de revolte populare. Acestea 
din urmă sunt generate de stagnarea economică, de pauperizarea populaţiei, 
de corupţia relativ generalizată în ţările din regiune. În interiorul societăţilor, 
revoltele populare au cunoscut grade diferite de dezvoltare şi împlinire a unor 
deziderate colective.

În Orientul Mijlociu, o nouă ordine  pare să se schiţeze cu tensiuni 
sporite.  Procesul continuă chiar dacă aparent revoltele au încetat. În acest 
climat, există premisele manifestării unor ameninţări neconvenţionale de 
securitate.  

Cuvinte-cheie: revolte, lumea arabă, Orientul Mijlociu, ameninţări 
neconvenţionale, consecinţe,  cauze,  certitudini,  incertitudini. 

1. Revoltele din lumea arabă - cauze, forţe sociale implicate, certitudini şi 
incertitudini

Revoltele din societăţile arabe au fost provocate de cauze asemănătoare, 
tinerii au constituit forţa socială reprezentativă,iar situaţiile respective au 

fost marcate de o serie de certitudini şi incertitudini. 

1.1. Cauzele revoltelor din lumea arabă

Începând cu decembrie 2010, lumea arabă a fost cuprinsă de revolte populare 
îndreptate împotriva conducerilor politice ale ţărilor, a absenţei drepturilor general 
umane. Mişcarea de protest a început în Tunisia. Au urmat, apoi, Egiptul şi, ulterior, 
1 Cercetător ştiinţific gr. II la Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate de la Universitatea de Apărare 
„Carol I”, Bucureşti

AMENINŢĂRI NECONVENŢIONALE 
ÎN ORIENTUL MIJLOCIU
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celelalte ţări din regiune. După ani de suferinţă, mii de persoane au îndrăznit să se 
opună conducătorilor autoritari în fruntea ţărilor din zonă, pentru a-şi cere libertatea 
şi condiţii mai bune de viaţă. 

De fapt, analiza derulării evenimentelor conduce la constatarea că revoltele din 
lumea arabă sunt rezultatul combinării mai multor ingrediente detonante: respingerea 
vechilor regimuri autocrate; stagnarea economică; corupţia generalizată; blocajul 
sau limitarea semnificativă a libertăţii de expresie şi atingerea brutală a drepturilor 
omului; caracterul spontan, masiv şi nonviolent al manifestaţiilor de protest; rolul 
tinerilor cu studii superioare dar fără viitor, adesea în şomaj sau lucrând în domenii 
sub nivelul pregătirii lor profesionale; folosirea noilor tehnologii nu doar pentru a 
se informa în timp real, ci şi pentru a se mobiliza; pauperizarea clasei mijlocii încă 
fragilă atât prin augmentarea şomajului, cât şi a creşterii costului vieţii. 

Totuşi, aceste ingrediente au jucat roluri cu ponderi diferite, potrivit ţării în 
care se desfăşura revolta, şi au fost însoţite de elemente locale specifice, având în 
vedere diversitatea situaţiilor politice, sociale şi economice ce există în  statele arabe.

 
1.2. Statutul şi rolul participanţilor la revoltele arabe

În principal, tinerii au constituit forţa socială principală în revoltele arabe, 
motivaţi fiind de: nemulţumirea faţă de condiţiile sociale, economice şi politice în 
care trebuiau să trăiască, precum şi de absenţa oricărei speranţe de ameliorare a 
situaţiei lor. În acest context, o problemă deosebit de gravă cu care se confruntă mai 
ales populaţia tânără din Orientul Mijlociu este  şomajul foarte mare. Astfel, rata 
şomajului în Maroc, Egipt, Tunisia şi Algeria era, în rândul tinerilor, de 24% faţă de 
9,8% la nivelul întregii populaţii active2. 

În plus, se cuvine menţionat faptul că populaţia ţărilor arabe este una 
eminamente tânără. Astfel, comparativ cu Europa îmbătrânită, lumea arabă se 
caracterizează, printr-o extremă tinereţe a populaţiei sale. Grupa de vârstă 0-20 de 
ani reprezintă aproape 45% din populaţia totală, adică aproximativ 170 de milioane 
de arabi dintr-o populaţie totală de 360 de milioane. Tinerii din grupa de vârstă 15-25 
de ani reprezintă o pătrime din populaţia totală, adică 80 de milioane3. 

Teoretic, populaţia tânără reprezintă un avantaj pentru o ţară, mai ales din 
punct de vedere economic, social şi demografic. În lumea arabă, însă realitatea 
este cu totul alta: tinerii arabi a căror rată de şcolarizare şi educaţie au cunoscut un 
salt spectaculos, sunt confruntaţi cu o rată de şomaj alarmantă, estimată la 40% pe 
ansamblul tinerilor, iar la 30% sunt tineri cu studii superioare4. La rândul lor, femeile, 
în două din trei cazuri, sunt dublu penalizate. Mai mulţi factori explică această stare 
datorită: slabei calităţi a sistemului educativ, a economiilor puţin diversificate şi 
2  Le printemps arabe, http://www.courrierinternational.com/dossier/2011/02/10/le-printemps-arabe, p.3. 
3  Prof. Bichara KHADER, La jeunesse: moteur des soulèvements démocratiques arabes,  http://www.medea.
be/2011/05/la-jeunesse-moteur-des-soulevements-democratiques-arabes/.
4  Prof. Bichara KHADER, art. cit. p.2. 
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puţin integrate în regiune, regimurilor politice rapace, sectorului privat anemic şi 
bazat pe structuri familiale, sectorului public exagerat a cărui capacitate de absorbţie 
a fost atinsă şi gamei reduce a produselor, pentru a crea folosiri de calitate. Cu alte 
cuvinte, este vorba de o inadecvare semnificativă între ofertă şi cerere de tineri din 
populaţia activă. 

La rândul lor, femeile, tradiţional izolate, au luat parte activă la mişcările de 
protest, jucând, uneori, un rol chiar de lideri. Astfel, mii de femei au coborât în străzile 
oraşelor din Orientul Mijlociu şi din Magreb pentru a solicita sfârşitul represiunii, 
mai multă libertate şi dreptate. Peste tot, femeile s-au mobilizat pentru a solicita mai 
multe drepturi şi s-au temut, în acelaşi timp, că revolta le va fi confiscată5. 

Desigur, la evenimente au luat parte şi persoane reprezentând şi alte categorii 
sociale şi de vârstă, dar cantitativ au fost în inferioritate faţă de tineri şi femei.

1.3. Certitudini şi incertitudini ale revoltelor arabe 

În ceea ce priveşte, revoltele arabe, analiza declanşării, derulării şi finalizării 
lor, evidenţiază existenţa unui ansamblu de certitudini şi incertitudini. 

În continuare, se vor analiza principalele certitudini ale revoltelor din lumea 
arabă. Prima certitudine şi, probabil, cea mai semnificativă, o constituie faptul că pot 
izbucni revolte populare şi în ţările cu regimuri politice autoritare.  Revoltele din 
ţările Orientului Mijlociu, cunoscute şi ca „primăvara arabă” sunt dovezi indubitabile 
ale acestui fapt. Practic, mişcarea de revoltă a început în Tunisia, a trecut în Egipt, 
apoi a cuprins şi celelalte ţări din regiune. În prezent, revoltele continuă în aproape 
toate ţările în care au izbucnit întrucât obiectivele urmărite de protestatarii nu s-au 
atins în totalitate.

A doua certitudine o reprezintă faptul că şefii statelor din lumea arabă, adepţi 
ai unui stil de conducere autoritar, susţinuţi decenii de-a rândul de statele occidentale 
şi de către SUA, în perioada revoltelor populare, nu au primit sprijinul scontat de la 
acestea. În acest sens, exemplul preşedintelui Egiptului Hosni Mubarak este grăitor. 

A treia certitudine este aceea că, în lumea arabă, neprevăzutul este sigur6. 
Anticiparea, este peremptorie, speculativă şi aleatorie. Tradiţiile, cultura, civilizaţia, 
cutumele, obiceiurile şi religia atât de diversificată sunt fundamentul pe care se 
realizează neprevăzutul. 

A patra certitudine este că nu a existat un complot,deşi, în mod tradiţional, 
această regiune cultivă „teoria complotului”. De data aceasta, maniera în care revoltele 
au cuprins ţările arabe au fost spontane, conduse de tineri care s-au folosit din plin de 
avantajele tehnologiilor moderne ale informaţiilor şi comunicaţiilor în mobilizarea 
participanţilor la aceste mişcări, în chiar organizarea evenimentelor. Practic, tinerilor 
li s-au alăturat destul de rar forţe organizate, cum ar fi mişcări islamiste (de exemplu, 
5  Cf. Révoltes arabes, vers un printemps des femmes?, http://www.rsr.ch/info/les-points-forts/3000976-revoltes-
arabes-vers-un-printemps-des-femmes.html.
6  Le monde arabe en révolte, http://www.grotius.fr/par-denis-bauchard-le-monde-arabe-en-revolte/, p.1. 
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„Fraţii musulmani” în Egipt) sau personalităţi cu autoritate şi reprezentative pentru 
dizidenţa fiecărei ţări. 

Pe de altă parte, marile puteri internaţionale şi/sau puterile locale nu au 
intervenit direct în izbucnirea, organizarea şi desfăşurarea revoltelor arabe. Ulterior, 
atunci când s-a considerat că forţele armate fidele unui dictator sau şef de stat au comis 
atrocităţi reprimând revoltele populare, unele ţări occidentale, sub mandat ONU, au 
intervenit pentru protecţia civililor din aceste state. Aici, este vorba înainte de toate 
de Libia, unde în final, NATO, sub mandat ONU, a preluat conducerea operaţiunilor 
militare duse împotriva forţelor loiale colonelului Gaddafi. 

Printre incertitudinile revoltelor din lumea arabă, analiza s-a oprit asupra celor 
pe acre le-a considerat ca fiind semnificative. Astfel, o primă incertitudine o constituie 
absenţa unui partid de opoziţie puternic sau a unor partide politice de opoziţie 
capabil/capabile să atragă masele de oameni, să le organizeze şi să le conducă 
pe calea democratizării societăţii respective. Printre motivele acestei absenţe se 
află: obedienţa indusă conducătorilor partidelor de opoziţie pe durata deceniilor de 
dictatură; descalificarea unora dintre partidele de opoziţie datorită relaţiilor ambigue 
avute cu puterea politică; decalajul vizibil între opozanţii din exil şi realitate apolitică 
din ţara lor; lipsa reprezentativităţii noilor partide sau mişcări.  

O a doua incertitudine rezidă în rolul esenţial jucat de către ciber-
revoluţionarii globalizaţi şi probabilitatea redusă ca aceştia să vrea şi să poată să-şi 
asume responsabilitatea accederii la puterea politică în stat. După cum au decurs 
evenimentele până în prezent, se pare că aceşti ciber-revoluţionari nu-şi vor asuma 
un rol direct şi consistent în viaţa politică a ţărilor arabe. 

O a treia incertitudine este dată de faptul că organizaţiile islamiste, deşi 
s-au implicat în revolte fără a-şi asuma un rol de lider, nu se ştie dacă vor adopta 
aceeaşi atitudine şi pe viitor. Totuşi, dacă se are în vedere că unele organizaţii 
islamiste, ca, de pildă, „Fraţii musulmani”, puternic ancorată în realitatea socială 
de decenii, este clar că acestea nu vor renunţa să influenţeze puterea. În calitate de 
singura forţă organizată, ei participă şi influenţează deja puterea din Irak, Gaza şi 
Liban. Capacitatea lor de mobilizare va rămâne puternică şi, în caz de alegeri libere şi 
transparente, membrii acestei organizaţii vor strânge o parte importantă din voturile 
electoratului. Pentru moment, „Fraţii musulmani” adoptă o poziţie de aşteptare, 
anunţând că, în Egipt, ei nu vor prezenta un candidat pentru alegerile prezidenţiale7. 
Pe de altă parte, trebuie subliniat că islamismul politic rămâne singura forţă politică 
de opoziţie organizată care nu renunţă să facă din charia unica sursă a legii. (Charia 
este ansamblul de legi impuse de Allah şi relevate de proroci, ce conduc întreaga 
viaţă umană de la naştere la moarte) 8.

A patra incertitudine se referă la atitudinea comunităţii internaţionale faţă de 
instaurarea unor regimuri democratice în ţările arabe. Afirmăm aceasta, întrucât 

7  Ibidem, p.2. 
8 Définition de la Charia, http://www.angelfire.com/journal/sunnah/Islam/definition_charia.html.
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se cunoaşte că instaurarea regimurilor democratice se poate face şi construi în mod 
progresiv dacă se primeşte din afara ţării un sprijin calificat şi dezinteresat. Această 
atitudine este cu atât mai indispensabilă cu cât numeroase scenarii de evoluţie apar ca 
îngrijorătoare. De fapt, comunitatea internaţională şi mai ales Europa ţinând seama 
de proximitatea geografică, trebuie să facă faţă probabilităţii cam după revolte,  să 
se produce evenimente complexe, cum ar fi: instaurarea haosului în unele ţări arabe; 
riposta foarte dură a regimurilor autoritare faţă de participanţii la revoltă; instaurarea 
posibilă a unor regimuri politice ostile SUA şi Europei. În acest sens, ar fi posibil ca 
SUA şi UE să joace un rol de sprijin financiar şi politic, şi aceasta, fără intenţia de 
ingerinţă. 

In opinia noastră, întreaga situaţie impune o analiză lucidă şi chiar o reflecţie 
asupra politicilor de urmat în privinţa ţărilor arabe, pe de o parte, luând în calcul 
diversitatea lor şi, pe de altă parte, ţinând seama de aspiraţiile democratice ale 
tuturor. Perspectiva unei lumi arabe laice, democratice şi pro-occidentale este, se 
pare, deocamdată, mai mult un vis decât o realitate. În plus, efectele acestor revolte 
încă nu sunt pe deplin cunoscute şi nici cercetate pentru a se şti, de către actorii 
statali şi nonstatali interesaţi, cum să procedeze în sprijinirea evoluţiei democratice 
a acestor ţări. 

2. Orientul Mijlociu după revoltele arabe

În scopul eliminării unor interpretări mai puţin adecvate în privinţa a ceea ce 
înseamnă Orientul Mijlociu şi lumea arabă, vom face următoarele precizări:

- „Orientul Mijlociu desemnează, pentru europeni, americani şi africani, 
o regiune din Asia ce merge din Siria la frontiera iraniano-afgană trecând prin 
peninsula arabică”9. „Termenul Orientul Mijlociu defineşte o arie culturală, deci el 
nu delimitează frontiere precise. În general, se includ: Bahrein, Egipt, Turcia, Iran, 
Irak, Israel, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Siria, Emiratele 
Arabe Unite, Yemen şi teritoriile palestiniene de la fâşia Gaza şi Cisioradania” 10. 

De fapt, Orientul Mijlociu pune Turcia şi Iranul în centru. El pleacă de la 
Marea Mediterană şi înglobează peninsula arabică, până în Afghanistan şi Pakistan. 
El cuprinde Levantul egiptean şi mesopotamian/ţările arabe mediteraneene (Libia, 
Turcia, Algeria, Maroc)/ţările din peninsula arabică situate mai degrabă în Asia 
Occidentală. Este caracterizat prin bogăţii petroliere, ce vor juca un rol geopolitic 
din ce în ce mai important; 

- „Lumea arabă ... cuprinde, de la Atlantic la Golf: Maroc, Algeria, Libia, 
Egipt, Liban, Siria, Irak, Arabia Saudită, Yemen, Kuweit, Iordania şi Emiratele Arabe 
Unite” 11.

În plus, pentru a putea constata care este situaţia în Orientul Mijlociu după 
9  Définition Proche et Moyen Orient [Analyse, Géopolitique], http://stratogeo.over-blog.com/article-3377159.html.
10  Définition du terme „Moyen-Orient”, http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=17688.
11  Définition Proche et Moyen Orient [Analyse, Géopolitique], http://stratogeo.over-blog.com/article-3377159.html.
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revoltele arabe, vom descrie succint evenimentele produse în ţările ce aparţin acestei 
regiuni. 

Mai întâi, vom evidenţia situaţia din Tunisia, întrucât această ţară este prima 
în care s-a declanşat, în decembrie 2010, şi a continuat în ianuarie 2011, mişcarea 
de protest împotriva guvernanţilor. Revolta s-a soldat cu plecarea de la conducerea 
ţării a preşedintelui Ben Ali şi constituirea unui guvern  de uniune naţională. Fostul 
partid guvernamental a fost suspendat şi s-a anunţat că alegerile pentru o Adunare 
constituantă vor avea loc în luna octombrie 2011. 

În Egipt, revolta s-a soldat cu demisia preşedintelui ţării Hosni Mubarac aflat 
la putere de 31 de ani. După plecarea sa, conducerea ţării a fost asumată de Consiliul 
suprem al forţelor armate. Armata asigură interimatul şi pune în practică progresiv 
măsuri de tranziţie la un regim democratic. Printre măsurile adoptate menţionăm: 
dizolvarea Parlamentului; suspendarea Constituţiei; organizarea alegerilor pentru 
desemnarea noilor guvernanţi ai ţării12. 

În Libia, contestaţia regimului lui Gaddafi a început la 13 ianuarie 201113. 
Armata loială lui Gaddafi a reprimat brutal mişcările de protest. Astfel, se ajunge la 
un conflict armat sângeros, practic la un război civil. Văzând că numărul victimelor 
din rândul protestatarilor creşte, comunitatea internaţională a reacţionat. Consiliul de 
Securitate al ONU a adoptat o rezoluţie impunând o zonă de exclusivitate aeriană. Se 
constituie o coaliţie împotriva forţelor fidele lui Gaddafi care ucideau civili. La finele 
lunii august 2011, susţinute de bombardamentele întărite ale NATO, forţele rebele 
încercuiesc capitala şi, în cele din urmă, o cuceresc, reducând puterea lui Gadhafi 
la un teritoriu restrâns. Revolta din Libia a avut ca obiectiv eliberarea poporului de 
dictatură iar realizarea sa a costat multe vieţi omeneşti. Potrivit cifrelor avansate 
de preşedintele Comitetului Naţional de Tranziţie, organ politic al rebelilor creat în 
februarie, conflictul a făcut mai mult de 20.000 de morţi de la începutul mişcării de 
protest împotriva lui Gaddafi14. În ţară, situaţia rămâne instabilă mai ales că forţele 
loiale lui Gadhafi continuă încă să reziste. Opoziţia libiană este compusă din islamişti, 
naţionalişti,  monarhişti şi un curent democratic. 

În Arabia Saudită, monarhia nu este contestată, mai ales că a adoptat o serie 
de măsuri menite să împiedice răspândirea mişcărilor de protest din celelalte ţări 
din regiune. Totuşi, apar unele manifestări de protest care solicită alegeri pentru 
Consiliul consultativ şi drept de vot pentru femei, lupta împotriva corupţiei şi o mai 
bună transparenţă în materie fiscală, înfiinţarea de partide islamiste (sunt interzise în 
Arabia Saudită asemenea partide)15. Protestatarii aparţinând minorităţii şiite au cerut 
eliberarea prizonierilor şiiţi, mai multe libertăţi politice şi religioase. De asemenea, 
12  Les Egyptiens ont validé la réforme constitutionnelle, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/03/20/les-
egyptiens-auraient-valide-la-reforme-constitutionnelle_1495980_3212.html.
13 Printemps arabe, http://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_arabe, p.24.
14 La Libye, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/02/18/006-monde-arabe-libye.shtml.
15  L’Arabie saoudite, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/02/24/011-monde-arabe-arabie-
saoudite.shtmlhttp://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/02/24/011-monde-arabe-arabie-saoudite.
shtml.
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pe Internet, opoziţia solicită instaurarea unei monarhii constituţionale şi ţinerea de 
alegeri legislative, combaterea corupţiei şi o mai echitabilă împărţire a bogăţiei. În 
bună măsură, conducerea ţării a răspuns afirmativ la revendicările protestatarilor. 

În minusculul regat petrolier Bahrein, mişcarea de protest a fost reprimată 
iniţial de armata proprie, apoi s-a apelat la sprijinul armatei saudite şi a emiratelor. 
Astfel, mişcarea de contestare a regimului politic a fost înfrântă, fără a se realiza 
schimbările solicitate de către manifestanţi16. 

De fapt, în Bahrein, se asistă la lupta pentru putere în stat între sunniţi şi şiiţi. 
Primii deţin puterea în stat şi acţionează, prin toate mijloacele la dispoziţie, pentru 
a o menţine în continuare. La rândul lor, şiiţii profită de situaţia creată în regiune de 
revoltele populare pentru a căuta să-şi împlinească dorinţa de ajungere la putere în 
stat. 

In Iordania, principalul partid de opoziţie – Frontul de acţiune islamică (FAI) 
– a cerut să se înfăptuiască reforme democratice în ţară. Acestuia i s-a alăturat un 
grup ce se numeşte „Tinerii din 24 martie”17, format din studenţi şi universitari 
care, la rândul lor, cer revizuirea legi electorale şi a legii privind libertăţile publice. 
Practic, de la debutul lui 2011, numeroase manifestaţii au avut loc pentru a impune 
conducerii ţării să facă reforme politice. 

De la început, pentru a diminua tensiunile în ţară, sultanul Omanului a anunţat 
o serie de măsuri sociale18 (alocaţii lunare pentru fiecare şomer, crearea unei asociaţii 
de apărare a consumatorilor, instaurarea cooperativelor de vânzare a alimentelor cu 
preţuri mici). Cererile locuitorilor din Oman privesc crearea de locuri de muncă, 
salarii mai bune, abolirea impozitelor şi taxelor, demisia miniştrilor corupţi. 

În Siria, de la începutul mişcărilor de protest, guvernul a luat măsuri de 
înăbuşire a revoltei19. Condamnarea internaţională a reprimării brutale a revoltei 
populare nu a fost posibilă, deoarece Rusia şi China s-au opus oricărei acţiuni 
internaţionale ce urma să fie luată împotriva regimului politic din Siria. În prezent, 
revolta populară continuă, dar cu o intensitate redusă, deoarece reprimarea acesteia, 
la rândul ei, continuă.

În teritoriile palestiniene, spre deosebire de celelalte ţări din regiune, se exercită 
o guvernare aleasă democratic. De aceea, palestinienii nu contestă legitimitatea 
conducătorilor lor. De fapt, tinerii palestinieni mai degrabă fac un apel la unitate 
naţională20, cerând să se pună capăt divizării între Hamas şi Fatah. Ca şi în cazul 
celorlalte revolte arabe, şi apelul palestinienilor s-a făcut tot prin reţelele sociale. 
La fel ca şi în celelalte ţări arabe, şi în teritoriile palestiniene, există o populaţie 
tânără, săracă şi şomeră. Embargoul pus de Israel în 2007 împiedică libera circulaţie 
a produselor şi restrânge deplasările persoanelor. 
16   Bahreïn, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/02/17/006-monde-arabe-Bahrein.shtml.
17  La Jordanie, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/01/31/009-monde_arabe_jordanie.shtml.
18  Oman, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/03/10/007-monde-arabe-oman.shtml.
19 Printemps arabe, http://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_arabe,p.27. 
20  Les territoires palestiniens, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/04/28/009-monde-arabe-
palestine.shtml.
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În Yemen, populaţia a cerut, mai întâi, plecarea preşedintelui Ali Abdallah. Au 
avut loc confruntări violente între manifestanţi şi forţele de ordine. În aprilie 2011, 
guvernul yemenit a acceptat planul propus de opoziţie21. Manifestaţiile au continuat, 
solicitând demisia preşedintelui ţării. Represiunea mişcării de contestare a făcut cel 
puţin 140 de morţi din ianuarie în Yemen, potrivit sursei citate. Opoziţia cere condiţii 
mai bune de viaţă, democraţie, eliminarea corupţiei şi schimbarea conducătorilor. 

3. Posibile ameninţări neconvenţionale în Orientul Mijlociu, după 
revoltele din lumea arabă

Actuala situaţie socială, politică, economică şi militară din Orientul Mijlociu 
după revoltele din lumea arabă permite manifestarea, pe lângă ameninţările 
convenţionale, a unor ameninţări neconvenţionale22. Printre acestea din urmă, 
apreciem că se pot include: terorismul internaţional; ameninţările economice; criza 
alimentară; migraţia internaţională; pauperizarea accentuată a populaţiei; implicarea 
activă a organizaţiilor islamiste în reconstrucţia unei ţări sau a alteia; sabotajul 
conductelor de petrol şi gaze natural; ciberatacurile îndreptate împotriva reţelelor de 
comunicaţii moderne. 

Terorismul internaţional, deşi a avut condiţii propice să se manifeste prin acte 
violente, nu a cuprins, pe timpul revoltelor arabe, Orientul Mijlociu. Au circulat 
zvonuri potrivit cărora Al-Qaida s-a implicat activ în luptele din Libia23. Nu există 
însă date concludente în acest sens.

Economiile Orientului Mijlociu rămân fragile şi previziunile anunţă rate de 
creştere de ordinul a 1% sau chiar mai mici. Şi contextul mondial, nu le ajută prea 
mult24. De aceea, ameninţările economice, în calitate de ameninţări neconvenţionale, 
s-au făcut simţite în întregul Orient Mijlociu, după revoltele arabe. Astfel, în toate 
ţările, activitatea economică s-a diminuat serios, producţia şi desfacerea de bunuri 
şi servicii s-au restrâns, exportul de produse, îndeosebi petroliere, a scăzut simţitor, 
ceea ce a afectat semnificativ veniturile populaţiei şi ale statelor din zonă. Probabil, 
de aceea, statele membre ale G8 s-au decis să sprijine financiar statele arabe ce au 
cunoscut fenomenul revoltelor populare25

Criza alimentară este o altă manifestare a ameninţărilor neconvenţionale. Ea 
este accentuată atât de disfuncţionalităţile ivite ca urmare a revoltelor arabe, cât şi 
datorită creşterii preţurilor alimentelor pe piaţa mondială. În sens, creşterea preţului 
21  Le Yémen, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/01/31/010-monde_arabe_yemen.shtml.
22  Analyse et recommandations du groupe d’experts pour un nouveau concept stratégique de l’OTAN, http://ddata.
over-blog.com/xxxyyy/2/48/17/48/Fichiers-pdf/Hors-Europe/expertsreport_fr.pdf, p.3. 
23  Al-Qaïda soutient les révoltes arabes et prône la charia en Egypte, 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1268062/2011/05/22/Al-Qaida-soutient-les-revoltes-arabes-
et-prone-la-charia-en-Egypte.dhtml.
24  Julie DESNE, Obama veut un plan Marshall pour les pays arabes, http://www.lefigaro.fr/
conjoncture/2011/05/19/04016-20110519ARTFIG00408-obama-veut-un-plan-marshall-pour-les-pays-arabes.php.
25  L’aide aux pays arabes pourrait atteindre 40 milliards de dollars,  http://www.euractiv.fr/aide-pays-arabes-atteindre-
milliards-dollars-article.



113UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

la grâu, cu 17% în a doua decadă a lunii mai 2011, poate pune sub presiune toate 
statele din zonă foarte dependente de importurile lor pentru a-şi hrăni populaţia26. 

Migraţia persoanelor ce aparţin populaţiei active dinspre ţările arabe către 
Europa apreciem că reprezintă o ameninţare de tip neconvenţional în materie de 
securitate. Acesta este un fenomen ce poate avea consecinţe profund negative, pe 
toate planurile – social, economic, politic – atât asupra securităţii statelor de origine, 
cât şi asupra statelor de primire. De exemplu, Europa a cunoscut imediat ce a izbucnit 
revolta tunisiană, fluxuri de migranţi mai importante decât anterior27. În acelaşi timp, 
Egiptul şi Tunisia au fost afectate de conflictul libian prin revenirea în ţările de origine 
a mai mult de 100.000 de persoane emigrate în Libia la muncă28.

Pauperizarea accentuată a populaţiei din ţările ce aparţin Orientului Mijlociu 
se poate considera o altă ameninţare neconvenţională în materie de securitate 
naţională şi regională, dar şi umană. La generalizarea acestui fenomen au contribuit 
într-o mare măsură şi revoltele populare prin întreruperea producţiei de bunuri, 
prin diminuarea ofertei de servicii şi creşterea ratei şomajului mai ales în rândul 
tinerilor. Pe lângă şomaj, creşterea preţurilor la produsele alimentare a contribuit 
la pauperizarea populaţiei. Astfel, cu preţuri mari la alimente, cele mai înalte la 
sfârşitul anului 2010 şi începutul lui 201129, o parte importantă a populaţiei este la 
limita posibilităţii de a se hrăni. De asemenea, este dificil accesul la o locuinţă şi la 
constituirea unei dote: rata oamenilor căsătoriţi din grupa de vârstă 25-29 ani este 
doar de 50%, cea mai slabă din lume. Frustrările acumulate prin acest gen de situaţie 
sunt considerabile30. Pauperizarea unui mare număr de persoane le poate conduce pe 
acestea să adopte un comportament deviant, adică să-i determine să comită jafuri, 
furturi din locuinţe, autoturisme şi magazine, tâlhării etc. Altfel spus, pauperizarea 
conduce la producerea de atingeri semnificative aduse securităţii umane atât la nivel 
individual, cât şi de comunitate. 

Implicarea activă a organizaţiilor islamiste în reconstrucţia unei ţări sau 
a alteia o apreciem ca fiind o ameninţare neconvenţională de securitate. Aceasta, 
întrucât, de regulă, organizaţiile islamiste: impun un anumit regim politic de o 
manieră obligatorie populaţiei, fără a o consulta în vreun fel; creează condiţii 
prielnice discriminării religioase a populaţiei ce aparţine altei religii sau cult religios; 
forma de organizare a societăţii aleasă de unele organizaţii islamiste poate împiedica 
progresul societăţii respective, prin normele religioase şi de comportament social 
impuse populaţiei; în unele cazuri, poate favoriza activitatea organizaţiilor teroriste 
interne şi internaţionale; schimbă radical politica externă a ţării respective. În acest 
26  Julie DESNE, Obama veut un plan Marshall pour les pays arabes, http://www.lefigaro.fr/
conjoncture/2011/05/19/04016-20110519ARTFIG00408-obama-veut-un-plan-marshall-pour-les-pays-arabes.php.
27  Le printemps arabe, http://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_arabe, p.38.
28  Monde arabe: Les révoltes pourraient stimuler l’économie à long terme, 
http://www.20minutes.fr/economie/714005-economie-monde-arabe-revoltes-pourraient-stimuler-economie-long-
terme, p.2.
29  Mise en garde de l’armée sur la poursuite des grèves en Egypte, L’Express, 18.02.2011. 
30  Hélène FAVIER et agences, Le président du Yémen blessé à la tête,  Europe 1, 04.06 2011. 
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sens, se poate aminti regimul talibanilor din Afghanistan, instalat după retragerea 
trupelor sovietice din această ţară în 1989. 

Sabotajul conductelor de petrol şi gaze naturale constituie, de asemenea, o 
ameninţare neconvenţională, căreia statele lumii arabe trebuie să-i facă faţă. Afirmăm 
aceasta, întrucât majoritatea statelor arabe ce au fost cuprinse de revoltele populare 
din iarna anului 2010 şi prima parte a anului 2011 sunt producătoare şi exportatoare 
de petrol şi gaze naturale. Pe de altă parte, dezordinea creată de revolte în lumea 
arabă, orientarea atenţiei forţelor de securitate spre obiective imediate şi migraţia 
dinspre şi înspre ţările arabe au creat condiţii prielnice organizării şi desfăşurării de 
către grupările interesate a unor sabotaje. 

Ciberatacurile îndreptate împotriva reţelelor de comunicaţii moderne este o 
altă ameninţare neconvenţională de securitate cu care lumea arabă se poate confrunta 
oricând. Aceasta, cu atât mai mult cu cât mijloacele moderne de comunicare au 
contribuit la organizarea şi mobilizarea persoanelor interesate din ţările Orientului 
Mijlociu la participarea la revoltele populare. Prin urmare, există atât aparatura 
tehnică necesară comunicării pe căile oferite de Internet, telefonie mobilă sau 
televiziunea prin satelit, cât şi persoane capabile să o folosească în orice scop.

 
Concluzii 

Analiza manierei în care s-au desfăşurat revoltele arabe şi care au fost rezultatele 
finale la care s-a ajuns, în opinia noastră, conduce, la următoarele aprecieri:

- revoltele s-au derulat de o manieră foarte diferită de la o ţară la alta, deşi 
revendicările şi principala forţă socială – tinerii -  au fost relativ similare; 

- atingerea obiectivelor propuse de către protestatari, cu excepţia Tunisiei şi a 
Egiptului unde parţial unele aşteptări s-au împlinit, în celelalte ţări scopurile urmărite 
rămân la stadiul de deziderate. 

În consecinţă, se poate afirma că situaţia în Orientul Mijlociu, după revoltele 
arabe, rămâne una complexă, definită prin: instabilitate socială, politică şi economică, 
datorită consecinţelor revoltelor populare; permeabilitate ridicată la riscuri şi 
ameninţări de securitate convenţionale şi neconvenţionale; posibile modificări ale 
relaţiilor dintre unele ţări arabe şi SUA, UE şi unele ţări Occidentale; creşterea 
gradului de influenţă exercitat de Turcia în regiune.

Revoltele din lumea arabă reprezintă un fenomen social şi politic complex 
generator de consecinţe diverse –sociale, politice, economice, militare şi geopolitice 
– cu impact semnificativ asupra securităţii umane, a securităţii naţionale, regionale 
şi chiar globale. Ele au creat premisele manifestării unor ameninţări neconvenţionale 
pe teritoriul statelor din Orientul Mijlociu. Printre acestea amintim: terorismul 
internaţional, ameninţările economice, migraţia internaţională a persoanelor dinspre 
şi în spre lumea arabă, sabotajul conductelor de petrol şi gaze naturale, ciberatacurile 
împotriva reţelelor de comunicaţii. Nu toate aceste ameninţări neconvenţionale au 
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fost semnalate de mass-media ca producându-se în Orientul Mijlociu după revoltele 
arabe. 
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Abstract

Participarea armatei române la operaţiile multinaţionale sub egida 
NATO, Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Uniunii Europene (UE) sau 
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) se înscrie în 
demersurile întreprinse de ţara noastră pentru promovarea unor politici globale 
comune de largă deschidere şi transparenţă, de sprijinire continuă a eforturilor 
comunităţii europene şi euroatlantice pentru edificarea unei noi structuri de 
pace şi securitate în lume. Astăzi, ţara se apără nu doar la hotare, ci participând 
efectiv la gestionarea crizelor şi conflictelor vremurilor în care trăim

Cuvinte-cheie: operaţii, multinaţionale, presa, explicaţii, influență

La început, mulţi români nu au privit cu ochi buni trimiterea militarilor în 
teatre de operaţii. Presa scrisă, audio şi vizuală, spre exemplu, deşi ar fi de 

datoria ei, nu şi-a propus să explice conflictualitatea lumii, războiul sau terorismul, 
care este un subiect extrem de spectaculos, inepuizabil, cu milioane de mistere, care 
poate fi extrem de profitabil pentru cine vrea să scrie, să impresioneze, să arate 
imagini îngrozitoare, să crească tirajele publicaţiilor şi să facă rating. 

Explicaţiile date de presă se înscriu în limitele scriiturii de senzaţie, 
documentaristă sau imaginii full. Din punct de vedere strategic, explicaţiile au fost 
însă mărunte, conjuncturale, spectaculoase, care au impresionat şi cam atât. Şi nici nu 
puteau fi altfel. Oamenii înţeleg greu că războaiele din Afganistan (considerat cămin 
al terorismului) şi Irak, deşi declanşate după distrugerea „gemenilor” americani, 
de la 11 septembrie 2001, nu sunt doar între SUA şi ţările unde se află germenii 
terorismului, ci au şi alte suporturi, unele cronice, altele extrem de grave. 

Nici acum, după aproape 10 ani de la intrarea armatei române în războiul 
împotriva terorismului, motivele participării militarilor români în teatrele de operaţii 

1  Jurnalist la „Observatorul militar”, doctorand la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

ASTĂZI, ŢARA SE APĂRĂ  
NU NUMAI LA HOTARE
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nu sunt foarte clare pentru toată lumea. Sau, în orice caz, nu toată lumea le înţelege şi le 
acceptă. Sunt lucruri care se petrec departe de ţară şi care nu au legătură cu problemele 
de zi cu zi ale românilor. Efectele crizei şi ale numeroaselor şi inconsistentelor 
reforme au centrat atenţia oamenilor pe alte coordonate, iar participarea ostaşilor 
români la procesul de gestionare a crizelor şi conflictelor le apare, mai degrabă, 
ca fiind conjuncturală şi interesată, decât necesară şi utilă. Problemele care ţin de 
participare necesară la menţinerea la o intensitate cât mai mică şi la o amploare 
cât mai redusă a conflictualităţii lumii nu sunt percepute de întreaga populaţie din 
România ca aparţinând efortului de apărare a ţării şi celui de securitate naţională, ci 
ca opţiune politică excesivă sau, în orice caz, ca efort colateral, în folosul altora, pe 
placul unora dintre marile puteri, dar nu în folosul românilor, şi chiar ca sacrificiu 
inutil. Aşa să fie oare?

Aşa cum bine se ştie, fiecare stat în parte este şi trebuie să fie preocupat să 
asigure – atât pe teritoriul propriu, cât şi în afara acestuia – stabilitatea politică şi 
siguranţa cetăţenilor săi, iar tendinţele de distrugere prin atacuri teroriste pot fi 
anihilate numai prin acţiuni comune. Este însă greu să faci oamenii să înţeleagă 
ce anume presupune acest lucru. Pentru foarte mulţi dintre ei, războiul împotriva 
terorismului (noţiune pe care o consideră discutabilă) este un război ce nu ne aparţine, 
fără vreo finalitate pentru noi, care nu ne aduce vreun avantaj material, ba, din contră, 
poate distruge vieţi. 

Populaţia României ştie prea puţine despre teatrele de operaţii, presa relatează 
sporadic, incoerent, doar ca fapt divers sau ca fapt de spectacol, despre acţiunile 
militare sau umanitare la care participă militarii noştri, iar autorităţile nu se obosesc 
să explice în detaliu sau să justifice acest efort al militarilor români şi al ţării. 

Uneori, din modul cum se reflectă în presă realităţile din teatrele de operaţii, 
cu reporteri de război consideraţi de mare curaj, participarea militarilor români este 
luată ca simplă aventură, ca fapt de curaj sau, în cel mai fericit caz, ca necesitate 
politică de conjunctură. Cu toate că presa militară dedică acţiunilor din teatrele de 
operaţii, săptămânal, pagini întregi, ştirile nu ajung la publicul larg, datorită tirajelor 
reduse ale publicaţiilor militare. Şi nici publicaţiile militare nu reuşesc totdeauna 
să aducă argumentaţia, explicaţia şi informaţia vitală de care este nevoie, pentru că 
este foarte greu să realizezi acest lucru prin mijloace publicistice, iar alte mijloace 
nu există. 

Nimeni nu citeşte explicaţiile despre un război, dacă ele nu se constituie într-
un punct de vedere tranşant, dacă nu exprimă o atitudine, dacă nu relevă un fapt 
spectaculos, dacă nu speculează sau dacă nu demonstrează. Or, jurnaliştii care pot 
realiza astfel de materiale sunt foarte puţini.

Nici chiar clasa politică românească, în întregul ei, nu percepe participarea 
armatei la gestionarea crizelor şi conflictelor în teatrele de operaţii ca pe o necesitate 
sau ca pe o acţiune coerentă, consistentă şi utilă, ci, mai ales, ca pe un mod de a ne 
pune bine cu organismele internaţionale şi mai ales cu marile puteri care-şi asumă 
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un astfel de rol. Din acest motiv, de exemplu, pe timpul guvernării liberale, s-a 
cerut retragerea militarilor români din Irak şi din Afganistan, strângându-se chiar şi 
semnături în acest sens. 

Au avut sau nu au avut dreptate liberalii când au ridicat la rang de urgenţă 
naţională această problemă? Atitudinea lor nu a fost şi nu este solitară în rândul 
guvernelor ţărilor participante la gestionarea crizelor şi conflictelor armate. Practic, 
problema retragerii militarilor din Irak şi din Afganistan s-a pus şi se pune în toate 
ţările şi de toate guvernele. Şi este normal să fie aşa. Problema nu este retragerea 
sau neretragerea militarilor, ci efectele care se produc şi se induc, iar acest lucru 
trebuie investigat şi studiat în modul cel mai serios, întrucât face parte din strategia 
de securitate şi apărare naţională a fiecărei ţări, precum şi din politica europeană de 
securitate şi apărare şi din conceptul strategic al Alianţei. 

Clasa politică românească, de după 1989, a demonstrat, din păcate, că are 
un singur scop bine definit: câştigarea de capital politic. Interesul de a atrage cât 
mai multe voturi pro, pentru ei sau formaţiunea politică din care fac parte, dar şi 
interesele personale, deloc de neglijat, i-au determinat pe mulţi politicieni români, 
în anumite momente, să „speculeze” orice posibilitate şi, prin atitudini şi discursuri 
demagogice privind interesul naţional, au reuşit să inducă ideea că problemele care-i 
frământă pe oamenii simpli sunt prioritare pe agenda lor de lucru.

Continuându-se astfel şi insinuându-se faptul că un război în care să fie angajată 
România este foarte puţin probabil, nolens-volens, se creează şi se implementează 
impresia că armata ţării este o instituţie inutilă pentru statul român, că ea este formată 
din mercenari care au luptat în Irak şi luptă în Afganistan, alături de americani şi de 
alte ţări puternice, pentru alte motive decât cele care ţin de apărarea ţării, că, pentru 
România, a întreţine o armată puternică şi bine înzestrată nu mai este o prioritate, ci 
o cheltuială grea şi inutilă, nu în folosul ţării, ci în folosul altora etc. 

Toate acestea au fost induse nu numai prin scăderea drastică a alocărilor 
bugetare pentru apărare, ci şi prin modul în care presa a prezentat participarea Armatei 
României la procesul de gestionare a crizelor şi conflictelor armate. Nu a reieşit de 
nicăieri, din nicio publicaţie, de la niciun post de televiziune, din nicio concepţie 
de presă, din nicio strategie publicistică, din nicio politică editorială că o astfel de 
participare ar fi absolut necesară, că ea ar face parte din noua politică de securitate şi 
apărare a statului român. Oamenii nu înţeleg sau, în orice caz, înţeleg foarte greu cum 
se poate apăra România pe teritoriul Irakului sau pe cel al Afganistanului. Guvernul 
nu le explică, partidele n-au timp de aşa ceva, iar presa nu vrea să dea lecţii sau să-şi 
asume un rol didactic. Presa consideră că nu este treaba ei să-i înveţe pe români ce 
înseamnă astăzi, războiul şi de ce trebuie să participăm noi la războaiele lumii care 
se desfăşoară destul de departe de frontierele noastre. 

Desigur, încrederea românilor în instituţia militară este intrinsecă, este organică 
şi nu rezultă doar din ce scrie presa. Populaţia ştie, simte că armata este a ţării şi 
slujeşte ţara. Dar strategiile publicistice, jocul abject de interese şi neînţelegerea 
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realităţilor şi tendinţelor în reconfigurările geopolitice pot deturna grav demersul 
publicistic, pot duce la manipulări informaţionale foarte dăunătoare interesului 
naţional şi instituţiei militare. 

Totuşi, astăzi, defilarea trupelor în zile de sărbătoare şi intervenţia militarilor 
în caz de calamităţi şi dezastre nu mai sunt suficiente pentru a da încredere românilor 
că armata va fi întotdeauna capabilă să apere interesele ţării şi cetăţenii ei. Ei au 
nevoie şi de alte argumente, chiar dacă ştiu că, atunci când va fi nevoie, armata va 
apăra teritoriul naţional, cu toate că există voci mai mult sau mai puţin autorizate care 
susţin că un asemenea risc nu mai este de actualitate. 

Indiferent de cazurile în care armata intervine, acţiunile sale au legătură directă 
cu protecţia şi apărarea ţării şi populaţiei. Această populaţie le percepe însă în mod 
diferit, în funcţie de informaţiile pe care le are la dispoziţie, pe care le primeşte. Iar 
mass-media poate informa, dezinforma şi… manipula.   

Din păcate, în ultimii ani, mass-media caută prea mult senzaţionalul. Mai 
ales când se relatează dintr-o zonă unde există un conflict. Senzaţionalul constă, 
nu neapărat în ceea ce se petrece în acel teatru de operaţii, ci, în primul rând, în 
faptul că un jurnalist civil merge acolo şi transmite (uneori în direct), îmbrăcat 
în echipament complet, cu vestă antiglonţ, cască etc. Ca un reporter sportiv la un 
meci de fotbal. Jurnaliştilor le pasă prea puţin de dimensiunea politico-militară 
şi strategică a participării armatei în teatrele de operaţii. Acest lucru îi depăşeşte 
complet pe cei mai mulţi dintre ei. Chiar şi reporterii de război de mare forţă, de la 
posturi de televiziune de mare prestigiu sau de la ziare de mare anvergură, nu înţeleg, 
toţi şi în mod perfect, mecanismul intervenţiei militare, nu au capacitatea de a analiza 
strategic sau geostrategic situaţia şi, de aceea, se mulţumesc cu relatări, cu interviuri 
sau cu comentarii inteligente. Şi este normal să fie aşa, de vreme ce ei nu au acces la 
informaţia de interes politico-militar şi strategic şi nici pregătirea necesară pentru a o 
înţelege şi a o folosi. De fapt, unii dintre jurnaliştii români îşi aduc aminte de militarii 
din teatrele de operaţii doar când îi vizitează, însoţind delegaţii oficiale, sau cu ocazia 
vreunui eveniment tragic (fapt spectaculos), în urma căruia se declanşează, pentru 
câteva zile, polemici şi dezbateri. Cel mai adesea, când un militar moare pentru ţară 
într-o altă ţară, este criticată decizia politică luată în urmă cu un număr de ani. 

Despre participarea armatei române în teatrele de operaţii din Irak şi 
Afganistan s-a scris sub aspectul acţiunilor militare. Nu s-a studiat modul cum a 
fost percepută de populaţia civilă şi nu s-a scris mai deloc despre aceasta. Mai mult, 
familiile celor decedaţi şi viaţa răniţilor nu au mai reprezentat subiecte de interes 
pentru mass-media. După câteva zile de la producerea evenimentelor, subiectul a 
fost pur şi simplu închis. Uneori, a fost reluat, cu ocazia comemorărilor, dar şi atunci 
s-a indicat ca vinovat Ministerul Apărării Naţionale. De parcă acesta a decis, de unul 
singur, participarea armatei în teatre de operaţii.

Chiar dacă avem în vedere faptul că terorismul contemporan, indiferent de 
motivaţie şi de formele lui de manifestare, nu se justifică, iar intervenţiile militare 
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şi războaiele de cuceriri nu sunt îndreptăţite, înţelegem totuşi nedumerirea multor 
cetăţeni români cu privire la implicarea armatei noastre în războiul împotriva 
terorismului. 

După cum se ştie, armata română ocupă locul doi (după Biserică) în topul 
încrederii populaţiei, fiind percepută ca o instituţie de risc extrem, gata în orice 
moment şi cu orice preţ, indiferent de conjunctura politică, economică, financiară 
sau strategică, să acţioneze pentru apărarea ţării şi în oricare alte situaţii-limită 
(cutremure, inundaţii, catastrofe şi ale evenimente care necesită intervenţii de 
urgenţă pentru apărarea şi protecţia populaţiei, a teritoriului, a infrastructurilor şi a 
patrimoniului). 

Din păcate, ţinta predilectă a teroriştilor a fost, este şi va fi, în continuare, 
populaţia civilă. Iar interesele politice, economice şi financiare sunt atât de mari şi de 
conflictuale, încât ne aşteptăm ca să declanşeze şi alt fel confrruntări de mare anvergură 
(în afară de cele dezastruoase ale actualei crize financiare), care să degenereze în 
războaie pustiitoare. Toate aceste ameninţări foarte grave – şi nu doar atacurile cu 
bombă sau cele sinucigaşe ale unor extremişti – poartă numele de terorism. Lumea 
este terorizată nu doar de grupurile şi reţelele teroriste calsice, tradiţionala, care ucid 
ambasadori, oameni de pestradă şi aruncă în aer turnuri, ci şi de grupurile de interes 
financiar şi economic, de confruntările diabolice pentru pieţe şi resurse, de presiunile 
exercitate asupra anumitor ţări pentru a nu se dota cu arma nucleară şi de tendinţele 
unor şţăi de a se înarma sau a se dota cu arme de distrugere în masă etc. Prin acţiunile 
îndreptate împotriva întregii societăţi din ţara-ţintă, teroriştii de orice fel reuşesc să 
atragă atenţia opiniei publice internaţionale asupra solicitărilor lor şi să-şi realizeze 
efectiv scopurile şi obiectivele. 

Dacă avem în vedere că nu este greu să-şi atingă acest scop, astăzi, cu ajutorul 
mass-mediei, ne întrebăm, firesc, dacă terorismul se află într-o relaţie de simbioză 
cu mass-media. Opiniile privind acest aspect sunt împărţite. De exemplu, descriind 
scopurile mediatice ale grupărilor teroriste, fostul prim-ministru al Marii Britanii, 
Margaret Thatcher, spunea că „teroriştii vor viza oxigenul publicităţii atât timp 
cât există mass-media”. Sociologul francez Michel Wieviorka, nefiind de acord 
cu existenţa unei relaţii mass media-terorism, susţine că între acestea există relaţii 
de indiferenţă sau de indiferenţă relativă, deoarece autorii unui act terorist rămân 
indiferenţi la mediatizare, ei au alte canale de comunicare la care apelează pentru 
a-şi motiva poziţiile. 

Cu toate acestea, nu se poate nega relaţia dintre grupările teroriste şi anumite 
segmente ale mass-mediei care le asigură „publicitate gratuită”. Manipularea şi 
exploatarea de către media a fenomenului terorist pare a deţine un rol important şi în 
războiul propagandei. Terorismul este o ameninţare strategică la adresa democraţiei 
şi a societăţii civile şi, de aceea, actorii instituţionali trebuie să elaboreze strategii 
antiteroriste. Deşi este important ca obiectivele instituţiilor cu atribuţii în domeniul 
combaterii terorismului să nu vină în contradicţie cu obiectivele mass-media, între 
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acestea există un conflict mocnit. Instituţiile mass-media urmăresc senzaţionalul, 
exclusivitatea, pentru a capta atenţia publicului, sunt interesate să prezinte infractorii, 
deoarece imaginile şi acţiunile violente şochează receptorii şi duc la creşterea 
audienţei. De partea cealaltă, forţele de ordine publică sunt interesate de protejarea 
vieţii cetăţenilor, de prinderea teroriştilor şi deferirea lor justiţiei şi de aceea vor ca 
acţiunile lor să nu fie date publicităţii, să aibă un caracter confidenţial. Mass-media 
poate contribui la combaterea terorismului dacă foloseşte unele modalităţi eficiente, 
cum ar fi: relatarea onestă a incidentelor, ceea ce ar putea consolida vigilenţa 
opiniei publice; transmiterea avertismentelor forţelor de ordine şi a instrucţiunilor 
referitoare la modul de acţiune în caz de pericol; furnizarea de date de interes pe plan 
internaţional cu privire la autorii atentatelor, grupări teroriste, noi tipuri de armament 
etc. Mai mult, mass-media, prin posibilitatea pe care o are, de a asigura un forum de 
discuţii cu privire la implicaţiile sociale şi politice ale fenomenului terorist, poate 
contribui la dezvoltarea unor strategii eficiente de combatere a terorismului. Condiţia 
ar fi însă ca şi autorităţile să conlucreze în acest scop. 

După aproape 10 ani de participare a armatei României la acţiunile gestionare 
a crizelor şi conflictelor şi la combaterea terorismului, se consideră încă, atât de o 
parte a populaţiei şi a societăţii civile, cât şi de o poarte a clasei politice, că aşa sunt 
vremurile, iar beneficiarii unui astfel de efort nu sunt românii, ci cercurile de putere 
şi cei care controlează planeta. Foarte mulţi consideră că suntem şi noi acolo, pentru 
că trebuie să fim, pentru că aşa s-a hotărât, iar conducerea politică a României n-a 
prea avut de ales. 

Adevărul este că studiile care să argumenteze temeinic, prin mijloace ştiinţifice, 
dinamica extrem de complicată a mediului de securitate şi cerinţele de participare 
efectivă la gestionarea acestuia, sunt puţine şi, în general, greu accesibile. Oamenii 
nu sunt interesaţi să citească sute de pagini despre noul război, despre noile arme, 
despre noul tip de ducere a războiului sau despre noile tipuri de acţiuni teroriste, 
decât în măsura în care cele scrise sunt interesante şi la îndemână. Or, problemele 
sociale, economice, financiare şi de supravieţuire sunt mult mai stringente şi mult 
apropiate de viaţa de zi cu zi a românilor decât, spre exemplu, proliferarea armelor 
de distrugere în masă sau cyberterorismul. Desigur, media nu poate fi determinată să 
facă altfel decât face. Dar autorităţile pot şi trebuie să elaboreze şi să pună în operă un 
sistem coerent şi consistent de argumentare, în faţa naţiunii, a deciziilor care se iau cu 
privire la folosirea armatei şi a resurselor de apărare în interesul ţării şi al vremurilor 
în care trăim.  
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Abstract

Water Safety Plans (WSP) are based on a comprehensive risk assessment and 
risk management approach to all the steps in a water supply chain from catchment 
to consumer. This was initiated by the World Health Organization (WHO), who 
prepared a generic guidance for the preparation of WSPs in conjunction with the 
International Water Association (IWA). A water safety plan is a means of assuring 
the supply of safe and acceptable water at all times in order to protect public health. 
WSPs are based on the identification of the hazards to drinking water quality from 
the source, treatment, the distribution system and consumer premises, ensuring that 
appropriate barriers or management procedures are in place to mitigate the identified 
hazards and risks and to ensure that the barriers are working properly at all times. 
The barriers should be developed to minimise contamination of source waters, water 
treatment and to ensure the integrity of distribution system and even in the consumers’ 
premises the appropriate plumbing is installed. Each water supply chain is different 
and the WSP is developed to take into account the specific requirements of the supply, 
irrespective of their size or complexity. A WSP is essentially a framework of hazard 
identification, risk assessment, risk management together with control measures, 
monitoring, incident & emergency plans and the associated documentation for each 
stage in the water supply chain. A WSP should be developed specifically for each 
system and can vary in complexity, depending on the water supply chain. According 
with the institutions sharing the responsibility in Romania, at least the following 
1 Sef de lucrări, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare si Ingineria Mediului, București
2 Doctorand Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

ELABORAREA METODOLOGIEI DE 
ÎNTOCMIRE A UNUI PLAN  
DE SIGURANȚĂ AL APEI ŞI 

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU 
SĂNĂTATE PENTRU UN SISTEM 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011124

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

stakeholders should be involved: the administrator of water resource, which is the 
Romanian Administration “Apele Romane”, under the authority of the Ministry of 
the Environment, the Water Producers/ Suppliers, under the authority of the Ministry 
of Administration and Interior, and the County Directorates of Public Health, in 
charge with audit monitoring and sanitary inspection, under the authority of the 
Ministry of Health.

1. Introducere 

Planurile de Siguranţă a Apei (PSA) se bazează pe o evaluare cuprinzătoare a 
riscului şi a managementului de abordare a riscului cu privire la acţiunile necesare în 
cadrul unui sistem de alimentare cu apă, de la captarea acesteia şi până la robinetul 
consumatorului. Această abordare a fost iniţiată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS) şi Comisia Europeană, care au analizat rolul PSA în cadrul discuţiilor pentru 
revizuirea Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinată consumului 
uman. OMS a pregătit împreună cu Asociaţia Internaţională a Apei (IWA), un ghid 
general pentru întocmirea unui PSA. 

Un plan de siguranţă a apei este un mijloc de a asigura distribuirea adecvată a 
apei, în orice moment, pentru a proteja sănătatea publică. Este şi un mijloc important 
prin care se asigură că sistemele de aprovizionare cu apă pot îndeplini cerinţele 
europene şi reglementările naţionale cu privire la calitatea apei potabile. PSA se 
bazează pe identificarea pericolelor asupra calităţii apei potabile ce pot proveni de 
la sursa de apă, din staţia de tratare, din sistemul de distribuţie exterior şi interior, 
asigurându-se că măsurile sau procedurile corespunzătoare de management sunt 
eficiente pentru a diminua riscurile identificate şi funcţionează adecvat în orice 
moment. Măsurile ar trebui concepute astfel încât să diminueze contaminarea ce se 
poate produce la sursa de apă, în timpul tratării sau în reţeaua de distribuţie, inclusiv 
cea din interiorul clădirilor. 

Fiecare sistem de alimentare cu apă este diferit, iar PSA trebuie să fie 
personalizat, pentru a ţine cont de cerinţele specifice ale sistemului, indiferent 
de mărimea sau complexitatea sa. Un PSA individual ar trebuit elaborat pentru 
fiecare sistem de aprovizionare cu apă. PSA este în esenţă un cadru de identificare 
a pericolelor, evaluare a riscurilor şi management al riscului, împreună cu măsuri 
de control, monitorizare, planuri pentru cazuri de incidente şi situaţii de urgenţă. 
Datorită complexităţii, documentaţia aferentă pentru fiecare fază a PSA trebuie să 
fie corespunzătoare şi să reflecte caracteristicile sistemului de aprovizionare cu apă. 
Pentru fiecare sistem de aprovizionare cu apă ar trebui întocmit un PSA individualizat 
care poate varia în complexitate, în funcţie de caracteristicile şi mărimea sistemului.

În România, responsabilitatea aprovizionării consumatorilor cu apă potabilă 
sigură este împărţită între mai multe instituţii cu atribuţiuni specifice:
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- administraţia Naţională „Apele Romane”, aflată sub autoritatea Ministerului 

Mediului şi Pădurilor, ca administrator al resurselor de apă;
- producătorii/distribuitorii de apă, sunt coordonate de Ministerul Administrației 

şi Internelor şi au rolul de a trata apa în scopul potabilizării şi de a o distribui 
consumatorilor. Aceste instituţii sunt cele care trebuie să întocmească Planurile de 
Siguranţă ale Apei (conform legislației în vigoare);

- Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
responsabile de calitatea apei la robinetul consumatorului, având atribuţiuni 
operaţionale legate de monitorizarea de audit a calităţii apei potabile şi de inspecţie 
sanitară, fiind subordonate Ministerului Sănătăţii.

Sistemele de aprovizionare cu apă pot fi considerate ca un lanţ cu mai multe 
verigi sau ca o serie de paşi succesivi care trebuie urmaţi şi integrați pentru a obţine 
o apă potabilă curată şi sanogenă. Pentru siguranța apei potabile, fiecare pas necesită 
un management atent care cuprinde:

- prevenirea şi controlul poluării surselor de apă;
- Managementul înmagazinării apei, acolo unde este posibil;
- Tratamentul corespunzător şi optimizat înainte de distribuţie;
- Protecţia în timpul distribuţiei şi managementul sistemului de distribuție;
- Distribuţia sigură şi in situaţii specifice, tratarea suplimentară în punctul de 

consum.

Figura 1. Managementul riscului de la priza de captare, la robinetul 
consumatorului

Un plan de siguranţă a apei este parte a unui ansamblu de măsuri menite a 
furniza consumatorilor o apă potabilă „sanogenă şi curată” (a se vedea Figura 2). 
PSA este un instrument al unui management de prevenire, care cuprinde evaluarea 
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sistemului şi elaborarea planurile operaţionale de monitorizare şi management.

Figura 2. Cadrul pentru siguranţa apei potabile

2. ELABORAREA PLANURILOR DE SIGURANȚĂ A APEI 

Un plan de siguranţă a apei este alcătuit, în esență, din trei componente 
principale:

- Evaluarea sistemului;
- Monitorizare operaţională
- Planurile de management (inclusiv documentarea şi comunicarea).
Detaliile componentelor PSA sunt ilustrate in Figura 3.
Există o serie de caracteristici ale planurilor de siguranţă a apei care sunt 

importante pentru producătorii/ distribuitorii de apă si anume:
- PSA demonstrează publicului, organismelor de reglementare (ex. Sănătate 

publică) că producătorul/ distribuitorul de apă foloseşte cea mai bună practică  pentru 
a asigura o apă sanogenă şi curată;

- Sistemele de asigurare a calităţii aduc o garanţie în plus că apa potabilă de 
calitate este furnizată în mod consecvent; 

- Se evită limitările asociate cu testarea produsului final, adică apa la robinetul 
consumatorului, ca un mijloc de control al calităţii apei;

- Se pot face economii prin evitarea cheltuielilor asociate măsurilor pentru 
situaţiile de urgenţă sau eventualelor defecţiuni în sistem, prin punerea accentului pe 
o monitorizare corespunzătoare;

- Se pot face îmbunătăţiri semnificative în managementului resurselor/ 
investiţiilor;

- Sunt îmbunătăţite serviciile de marketing către clienţii existenți, dar pot fi 
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atraşi şi clienţi noi prin furnizarea unui produs îmbunătăţit şi de încredere.

Figura 3. Cele nouă etape ale elaborării unui PSA.
 

2) Evaluarea pericolului – identificarea pericolelor posibile pe fiecare verigă a sistemului de 
aprovizionare cu apă şi a modului în care pericolul ar putea afecta sistemul. Elaborarea unei 

diagrame flux a sistemului de aprovizionare cu apă. 

4) Măsurile de control – identificarea măsurilor adecvate de control pentru fiecare risc 
identificat şi validarea acestor măsuri printr-o monitorizare intensivă şi prin alte măsuri de 

verificare.  

6) Procedurile de management – pregătirea procedurilor de acţiune, incluzând comunicri, 
investigaţii şi măsuri de remediere, atunci când o măsura de control nu reuşeşte să aibă o 

performanţă adecvată în timpul incidentelor şi situaţiilor de urgenţă sau în condiţiile normale 
de funcţionare.  

7) Validarea şi Verificarea monitorizării – pregătirea unui program de monitorizare de 
rutină, incluzând parametri şi frecvenţa, pentru a verifica dacă fiecare verigă a sistemului de 
aprovizionare funcţionează conform aşteptărilor, iar apa furnizată este sanogenă şi curată, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

8) Programe suport – dezvoltarea sistemelor de susţinere, ca de exemplu sisteme de controlul 
a calităţii, proceduri standard de operare şi programele de instruire.   

9) Documentarea – documentarea tuturor etapelor PSA.  
 

3) Evaluarea riscurilor – evaluarea probabilităţii (nivelul riscului), pentru fiecare 
pericol identificat care afectează sistemul şi consecinţele acestuia (gravitatea efectului).  

1) Stabilirea grupului de lucru tehnic pentru PSA şi evaluarea sistemului de 
aprovizionare cu apă  

5) Monitorizarea măsurilor de control – definirea sistemului de monitorizare de rutină 
pentru fiecare măsura de control, incluzând parametrul monitorizat, frecventa şi criteriul de 

apreciere a unei performanţe adecvate.  
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3. STUDIUL PILOT

In cadrul proiectului PHARE 2006/018-147.03.03/05.06: „Asistenta pentru 
pregătirea implementării cerințelor Directivei privind calitatea apei pentru consumul 
uman”, s-a desfășurat un studiu pilot pentru elaborarea unui Plan de Siguranță al 
Apei pentru sistemul de alimentare cu apă a municipiului Ploieşti, judeţul Prahova. 
Acest sistem a fost selectat pentru a face obiectul studiului pilot pentru întocmirea 
metodologiei PSA, deoarece prezintă câteva elemente unice: 

- are un sistem complex de gestionare care include patru instituţii; 
- Sistemul de alimentare cu apă este operat de o companie privată, Apa Nova 

Ploieşti; 
- sursele de alimentare cu apă includ trei fronturi de captare de adâncime şi 

două surse de ape de suprafaţă; 
- apa provenind din sursele de suprafaţă este tratată de Exploatare Sistem Zonal 

(ESZ) Prahova, o companie ce aparţine Administraţiei Naţionale Apele Române 
(ANAR); 

- există o ameninţare potenţială permanentă de poluare cu produse petroliere 
de la rafinăriile de petrol din zona de captare. 

Există şi aspecte pozitive cum sunt situarea geografică convenabilă pentru 
echipa de experţi ai proiectului şi faptul că operatorul sistemului este o companie cu 
experienţă în aplicarea PSA, care face parte din grupul Veolia Water. De asemenea 
compania are un sistem integrat de management al calităţii fiind acreditată ISO 9001, 
14001 şi OHSAS. 

Acest studiu pilot care are rol demonstrativ, include conceptul de întocmire a 
unui PSA şi etapele elaborării acestuia. PSA este un document planificat care trebuie 
semnat şi autorizat de persoanele responsabile. 

Orice PSA trebuie elaborat de o echipă de experţi dedicaţi care să fie 
familiarizaţi cu sistemul de aprovizionare cu apă. În cadrul limitat al proiectului, 
a fost imposibilă crearea unei astfel de echipe, având în vedere că membrii trebuie 
numiţi de managerul general, cu alocarea timpului şi a tuturor resurselor necesare. 
Prin urmare, abordarea prezentului studiu pilot a vizat colectarea a cât mai multor 
date, întocmirea unui model de PSA cu sugestii care să fie incluse în PSA-ul formal 
şi recomandări privind realizarea sa ulterioară completa. 

Au fost colectate date şi informații după cum urmează:
nominalizarea reprezentanților instituțiilor reprezentative pentru Grupul 

de lucru tehnic pentru PSA (au fost comunicate numele şi poziţiile persoanelor 
nominalizate, cu responsabilităţi în monitorizarea şi protecţia  sursei de apă).
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- specificări ale Tratamentului cu Chimicale & Materiale folosite împreună cu 

procedurile de Controlul Calităţii (Quality Control);
- pericole cunoscute sau ameninţări la adresa siguranţei calităţii apei în zona 

pilot, bazinului de recepție, stații de tratare şi a sistemelor de distribuţie;
- un plan de audit/respectarea orarelor, inclusiv parametrii monitorizaţi, 

frecventa de monitorizare, metode de analiză folosite, precum si proceduri de control 
al calităţii;

- lista siturilor contaminate istoric in zona pilot;
- lista documentata de măsuri (acţiuni corective sau de rezistenţă la aceste 

ameninţări), cu orice informaţii ce ar putea fi de ajutor;
- registre ale oricărui incident precedent de poluare în zona pilot;
- programe de protecție a surselor de apă;
- avertizare timpurie şi proceduri în caz de urgenţă în urma unui incident de 

poluare a apei;
- înregistrarea şi păstrarea procedurilor;
- manuale de operare (inclusiv întreţinere preventivă, precum şi echipamente 

de calibrare a echipamentelor pentru măsurători);
- programe de instruire şi înregistrările relevante pentru întregul personal (doar 

un exemplu ar fi util în acest stadiu);
- manuale de laborator (inclusiv procedurile de calibrare);
- politica reclamațiilor din partea clienților şi procedurile necesare pentru 

rezolvarea acestora;
- sprijinirea programelor în derulare, cum ar fi conştientizarea publicului 

pentru protejarea surselor de apă.

ANAR a furnizat inițial Consultantului următoarele informații:
- Straturi tematice raportate la UE (pentru Directiva Cadru Apa), cum ar fi: 

Corpuri de apa – tip poligon; Captări de apa/Acumulări – tip poligon; Corpuri de apa 
freatica – tip poligon; Rețeaua de râuri – tip linie sau rețea; Puncte de prelevare probe 
si de măsurare a calităţii apei – tip punct;

- Date spațiale necesare dar nu obligatorii: Zone de risc/ surse de risc 
punctiforme; Stații de tratare a apei potabile; Zone cu probleme ecologice vechi; 
Zone protejate;

- Rezultatele analizelor efectuate in zona studiului pilot (surse de apa) // 
Rezultatele obținute în punctele individuale de măsurare: parametrii; punctele în care 
s-au prelevat probele de apa/eșantioanele; valorile obținute prin măsurare;

- Date suplimentare din zona pilot: lista producătorilor de apă potabilă; debite 
deversate în anii anteriori.

Informațiile specifice zonei pilot au fost colectate pe baza unui chestionar, 
analizate şi prezentate în sistem GIS şi au constat în:
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- informații generale despre bolile asociate apei si despre sistemul de 
supraveghere al acestora; 

- listarea bolilor prioritare asociate apei; 
- modalitățile de detectare si înregistrare a cazurilor de îmbolnăvire; 
- confirmarea cazurilor de îmbolnăvire şi agenții etiologici detectați prin 

analize de laborator de rutină; 
- sistemul de raportare al bolilor asociate apei; 
- comunicarea riscului către public; 
- analiza datelor: număr de cazuri, descrierea lor la nivel local, regional sau 

central, analiza tendințelor etc.; 
- detectarea episoadelor epidemice; 
- baza de date si sistemul GIS de dispunere pe harta a informației privind bolile 

posibil asociate apei.

Rezultatele studiului pilot a fost structurate astfel încât să parcurgă pașii 
importanți din metodologia de întocmire a unui PSA şi au fost prezentate în opt tabele 
care includ principalele elemente care trebuie incluse într-un astfel de document.

- Tabelele 1a, 1b, 1c - Membrii de bază ai echipei pentru întocmirea Planului 
de Siguranţă a Apei, Asociaţi / Membri ad hoc ai echipei consultative, Rolurile şi 
detaliile referitoare la instituţiile implicate relevante

- Tabelul 2 - UTILIZĂRILE APEI ŞI STANDARDELE IN VIGOARE
- Tabelul 3 - include o scurtă descriere a întregului sistem de aprovizionare a 

consumatorilor cu apă.
- Tabelul 4 descrie detaliile tehnice care caracterizează diferitele tipuri de surse 

de apă, procesele de tratare şi distribuţia finală; acesta a fost împărţit în trei secţiuni: 
Captare şi Surse, Tratament şi Stocare, şi Distribuţie.

- Tabelul 5: Identificarea pericolelor, după cum urmează:  - A: pentru sursa 
de apa subterana; - B: sursa de apă de suprafață

- Tabelul 6: Analiza riscurilor
- Tabelul 7 – Acțiuni, Consemnări si Responsabilităţi
- Tabelul 8 – Monitorizarea controalelor şi Documentația de referință: - A: 

pentru sursa de apă subterană; - B: sursa de apă de suprafață.

Unul din principalele avantaje ale întocmirii unui PSA este că trebuie să se 
evidenţieze orice problema/lacună în protecţia şi siguranţa aprovizionării cu apă. Au 
fost identificate o serie de lacune:

- Apa Nova nu este proprietara terenului pe care se află frontul de captare de 
nord-est, aşa că este dificil ca terenul să fie îngrădit şi să se impună zona de protecție. 
Această contradicţie legală trebuie rezolvată.

- Conducta de petrol din zona sursei de apă brută de la Lacul Paltinu şi 
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Voila aparţinea unei companii petroliere care aparent a încetat să mai funcţioneze. 
De aceea, trebuie rezolvată problema dreptului de proprietate şi responsabilităţii 
asupra conductei de petrol, deoarece în prezent conducta ar putea să continue să se 
deterioreze din cauza lipsei de întreţinere, constituind un pericol continuu şi din ce în 
ce mai mare pentru staţia de tratare a apei. Din acest motiv, odată rezolvată problema 
proprietăţii, ar fi de preferat să se înlăture conducta. 

- Apa Nova nu are un laborator bacteriologic, astfel ca  probele pentru analiza 
de  E. coli şi Coliformi totali sunt trimise la Laboratorul de Sănătate Publică din 
Bucureşti. 

- O serie de foraje din frontul de captare Crângul lui Bot indică contaminarea 
cu nitraţi, in concentraţii ridicate. Cu toate acestea, datele sunt insuficiente pentru 
procesarea analizei de tendinţă, adică să se stabilească dacă concentraţia de nitrat 
creşte sau scade în timp. 

Harti reprezentative pentru zona pilot
- Zona de captare 

Zonele de Alimentare cu Apă Apa Nova pentru Ploieşti:
Zonele marcate cu roşu, verde & bleumarin sunt alimentate din subteran 
Zona marcată cu albastru este alimentată cu apă de suprafaţă
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Lucia Vasilica POPESCU1 

Rezumat: 

De multe ori se vorbeşte în cifre despre poluare şi mulţi au tendinţa 
de a alarma, este mai important să cunoaştem cauzele şi efectele poluării, să 
înţelegem fenomenul de poluare ca în timp să găsim soluţii raţionale de a-l 
combate. În cest sens am gândit această lucrare şi am indentificat câteva din 
formele de poluare ce se pot întâlnii în spaţiul rural, forme de poluare care 
cuprind aerul, apa şi solul. Pentru aer am explicat cauzele şi am identificat 
efectele fenomenelor de ploaie acidă, smog, smog fotochimic, diminuarea 
stratului de ozon, efectul de seră. La nivel de ape de suprafaţă şi adâncime am 
explicat fenomenele de eutrofizare, epurare, am identificat principalii poluanţi 
chimici, am evidenţiat câţiva indicatori de poluare ai apelor murdare. La 
nivelul solului am evidenţiat principalele funcţii ale solului şi am răspuns 
la intrebarea, de ce se abordează eroziunea solului ca sursă de poluare?. 
În final am explicat mecanismele fenomenului de alunecare, dar în special 
cauzele care produc acest fenomen şi am evidenţiat câteva măsuri ce se pot 
lua împotriva alunecărilor. 

Cuvinte cheie:  aer, apă, sol, eutrofizare, eroziune, alunecare.

1.  Poluarea aerului în spațiul rural

Ploaia acidă

Procesul care duce la formarea ploii acide începe cu arderea combustibililor 
fosili sau a combustibilului motoarelor în procesele de ardere, unde are 

loc o reacţie chimică în care oxigenul din aer se combină cu carbon, azot, sulf şi alte 
elemente chimice din substanţa care este arsă. Compuşi formaţi sunt gaze de oxizi 
ai azotului, sulfului care ajung în atmosferă de la mai multe surse, iar în stare uscată 
se compune cu hidrogenul dând naştere la  particule uscate şi gaze care pot atinge 
1 Doctorand Universitatea Tehnică Bucureşti

FORME DE POLUARE  
ÎN SPAȚIUL RURAL
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solul fără ajutorul apei, iar prezenţa umidităţii ridicte face să se combine cu apa dând 
naştere ploii acide. 

Combinaţia dintre ploaie acidă şi acizi uscaţi este cunoscută sub numele de 
depunere  acidă.

Efecte asupra vegetaţiei
 încetineşte creşterea plantelor, dar mai ales a copacilor. 
atacă copacii intr-un mod mai aparte prin producerea unor găuri în depozitele 

de amidon ale frunzelor, rezultând pete moarte, maronii. Dacă se formează mai multe 
astfel de pete, un copac îşi pierde abilitatea de a produce hrană prin fotosinteză, odată 
slăbiţi, copacii sunt mai vulnerabili la alţi posibili factori cum sunt infestarea cu 
insecte, temperaturi scăzute sau secetă. 

Eforturi de a controla ploaia acidă
Cea mai bună metodă împotriva ploii acide este prin reducerea cantităţii de 

dioxid de sulf şi a oxizilor de azot emanaţi de centrale, de autovehiculele motorizate 
şi de fabrici. Cea mai simplă metodă de a reduce din aceste emanaţii este folosirea în 
cantităţi mai mici a energiei provenită din combustibilii fosili.  

Efecte ale poluarii aerului

Smogul
Smogul reprezintă un amestec de poluanţi diferiţi în condiţiile unei atmosfere 

umede, poluanţii ce  pot fi: fumul (provine frecvent din arderea incompletă sau 
diferite reacţii chimice), dioxidul de sulf,  hidrocarburi nearse de la vehiculele cu 
motor şi dioxidul de azot.

Particulele constitutive sunt în general mai mici de 2 micrometri în diametru, 
iar particule solide din fum pot fi: siliciu, aluminiu, acizi, baze şi compuşi organici, 
ca de exemplu, fenolii. 

Are efect negativ asupra aparatului respirator, acţiune iritantă asupra ochilor, 
provoacă dureri de cap. La plante provoacă arsuri şi leziuni asupra frunzelor, 
stagnează formarea clorofilei.

Smogul fotochimic 
Este favorizat de prezenţa oxizilor de azot sub influenţa radiaţiei ultraviolete 

(UV), producând o serie de reacţii secundare şi terţiare din care ia naştere ozonul. 
Smogul fotochimic tinde să fie foarte intens înainte de amiază, când intensitatea 

luminoasă este ridicată, ceea ce-l diferenţiază de smogul clasic, care este mai intens 
dimineaţa devreme pentru ca apoi să fie dispersat de radiaţiile solare. 

Diminuarea stratului de ozon
Stratul de ozon (O3) situat în stratosfera (15-39 km) constituie filtrul natural 

care absoarbe radiaţiile solare ultraviolete, periculoase pentru organismele vii. Ciclul 
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normal al ozonului este perturbat de compuşi pe bază de clorofluorcarboni, numiţi şi 
freoni. Ei sunt folosiţi ca solvenţi, în refrigerare, deodorante etc. ca tetraclorură de 
carbon (CFC-11, CFC13) şi metilcloroformul (CFC-12), substanţe inerte în atmosfera 
joasă, care în stratosfera însă, datorită radiaţiilor ultraviolete, se descompun şi degajă 
clor, acesta devenind catalizatorul distrugerii ozonului.

Reacţiile sunt:  
CFC13 + RUV —  CFC12 + Cl
Atomul de clor este extrem de reactiv, el putând să distrugă 105 molecule de 

ozon, prin convertirea ozonului în molecule simple de oxigen şi de asemenea, în 
reacţie cu metanul formează acidul clorhidric care este precipitat:

CI + CH4 - HCl + CH3
Ozonul afectează aparatul respirator (apariţia şi dezvoltarea tumorilor 

pulmonare, scăderea rezistenţei la infecţiile bacteriene ale plămânului etc), 
denaturează proteinele prin formarea radicalilor liberi.

La plante, în funcţie de specie, doză şi timp de expunere, apar leziuni cronice, 
efecte fiziologice (modificări de creştere, scăderea producţiei şi calităţii).

Efectul de seră
Structura   termică   a   atmosferei   este   influenţată   într-o   măsură însemnată 

de   concentraţiile dioxidului de carbon (C02), metan, oxizii de azot sau clorofluor-
carbonii, (freonii), vapori de apă şi de ozon. Conform estimărilor  CO2 este în cea mai 
mare parte responsabil pentru efectul de seră.

Mecanismul de producere a efectului de seră este următorul: 
Razele cu lungime de undă scurtă pot traversa gazele cu „efect de seră”, (în 

cazul nostru stratul de CO2) încălzind atmosfera, oceanele, suprafaţa planetei şi 
organismele vii. Energia calorică este răspândită în spaţiu sub formă de raze infraroşii, 
adică de unde lungi, acestea din urmă sunt absorbite în parte de gazele cu efect de 
seră, pentru ca apoi să fie reflectate încă o dată de suprafaţa Pământului, procesul 
tinzând să se amplifice prin fenomenul feed-back.

Dacă concentraţia acestor gaze creşte, efectul de sera devine foarte intens şi 
poate provoca schimbări climatice, urmate de modificări ale ecosistemelor şi ale 
nivelului mărilor. 

2.  Poluarea şi protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice

Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, un 
element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă, sursă de energie 
şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic, motive 
suficiente pentru a fi conservată.
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Prin poluarea apelor se înţelege alterarea calităţilor fizice, chimice şi biologice 
ale acesteia, produsă direct sau indirect de activităţi umane sau de procesele naturale 
care o fac improprie pentru folosirea normală, în scopurile în care această folosire era 
posibilă înainte de a interveni alterarea.

Poluanţii deversaţi în cursurile de apă antrenează, în urma degradării, un 
consum suplimentar de oxigen în defavoarea organismelor din mediul acvatic. 
Importanţa acestei poluări într-un efluent se poate evalua prin cererea chimică de 
oxigen (CCO).

Eutrofizarea apelor de suprafaţă
Eutrofizarea apelor constă în îmbogăţirea apelor cu substanţe nutritive, 

îndeosebi cu azot şi fosfor, în mod direct sau prin acumularea de substanţe organice 
din care rezultă substanţe nutritive pentru plante. 

Consecinţa imediată a eutrofizării este creşterea luxuriantă a plantelor de 
apă (înflorirea apelor).  Eutrofizarea este deci un fenomen care se manifestă prin 
proliferarea unui număr limitat de specii vegetale în apele foarte încărcate cu nutrienţi 
sau în ape foarte degradate fizic. 

Mecanismul eutrofizării – (asfixierea şi poluarea organică).
 Ziua, vegetaţia produce mult oxigen prin fotosinteză, din care se consumă 

o parte prin respiraţie, iar noaptea, continuă numai respiraţia. Dacă cantitatea de 
vegetaţie este ridicată, dimineaţa, tot oxigenul din apă poate fi consumat. În aceste 
condiţii,  peştii şi unele insecte pot muri prin asfixiere. După moarte, biomasa acestora 
se descompune în stare de imersie. 

Pentru descompunere microorganismele consumă oxigenul din apă CBO5. 
CB05 reprezintă deci, consumul biochimic de oxigen la 5 zile şi măsoară cantitatea 
de oxigen necesară microorganismelor pentru a degrada şi mineraliza materiile 
organice).

Apa este mai curată, când CBO5 are valoare mai redusă. 
Cu cât conţinutul de substanţe organice în curs de descompunere este mai mare, 

iar temperatura apei este mai ridicată, CBO5 are valori mai mari, ceea ce atenţionează 
asupra atingerii pragului de sufocare a vegetaţiei şi faunei din apă.

Epurarea apelor 
Reprezintă totalitatea tratamentelor aplicate care au ca rezultat diminuarea 

conţinutului de poluanţi, astfel încât cantităţile rămase să determine concentraţii mici 
în apele receptoare, care să nu provoace dezechilibre ecologice şi să nu poată stânjeni 
utilizările ulterioare. 

Aceasta presupune două grupe de operaţii succesive: 
- reţinerea şi neutralizarea substanţelor nocive sau valorificarea substanţelor 

conţinute de apele uzate;
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- prelucrarea substanţelor rezultate din prima operaţie  până la obţinerea unor 

nămoluri ce pot folosi ca amendamente în agricultură.
 
Principalii poluanţi chimici ai apelor
  
Nitraţii (NO3) 
Prezenţa nitraţilor în apă arată o poluare veche şi un pericol epidemiologic 

scăzut , iar in concentraţii mari provoaca la copii şi diverse animale  boala sângelui 
albastru, iar concentraţia maxim admisă este de 45 mg NO3/dm3 de apă.

  Plumbul  
Plumbul este un poluant prezent în toţi factorii de mediu, până la anumite 

niveluri este perfect toleratde organismul uman, dar daca aceste niveluri sunt 
depăşite apar modificări fiziopatologice cu repercursiuni asupra stării de sănătate, iar 
concentraţia maxim admisă este de 0,05 mg Pb/dm3 apă.

  Substanţele indezirabile 
Fierul şi manganul imprimă apei un gust particular, metalic în cazul fierului 

şi amar în cazul manganului , favorizează dezvoltarea unor organisme feruginoase 
sau manganoase care pot optura conductele, pătează rufele spălate cu aceste ape şi se 
depun pe vasele de bucătărie datorită transformării sărurilor solubile (bivalente) în 
săruri insolubile (trivalente).

Calciul şi magneziul dau impreună duritatea apei, imprimă un gust sălciu, 
împiedică fierberea legumelor şi fructelor, se depun pe conducte şi vase, trec din 
bicarbonaţi solubili în carbonaţi insolubili.

Clorurile şi sulfaţii produc un gust sărat şi respectiv amar, inhibă senzaţia de 
sete fără a da saţietate şi pot interveni (mai ales clorura de sodiu) în producerea şi 
agravarea hipertensiunii arteriale. 

Duritatea apei este dată de prezenţa tuturor cationilor din apă în afară de 
ionii de hidrogen şi cationii metalelor alcaline. 

Deoarece ionii de calciu şi magneziu se găsec în apă în cantitate mult mai 
mare faţa de ceilalţi cationi , determinarea durităţii apei va consta din determinarea 
concentraţiei acestor cationi.

Duritatea este de două feluri, duritate temporară sau carbonată dată de 
bicarbonaţii de Ca şi Mg prezenţi în apă şi duritatea necarbonată sau permanentă 
dată de celelalte săruri de Ca şi Mg (azotaţi, cloruri, sulfaţi, fosfaţi, etc.).

Suma celor două durităţi formează duritatea totală .
Convenţional duritatea se exprimă în grade de duritate ce pot fi de două feluri:
- Grade germane  - 1 grad german = 10 mg CaO
- Grade franceze – 1 grad francez = 10 mg CaCO3
Concentraţia admisă pentru calciu este 100 mg/dm3, iar cea excepţională 180 

mg/dm3, iar pentru magneziu maximul admis este de 50 mg/dm3 şi excepţional 80 
mg/dm3
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  Amoniacul
În apele de suprafaţă şi freatice amoniacul provine din poluare cu substanţe 

organice cu conţinut de azot, reprezentând prima treaptă de degradare sub acţiunea 
microorganismelor din apă. Apele de mare profunzime pot conţine uneori amoniac 
care provine din sol în urma proceselor de reducere a nitraţilor în absenţa oxigenului.  

                                                                                                    
Indicatori de poluare ai apelor uzate (murdare)
Indicatori fizici:
Cei mai importanţi sunt :
- temperatura
. culoarea şi mirosul, dau indicaţii asupra felului şi provenienţei apelor uzate, 

precum şi asupra gradului de descompunere a substanţelor aflate în suspensie, sau în 
soluţie. 

Mirosul dă de asemenea indicaţii asupra provenienţei apelor, cum ar fi de 
exemplu, mirosul de benzină, fenoli, mirosul de hidrogen sulfurat indică, de regulă, 
dezvoltarea unor procese de fermentaţie anaerobă.

Substanţele în suspensie sunt de trei categorii:
- care plutesc la suprafaţa (păcură, reziduuri petroliere, uleiuri, grăsimi);
- care se depun într-un timp relativ scurt;
- foarte fin dispersate, uneori până în stare coloidală depunându-se foarte greu, 

sau deloc.

Indicatori chimici:
- reacţia pH a apelor uzate, este unul din factorii principali la alegerea 

materialului canalului şi a celorlalte construcţii şi instalaţii ale canalizării şi a 
măsurilor pentru protecţia lor.

- rezidul fix la 105 °C, obţinut prin evaporare, se determină după filtrarea 
probei, valoarea obţinută dă indicaţii asupra substanţelor de origine organică şi 
anorganică dizolvate în apă.

- rezidiul obţinut prin ardere, reprezintă conţinutul de materie organică. 
Substanţele îndepărtate prin ardere (volatile) sunt cele de natură organică. In cenuşa 
de calcinare, după dizolvarea în acid clorhidric, se pot identifica prin metode curente 
de laborator, ionii de cupru, nichel, etc.

- consumul biochimic de oxigen (CBO) indică gradul de impurificare cu 
substanţe organice biodegradabile al apelor uzate.

CBO reprezintă cantitatea de oxigen, în miligrame la litru, necesară pentru 
a descompune materiile organice din apa uzată, cu ajutorul microorganismelor. În 
practica proiectării se folosesc datele privind consumul biochimic de oxigen la 5 zile   
(CBO5) bnm şi mai rar, cel la 20 zile (CBO20).
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Indicatori biologici:
- capacitatea de fermentare, arată dacă şi după câte ore sau zile, apa uzată 

începe să fermenteze, dezvoltând hidrogen sulfurat. 

Indicatori bacteriologici:
- analizele bacteriologice au ca obiectiv determinarea gradului de impurificare 

al apelor uzate, prezintă interes în special în legătură cu măsurile pentru evitarea 
propagării maladiilor  contagioase. 

4.   Poluarea solului

Prin poluarea solului în concepţia ecologică modernă se înţelege orice acţiune 
care produce degradarea funcţionării normale a solului ca suport şi mediu de viaţă 
în cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau create de om (antropice), dereglare 
manifestată prin deprecierea fertilităţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 

Funcţiile mai importante ale solului sunt:
- sinteza, transformarea şi descompunerea materiei organice;
- acumularea şi redistribuirea energiei în lanţurile trofice;
- solubilizarea selectivă, constantă, permanentă şi simultană a elementelor 

chimice, concentrarea şi acumularea lor;
- realizarea acumulărilor şi scurgerilor de apă în cadrul circuitului apei.
Solul reprezintă suportul material (habitatul) a numeroase specii de 

microorganisme cu rol în „curăţenia biologică” a poluanţilor, deşeurilor organice şi 
minerale în scopul anulării efectului acestora. Are următoarele funcţii:

- funcţia de principal mijloc de producţie vegetală;
- funcţia de sursă de elemente nutritive pentru plante;
Textura, structura, porozitatea solului fac astfel ca în porii capilari să se 

acumuleze apa ca mediu de reacţie dizolvant iar în porii necapilari să circule aerul ca 
mediu pentru reacţiile de oxidare ale substanţelor.

 
Poluarea solului prin acoperirea cu deponii, halde, iazuri de decantare, 

depozite de steril de la flotare, depozite de gunoaie etc.

O dată cu creşterea populaţiei în toate regiunile lumii se realizează o creştere a 
depozitelor de deşeuri solide. Aceste deşeuri pot fi deşeuri minerale sau depozite de 
steril din apropierea exploatărilor, pot fi deşeuri sau reziduuri industriale sau gunoaie 
şi deşeuri urbane (comerciale, urbane etc.) sau depozite de deşeuri şi gunoaie rurale. 
Eliminarea acestor deşeuri constituie o problemă de mare importanţă pentru calitatea 
mediului înconjurător. Aceste deşeuri sunt în cantităţi foarte mari iar solul este afectat 
pe suprafeţe mari.
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Poluarea solului cu substanţe purtate
Solul, prin poziţia şi caracteristicile sale, este locul unde se depun, se 

întâlnesc majoritatea poluanţilor din apă şi aer  Toţi poluanţii proveniţi din arderea 
combustibililor din industrie, agricultură, silvicultură, transport, oraşe, sate etc, ape 
uzate şi emisiile din atmosferă în urma autoepurării sau epurării ajung pe sol.

Ploile „acide” încărcate cu poluanţi din zonele industriale au condus la scăderea 
valorilor pH-ului cu 1-2 unităţi (acidifierea terenurilor) mai ales în orizonturile 
superioare, fapt ce determină şi degradarea şi perturbarea materiei organice şi 
a activităţilor microbiene din sol. Acest fapt afectează formarea humusului şi 
deteriorează proprietăţile fizice şi chimice ale solului, cauzând în final dispariţia 
vegetaţiei. 

Toate complexele industriale extractive sau de prelucrare a minereurilor sunt 
surse de poluare a solului cu diferite substanţe purtate de aer. Asemănătoare situaţiilor 
prezentate mai sus, poluarea solului se petrece şi pe şoselele din ţara noastră unde 
se evidenţiază poluarea şi acumularea în sol a plumbului provenit din gazele de 
eşapament de la autovehiculele care folosesc benzina cu tetraetil şi tetrametil de 
plumb.

Combinatele de îngrăşăminte chimice de azot şi fosfor, fabricile de sticlă 
sau ceramică degajă de asemenea în atmosferă compuşi de fluor sub formă de gaze 
(HF, H2SiF6) şi pulberi (CaSiF6, CaF2 , etc). Odată cu ploaia care dizolvă gazele şi 
antrenează particulele pulberilor purtate în atmosferă, acestea ajung în sol şi mai 
departe în plante împreună cu alte elemente poluante. Ca urmare a poluării şi a 
încărcării puternice a solului cu metale grele poluante şi a accentuării mobilităţii 
acestora în sol, plantele absorb cantităţi mai mari din aceste elemente din sol, la 
care se adaugă depunerile particulelor cu aceşti poluanţi existenţi în aer, pe frunze, 
muguri,  etc. 

În ceea ce priveşte locul de acumulare în plante a acestor elemente poluante, în 
urma cercetărilor realizate s-a stabilit că plumbul se acumulează mai mult la nivelul 
rădăcinilor şi mai puţin în frunze, cadmiul şi cuprul se acumulează mai mult în 
rădăcină unde realizează concentraţii mai mari ca cele din sol. 

Poluarea solului prin eroziune 
Eroziunea se poate defini ca un proces fizic ce se petrece la suprafaţa solului 

sau în profunzimea lui prin care mase importante de sol împreună cu fertilitatea lui 
sunt transportate fie de apă, fie de vânt, la distanţe uneori de mii de kilometri. 

Eroziune cauzată de apă, sau hidrică -  are patru forme bine conturate:

1. Eroziunea de impact, care presupune dislocarea particulelor de sol de către 
energia cinetică a picăturilor de apă şi dispersia lor pe o rază importantă în funcţie de 
mărimea picăturilor. 
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 Fig 1 Eroziunea de impact

Eroziune prin spălare la suprafaţă generată de o curgere lamelară a apei la 
suprafaţa solului, datorită apei în exces, şi de lipsa de protecţie a suprafetei

Fig 2 Eroziunea prin spălare la suprafață
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Eroziunea sub formă de rigole. Ea apare atunci când apa se canalizează pe 
porţiuni de sol mai puţin stabile şi formează mici şănţuleţe 

Fig 3 Eroziunea sub formă de rigole

Eroziunea de adâncime, şanţuri, canale, râpe este forma cea mai distrugătoare 
pentru că antrenează cantităţi uriaşe de sol iar reconstrucţia este extrem de deficitară 

Fig 4 Eroziunea de adâncime
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De ce se abordează problema eroziunii solului ca o sursă de poluare?

a. Terenurile erodate sunt supuse fenomenului de „deşertificare”, apa nu mai 
poate fi reţinută deoarece solurile erodate nu mai au capacitatea de a reţine apa; 
vegetaţia nu se mai poate dezvolta, activitatea microbiologică cu impactul ei asupra 
vieţii din sol dispare;

b. Materialul erodat transportat de ape sau vânt colmatează cursurile de apă 
naturale sau artificiale, lacuri, bazine de acumulare, sporind pericolul inundaţiilor, cu 
diferite materiale nefertile sau toxice, cu pesticide, îngrăşăminte etc;

c. Terenurile erodate şi alunecările de teren produc mari pagube colectivităţilor 
de oameni (erodarea dealurilor precum şi alunecări de teren cu sate întregi) pe de o 
parte, precum şi o poluare „estetică” a zonelor situate pe pante;

d. Materialul erodat constituie sursă de poluare puternică (eutrofizare) al 
cursurilor de apă naturale sau artificiale, uneori cu consecinţe foarte grave. 

Eroziunea solului şi pierderile de fertilitate sunt rezultatul practicilor agricole 
necorespunzătoare, al sistemelor incorecte de lucrare a solului, a tehnologiilor şi al 
unei structuri neştiinţifice de culturi pe de o parte şi al unui proces natural inevitabil 
de eroziune a solului pe de altă parte, îndepărtarea vegetaţiei care acoperă solul, a 
perdelelor de protecţie, a fâşiilor şi hotarelor între sole cu rol în stoparea şuvoaielor 
de apă precum şi tehnicile de arat neadecvate au contribuit la accentuarea procesului 
de eroziune. 

5.   Alunecările de teren

După ce se cunosc alunecările?

Fig 5 Recunoașterea alunecărilor

 
Primul semn al unei alunecări iminente îl 
constituie fisurile ce apar la partea superioară a 
taluzului sau versantului, perpendiculare pe 
direcţia de mişcare (a, b, c). Aceste fisuri se pot 
umple treptat cu apa care se infiltrează în 
pământ, slăbindu-i rezistenţa şi mărindu-i 
greutatea.

Se mai  pot observa şi fisuri înclinate 
de forfecare pe ambele laturi ale 
masei în mişcare (e) ca şi o uşoară 
refulare la piciorul pantei (d).
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Cauzele alunecărilor

Litologice 
Alunecările de teren se produc mai ales în masive stratificate, care, în general, 

sunt depozite sedimentare formate din alternanţe de strate de praf argilos, praf nisipos 
şi nisip prăfos, cu grosimi variind de la câţiva metri, la zeci de metri. 

Această sedimentare cu structură stratificată se datorează transportului realizat 
de râuri, de multe ori cu un caracter neregulat, fiind influenţată de schimbarea direcţiei 
curenţilor apei. Stratele de pământ sunt în general purtătoare de apă, fie sub forma 
unui film subţire la zona de trecere între argilă şi stratul mai permeabil (ex: praf 
nisipos), fie sub forma unei curgeri laminare în stratele permeabile de nisip, ieşind 
apoi la suprafaţă. 

Dacă în masivul mărginit de pantă există strate subţiri de nisip, iar afluxul de 
apă din amonte este mai mare decât posibilităţile de drenaj ale stratelor, presiunea 
apei din pori creşte considerabil, ceea ce poate duce uşor la declanşarea alunecărilor.

Declanşarea pierderii stabilităţii poate fi produsă de mărirea excesivă a 
înclinării pantei, de creşterea eforturilor datorate încărcării pe pantă sau de slăbirea 
bazei pantei. Acestea se pot datora efectelor separate sau combinate ale acţiunii 
umane sau ale fenomenelor naturale (eroziune, acţiunea apei de suprafaţă).

Fizico - chimice 
Efectul cel mai important al diferitelor cauze fizice care afectează direct 

stabilitatea masivelor, îl constituie scăderea rezistenţei la forfecare şi în special 
micşorarea coeziunii, în cazul pământurilor argiloase şi prăfoase. 

Se pot distinge două aspecte: 
- pe de o parte este vorba de o scădere a coeziunii întregului masiv prin fisurare 

şi evoluţia acestor fisuri pe măsura infiltrării apei, urmată în mod firesc de procese de 
umflare-contracţie, favorizate de fenomene naturale datorate modificărilor sezoniere 
(cicluri îngheţ-dezgheţ, uscare, umezire); 

- pe de altă parte, ca urmare a eforturilor ce apar în aceste fisuri, are loc o 
scădere a coeziunii materialului care constituie masivul de pământ.

Totodată, ca urmare a adsorbţiei apei încărcate cu diferite săruri minerale 
dizolvate, se pot produce schimburi ionice care la rândul lor pot conduce la micşorarea 
coeziunii pământurilor. 

Biotice 
Din cercetările făcute  s-a ajuns la concluzia că pelicula de apă care acoperă 

suprafaţa de alunecare între două strate diferite de pământ, este urmată de o zonă de 
tranziţie, formată din material degradat şi puternic înmuiat. 

Diferenţa de potenţial existentă între cele două strate care alunecă produce 
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fenomenul de electroosmoză; această diferenţă de potenţial se datorează pe de o parte 
unor metale bivalente prezente într-unul din strate, şi trivalente în celălalt strat, şi, pe 
de altă parte a unor bacterii anaerobe care transformă permanent metalul bivalent în 
trivalent, menţinând sau chiar mărind tensiunea electrică dintre strate.

Apa
Prezenţa apei în corpul masivelor naturale se manifestă diferit  în funcţie de 

natura pământurilor ce alcătuiesc straturile geologice ca şi de starea acestora de 
saturare, prin acţiunea conjugată a formelor de apă ce pot coexista în teren.

Astfel apa în pământ se poate prezenta sub mai  multe, forme:
 - vapori, în zona de aeraţie; 
- apa reţinută, care în ordinea descrescătoare a energiei libere se prezintă ca:
        - apa capilară, reţinută de forţe capilare în porii mai mici de 2 mm;
        - apa peliculară reţinută de complexul de adsorbţie al particulelor fine şi 

care se poate deplasa sub formă lichidă de la o particulă la alta; 
      - apa higroscopică care este adsorbită foarte puternic de către pământul 

uscat dintr-o atmosferă umedă, prin transfer de vapori; umiditatea maximă ce poate 
fi realizată pe această cale se numeşte higroscopicitate maximă whm, ea separă 
domeniul stării higroscopice de cel al stării umede şi constituie un indice al activităţii 
pământului;

     - apa în stare solidă - gheaţa - care are o energie liberă mai mică decât a  
apei libere;

      - apa de cristalizare şi apa de constituţie a mineralelor ale căror energii 
libere sunt considerabil mai mici decât ale apei reţinute. Pentru a separa aceste forme 
de apă sunt necesare temperaturi de câteva sute de grade;

     - apa liberă, care circulă în masive şi care nefiind supusă forţelor de 
interacţiune dintre fazele constituente este numai sub acţiunea forţelor gravitaţionale.

 
1.Argila vânata compacta
2.Argila alterata cafenie 
moale
3.Zona de tranzitie, argila 
vânata a amestecata cu 
argila cafenie
4.Pelicula de apa 
5.Suprafata  de alunecare
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Factori climatici 
Principalii factori climatici care influenţează alunecările sunt precipitaţiile şi 

variaţiile de temperatură, care pot acţiona fie separat, fie în paralel. Precipitaţiile 
acţionează prin modificările pe care le produc asupra nivelului apei subterane, 
presiunii apei din pori şi implicit asupra umidităţii materialului din versant .

Influenţa precipitaţiilor nu se caracterizează însă exclusiv sub aspectul 
cantităţii de apă, ci şi prin modul în care se produc. Se diferenţiază astfel efectul 
unor ploi lente, de durată, ca şi topirea lentă a zăpezilor (ce pot genera alunecări 
de adâncime, prin îngreunarea masivului sau prin curgerea de suprafaţă a stratului 
înmuiat) de efectul unei ploi torenţiale (care pe teren saturat nu au nici o consecinţă, 
dar în condiţii de infiltrare rapidă poate provoca presiuni şi subpresiuni).

În ceea ce priveşte temperatura, aceasta, ca factor de influenţă, se face resimţită 
în procesele de umflare-contracţie (provocate de variaţiile diurne de temperatură, de 
radiaţia solară) care conduc la distrugerea legăturilor dintre particulele de pământ, ca 
şi la apariţia unor fisuri, după perioadele de secetă, şi, totodată ca urmare a variaţiilor 
de umiditate generate de evaporarea apei. 

Vegetaţia
Conform cunoştinţelor şi cercetărilor actuale, se consideră că vegetaţia, în 

general, are un efect favorabil asupra stabilităţii pantelor şi versanţilor. 
Din punct de vedere al efectelor pozitive ale vegetaţiei arborescente asupra 

stabilităţii versanţilor sunt de menţionat câteva efecte preponderente:
- efectul coroanei arborilor în intercepţia precipitaţiilor;
- transpiraţia zilnică, fenomen care are drept efect aportul în atmosferă al unor 

cantităţi considerabile de apă sub formă de vapori; 
Ca urmare a intercepţiei precipitaţiilor prin coroană şi a transpiraţiei arborilor 

se produce o variaţie mai redusă a pânzei freatice în zona aferentă; efectul împăduririi 
asupra versanţilor naturali prin consolidarea terenurilor până la adâncimea de circa 
doi metri, pe principiul de armare a pământului datorită sistemului de rădăcini, care 
se dovedeşte foarte eficace;

6.   Măsuri de prevenire pentru combaterea alunecărilor

Acestea se fac în funcţie: de criteriile de pretabilitate faţă de sol, condiţiile 
climatice,  metodele agrotehnice şi agrosilvice de combatere a alunecăriilor de teren.

Pe versanţi cu pante mari, strat de argilă la suprafaţă, orizont de suprafaţă cu 
textură ce are în componenţă argilă se impun arături în lungul linei de pantă, folosirea 
unor specii de plante cu un consum ridicat de apă.

Printre metodele agrosilvice cea mai importantă este realizarea de perdele de 
protecţie în lungul linei de pantă, folosindu-se specii de arbori cu rădăcină puternic 
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ramificată, având rol de armare şi consolidare, iar din punct de vedere  agrotehnic 
realizarea  de livezi de pomi fructiferi cu densităţi mai mari spre baza de alunecare.

O metodă  modernă de consolidare a zonelor cu potenţial de alunecare este 
armarea terenului spre baza de alunecare cu grile tensar şi realizarea unui drenaj 
orizontal care să permită scurgerea afluxului de apă şi nepermiterea ajungerii acesteia 
în zona patului de alunecare, dublată cu realizarea de drenuri verticale pe toată 
suprafaţa versantului cu potenţial de alunecare.
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OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI 
ŞI SECURITATEA RESURSEI UMANE  

ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ
Dr. Tania STOEAN1 

Modalităţile de identificare, investigare şi analiză a domeniilor pe 
care le presupune optimizarea managementului resursei umane şi securitatea 
acesteia în cadrul organizaţiei militare o astfel de tematică sunt numeroase 
şi generoase. Ele îmbină în mod armonios scopurile şi obiectivele specifice 
cunoaşterii ştiinţifice a domeniului, deci dimensiunea cercetării fundamentale, 
cu modalităţile de analiză a procesului de optimizare a acestui tip special de 
management. Acest efort ştiinţific se desfăşoară şi se dezvoltă în condiţiile 
unor situaţii des schimbătoare şi incerte, generate, pe de o parte, de procesul 
foarte rapid al restructurării şi transformării instituţiei militare şi, pe de altă 
parte, de impactul deosebit pe care realităţile politice, economice şi sociale îl 
au asupra resursei umane şi securităţii acesteia. Creşterile demografice sunt 
nesemnificative, chiar în scădere, politicile demografie lipsesc cu desăvârşire, 
rata emigraţiei este foarte mare, iar sistemele educaţionale sunt departe de a 
fi coerente, consistente şi aşezate având un management defectuos, cu foarte 
multe elemente formale şi ineficiente, unele de-a dreptul insecuritare. 

În acelaşi timp, condiţia actuală a României de stat membru al Alianţei 
Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene şi realităţile modului în care se dezvoltă 
resursa umană în ţara noastră impun coordonate, deopotrivă, generoase 
şi paradoxale unor posibile şi necesare politici şi strategii de management 
care să asigure o corectă şi eficientă îmbinare a culturii organizaţionale 
tradiţionale a instituţiei militare – deosebit de bogată – cu noile exigenţe, cu 
noile cerinţe şi cu noile sisteme de valori, care generează  un nou tip de cultură 
de management organizaţional, dar şi noi cerinţe, noi exigenţe, noi restricţii şi 
noi coordonate generale şi instituţionale, generatoare de securitate. 

Cuvinte-cheie: management, resurse, umane, model, etape

Capitalul intelectual şi securitatea resursei umane

Asocierea dintre cele două cuvinte – capital şi intelectual – pare 
nepotrivită. Cunoştinţele, calităţile şi abilităţile intelectuale – specifice 

individului – se dobândesc în timp, printr-un proces îndelungat de formare (iniţială 

1  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
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şi continuă) în care se investeşte foarte mult. Mai degrabă, avem de-a face nu cu un 
capital intelectual, ci cu un produs intelectual, cu un rezultat al unui efort îndelungat 
care, la rândul lui, urmează să producă, să creeze rezultate şi efecte. În literatura 
de specialitate capitalul intelectual mai este definit ca fiind ansamblul de cunoştinţe 
care pot fi convertite în valoare. Este o definiţie simplă, uşor metaforică, de maximă 
generalitate, dar reală şi destul de cuprinzătoare. Calităţile şi capacităţile intelectuale 
ale omului reprezintă, factori de valoare care contribuie efectiv la producerea de 
valoare adăugată. În general, se disting două forme de manifestare a capitalului: 
capitalul uman, şi capitalul structural. 

Leif Edvinsson şi Michael Malone au conceput, în 1997, în cadrul unei societăţi 
multinaţionale de asigurare şi de servicii financiare din Stockholm, un navigator care 
plasează în centrul demersului elementul uman. În lucrarea „Intellectual capital: 
Realizing Your Compani’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower”, ei 
consideră că omul, capitalul uman – mai exact, capitalul intelectual – se constituie 
într-un veritabil motor creator de valoare. 

Capitalul uman constă în cunoştinţe (cunoaştere), experienţă, competenţă, 
abilităţi, inteligenţă, capacitate de creaţie etc. Capitalul structural reprezintă acele 
structuri indispensabile pentru existenţa, dezvoltarea şi valorificarea capitalului 
uman. Se poate afirma că, prin capital structural, se înţelege tot ce nu poţi lua acasă 
după o zi de muncă. Trebuie adusă în prim plan importanţa relaţiilor, atât în interiorul 
organizaţiei, cât şi în afara acesteia. În organizaţia militară, aceste relaţii constau în 
consolidarea capacităţii de acţiune şi a coeziunii interne şi în răspunsul prompt şi 
eficient la criză şi conflict, aspecte benefice pentru securitatea naţională. 

Thomas A. Stewart preferă următoarea definiţie pentru capitalul intelectual: 
„Capitalul intelectual este materialul intelectual – cunoştinţe, informaţii, proprietate 
intelectuală, experienţă – care poate fi pus în folosinţă pentru a crea bogăţie”.2  
Această definiţie are două elemente esenţiale: potenţialul intelectual care există în 
oricare organizaţie şi joacă un rol foarte important în funcţionarea şi dezvoltarea 
acelei organizaţii, dar care nu apare în bilanţuri contabile şi în alte documente de 
evaluare şi gestionare, iar al doilea element este capacitatea acestui potenţial de a 
crea valoare adăugată. Dezvoltarea capitalului intelectual se poate realiza prin două 
direcţii importante, sistemul de formare iniţială a resursei umane, cât şi prin sistemul 
de formare continuă. Aceste sisteme trebuie să asigure capabilitate şi competitivitate 
acestor entităţi prin valorificarea resurselor intangibile, abilităţilor, cunoştinţelor, 
calităţilor profesionale, comportamentului organizaţional, culturii organizaţionale, 
culturii orientată spre excelenţă.

Un rol important în acest demers îl are eficienţa managementului 
profesionalizării resursei umane „Ceea ce poţi să măsori, poţi manageria, iar ceea 
ce vrei să managerizezi, trebuie să poţi măsura. Capitalul intelectual constituie o 
2  http://www.knowledgedynamics.ro/?p=12, Prof.univ.dr. Adrian Curaj, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 
asistent  univ. drd.  Ionela Jianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, „Capitalul intelectual organizaţional”, 
accesat la data de 11.09.2009.
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fuziune intre aceste două curente de gândire. Capitalul intelectual înseamnă în ultimă 
instanţă cum poţi să măsori şi să realizezi mai bine managementul cunoştinţelor şi al 
altor intangibile dintr-o companie”.

Stabilirea unor strategii unitare şi coerente pentru  profesionalizarea resurselor 
umane din organizaţia militară

Politica reprezintă nivelul decizional în oricare domeniu de activitate, întrucât 
ea se constituie într-o expresie concentrată a interesului şi are menirea de a formula 
scopuri clare, subsumate acestui interes, pentru materializarea lui în acţiuni eficiente 
care să ducă la rezultatele aşteptate şi planificate. 

Dimensiunea politică a acţiunii umane – inclusiv a managementului resurselor 
umane – reprezintă nivelul decizional cel mai înalt, cel mai complex şi de cea mai 
mare responsabilitate. Politicile din domeniul managementului resurselor umane fac 
parte integrantă din politica generală de management şi răspunde unui interes major 
– cel de realizare a performanţei în folosirea resurselor umane. 

Nivelul strategic al managementului resurselor umane este un nivel de 
concepţie şi constă în elaborarea strategiei sau strategiilor necesare punerii în operă 
a deciziei politice privind această activitate. Raţiunea strategiei de management este 
aceea de ştiinţă, experienţă, practică, metodă şi artă de punere în aplicare a deciziei 
politice privind resursele umane. În acelaşi timp, această strategia sau strategiile 
respective asigură expertiza strategică necesară decidentului politic în domeniul 
resurselor umane. Politicile de resurse umane nu pun în operă strategii de resurse 
umane, ci, invers, strategiile din domeniul resurselor umane pun în operă decizii politice 
cu privire la această direcţie. Aceste strategii nu sunt altceva decât instrumentare 
de concepţie şi planificare strategică, foarte bine utilate (cu teorii, principii, reguli, 
experienţe, practici şi lecţii învăţate, precum şi cu metode şi abilităţi de construcţie 
inteligentă şi flexibilă), care ajută la elaborarea unor căi, metode, procedee şi acţiuni 
de îndeplinire a scopurilor şi  obiectivelor de resurse umane stabilite de decidentul 
politic (cum să fie îndeplinite scopurile şi obiectivele politicilor de management, care 
este anvergura eforturilor necesare, care sunt etapele de parcurs, ce se aşteaptă de la 
fiecare etapă, ce algoritmi se cer aplicaţi, cum sunt şi cum trebuie să fie eşalonate 
eforturile, care sunt şi cum pot fi rezultatele şi efectele etc.). Strategiile elaborează 
planuri strategice, scenarii, variante de acţiuni de mare amploare, evaluări şi prognoze 
privind posibile dezvoltări în domeniul managementului resurselor umane, etc. 

Nivelul operativ al managementului resurselor umane (care, în opinia 
noastră, nu trebuie confundat cu nivelul operaţional) este un nivel de organizare 
a managementului resurselor umane şi de creare a tuturor condiţiilor necesare 
punerii în aplicare a configuraţiei specifice resurselor umane, după metodele stabilite 
la nivelul strategic şi potrivit resurselor alocate de decidentul politic. Nivelul 
operativ este, deopotrivă, un nivel de interfaţă între concepţie şi acţiune, dar şi 
un nivel de organizare, de debuşare a acţiunilor de management şi de optimizare 
a managementului resurselor umane, astfel încât să aibă toate şansele de reuşită. 
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Nivelul operativ asigură însă şi conexiunea inversă, adică relaţia de feed-back între 
nivelul tactic de management al resurselor umane (cel de execuţie) şi nivelul strategic 
de management al resurselor umane (cel de concepţie). 

Nivelul tactic de management al resurselor umane este nivelul acţiunii 
nemijlocite. Este nivelul care finalizează concepţia strategică, prin planificarea 
strategică, facilitată de organizarea efectuată de nivelul operativ. Nivelul tactic al 
acţiuni se concretizează în acţiuni de recrutare, de pregătire, de utilizare eficientă, de 
remunerare, de formare profesională continuă, de reconversie etc. ale resursei umane, 
iar rezultatele depind atât de modul în care au acţionat nivelurile superioare, adică de 
modul în care aceste niveluri şi-au îndeplinit atribuţiile, potrivit competenţelor care 
le sunt atribuite, cât şi de calitatea acţiunii de management. 

Pentru organizaţia militară – ca, de altfel, pentru oricare alt tip de organizaţie – 
resursele umane au întotdeauna importanţă strategică. Acest grad de importanţă (sau 
nivel de importanţă) rezultă din calitatea deosebită a resursei umane, din capacitatea 
creativă a omului, din nevoia de planificare pe termen lung a procesului de formare, 
inclusiv de formare profesională continuă, a resursei umane, din valoarea umană a 
oricărei organizaţii, inclusiv a celei militare, din dezvoltarea nelineară şi cu totul 
specială a acestui tip de resursă. 

Organizaţia militară este cu adevărat valoroasă atunci şi numai atunci fiecare 
general este un bun soldat şi fiecare soldat se simte protejat şi respectat de general. 
Importanţa strategică a resursei umane este indubitabilă. Valoarea strategică a 
resursei umane este însă dată, în principiu, de valoarea strategică a managerilor. 
Această valoare nu este însă numai formală, ci şi informală, nu este doar un produs 
al autorităţii, ci şi un efect al priceperii, al respectului, al modului în care obiectivul 
politic este transformat în concept strategic, iar conceptul strategic, prin intermediul 
planificării strategice şi organizării configuraţiei de managementului resurselor umane, 
în acţiuni eficiente. Toate aceste determină efectiv  optimizarea managementului 
resurselor umane şi la creşterea calităţii profesionale a resursei umane, la optimizarea 
raporturilor de cooperare din spaţiul luptei şi din cel al pregătirii pentru misiuni, 
la optimizarea relaţiilor dintre oameni, la consolidarea structurilor subunităţilor, 
unităţilor, marilor unităţi şi comandamentelor.

Omul nu este maşină. Pregătirea lui profesională nu este un efect al unor 
mecanisme care funcţionează la apăsarea pe nişte butoane, ci un sistem complex de 
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, care se activează în urma voinţei de a acţiona, în 
urma unor motivaţii foarte consistente şi foarte importante pentru fiinţa umană. 

O posibilă reprezentare grafică a relaţiilor de interdependenţă şi de 
intercondiţionare dintre nivelurile de management în procesul de optimizare a 
managementului resurselor umane ar putea arăta astfel: 
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Figura nr.2 Reprezentarea interdependenţei şi intercondiţionării între nivelurile 
de management în procesul de optimizare a managementului resursei umane

 Nivelul deciziei politice în domeniul managementului resurselor umane 

Nivelul strategic al managementului resurselor umane 

Nivelul operativ al managementului resurselor umane 
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Acesta este modelul de management al resurselor umane şi de optimizare a 
acestuia pe care-l propunem, având în vedere modalităţile specifice de funcţionare a 
organizaţiei militare, care îndeplineşte întotdeauna un obiectiv fixat printr-o decizie 
politică luată la nivelul statului. Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile sale, 
nu elaborează o astfel de politică, ci o pune doar în aplicare, prin mijloacele pe care 
le are la dispoziţie. Expertizează însă din punct de vedere strategic decizia politică şi 
planifică detaliat punerea ei în aplicare. 

În opinia noastră, demersul optimizării politicilor, strategiilor, din domeniul 
managementului resurselor umane se poate reprezenta sintetic astfel:

Tabelul nr.2

ETAPE Politici, strategii, operaţiuni, 
tactici Factorii generatori Mod de optimizare

ETAPA I
Evaluarea condiţiilor, 
a situaţiei demografice 
şi a potenţialului 
demo-militar

Analiza şi evaluarea 
situaţiei demografice a ţării
Populaţie: 22.215.421 
(2009)
Structura pe vârste:
- 0-14 ani: 15,5%
- 15-64 ani: 69,7%
- peste 65 ani: 14,7%
Concluzie: doar 69,7 % 
din populaţie (7.711.062 
bărbaţi şi 7.784.041 femei) 
constituie masa pe care se 
poate identifica potenţialul 
demo-militar. 
Vârsta medie:
- generală: 37,7 ani;
- bărbaţi: 36,3 ani;
- femei: 39,2 ani
Concluzie: vârsta medie 
este peste vârsta-limită a 
randamentului militar (18-
35 ani)

Rata de creştere: - 0,147
Concluzie: în următorii ani, 
populaţia ţării şi, implicit, 
potenţialul demo-militar vor  
scădea semnificativ

Date privind potenţialul 
demo-militar actual şi viitor
Resursa disponibilă pentru 
serviciul militar:
- bărbaţi 16-49 ani: 
5.682.299;
- femei 16-49 ani: 5.557.098
Concluzie: potenţialul 
demo-militar, din punct de 
vedere cantitativ pare a fi 
suficient, ca bază de selecţie  
şi recrutare.

Resursa reală pentru 
serviciul militar:
- bărbaţi 16.49 ani: 
4.542.720;
- femei 16-49 ani: 4.604.484
Concluzie: din punct de 
vedere cantitativ RU este 
suficientă

Resursa care atinge vârsta 
de 18 ani anual:
- bărbaţi: 124.356;
- femei: 118.430
Concluzie: avânt în vedere 
cerinţele economiei şi ale 
altor profesii, resursa umană 
anuală aptă pentru serviciul 
militar se pare că devine o 
problemă

Pozitive: 
- suportul pe care se pot 
construi evaluările şi 
prognozele resurselor 
umane, pentru nevoile 
actuale şi viitoare ale 
armatei este încă solid;
- baza demografică 
actuală de recrutare şi 
de selecţie este pozitivă;
- potenţialul demo-
militar este suficient 
din punct de vedere 
cantitativ

Negative: 
- datorită ratei scăzute 
de creştere a populaţiei, 
în viitor, potenţialul 
demo-militar va 
cunoaşte descreşteri 
semnificativ, iar baza 
de recrutare aşi de 
selecţie se va restrânge 
dramatic. 
- rata negativă de 
creştere a populaţiei 
induce elemente 
de nesiguranţă şi 
incertitudine în 
ceea ce priveşte 
potenţialul demo-
militar şi, în concluzie, 
managementul 
resurselor umane
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Stabilirea şi analiza gradului 
de instruire a populaţiei
Ştiutori de carte:
- total populaţie: 97,3%;
- bărbaţi: 98,4%;
- femei: 96,3%.
Concluzie:
Populaţia, statistic, pare 
instruită. În realitate, 
nivelul de instruire a scăzut 
nu numai calitativ, ci şi 
cantitativ. 

Definirea şi evaluarea 
nivelului de aşteptare 
intelectuală 
Accesul la sistemele de 
instruire a devenit mai 
puţin restrictiv, dar mult 
mai costisitor. Calitatea 
învăţământului a scăzut 
dramatic, iar nivelul 
cunoştinţelor absolvenţilor 
este precar. Fondul de 
cunoştinţe pe care se 
poate fundamenta un 
nivel de aşteptare este 
foarte scăzut, mai ales la 
nivelul învăţământului 
preuniversitar şi chiar 
universitar.  

Pozitive: 
- populaţia este încă 
instruită, iar RU care 
alcătuieşte potenţialul 
demo-militar ar putea 
beneficia chiar de unele 
creşteri, în sensul că toţi 
cei care au în vedere 
o carieră militară vor 
acorda, în anumite 
condiţii, o atenţie mai 
mere pregătirii pentru 
această carieră;
- adaptarea programelor 
de formare la nivelul de 
cunoaştere al resurselor 
umane, stabilitatea 
sistemelor de formare 
profesională continuă 
etc.
Negative:  
- scăderea interesului 
pentru cariera militară;
- inducerea efectului de 
rezonanţă inversă, în 
sensul că un militar nu 
are nevoie de pregătire 
intelectuală;
- inconsistenţa nivelului 
de aşteptare, grad de 
variabilitate mult prea 
mare.

Analiza stării de sănătate
Rata naşterilor: 10,53 la mie
Rata mortalităţii: 11,88 la 
mie
Mortalitatea infantilă: 22,9 
la mie
Speranţa de viaţă:
- generală: 72,45 ani;
- bărbaţi: 68,95 ani
- femei: 76,16 ani
Rata mortalităţii din cauza 
bolilor cardiovasculare: 
61%, faţă de media UE, de 
37” şi 53% la statele care au 
aderat recent la UE
Concluzie: securitatea vieţii 
este forte grav ameninţată 
de recrudescenţa bolilor 
devastatoare şi a neputinţei 
sistemului de sănătate 
publică de a-i face faţă.  

Evaluarea stării de sănătate
Starea de sănătate a 
populaţiei este foarte grav 
afectată de recrudescenţa 
unor maladii periculoase 
(boli cardiovasculare, 
diabet, cancer, SIDA). Pe 
primul loc, se situează bolile 
cardiovasculare şi diabetul 
zaharat. 70-80% din 
populaţia afectată de diabet 
zaharat moare din cauze 
unei boli cardiovasculare. 
Bolile cardiovasculare se 
întâlnesc din ce în ce mai 
mult şi la persoane sub 45 
de ani, ceea ce afectează 
semnificativ şi resursa 
umană care constituie 
potenţialul demo-militar.

Pozitive: 
- cunoaşterea oportună 
a gradului de sănătate 
şi, pe această bază, a 
suportului recrutabil 
permite elaborarea 
unui management 
al resurselor umane 
adecvat şi adaptat;
- potenţialul demo-
militar este foarte serios 
afectat de starea precară 
Negative: 
- introducerea unor 
variabile care duc la 
creşterea nivelului de 
risc de sănătate inclusiv 
în cadrul RU selectate, 
recrutate şi chiar 
instruite  
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Analiza gradului de ocupare 
a forţei de muncă

Evaluarea gradului de 
ocupare şi de disponibilitate

Pozitive: cunoaşterea 
ratei  de disponibilitate 
pentru instituţia militară, 
în raport cu alte instituţii
Negative: posibila 
scădere dramatică a 
acestei rate

Analiza ofertei de pe piaţa 
muncii

Locul ofertei militare şi 
nivelul de atractivitate

Pozitive: cunoaşterea 
ofertei  şi a posibilităţii 
de a se înscrie în 
competiţie pentru 
resurse umane de 
calitate
Negative: reducerea 
şansei de a avea acces 
la resursa umane 
performantă

Analiza potenţialului 
economic al ţării
PIB (2008): 271,4 miliarde 
dolari (paritatea puterii de 
cumpărare)
PIB (2008): 199,7 miliarde 
dolari (rata oficială de 
schimb)
PIB pe locuitor: 12.200 
dolari

Evaluarea suportului 
economic al resurselor 
umane

Pozitive: cunoaşterea 
factorilor de potenţial 
economic şi posibilitatea 
determinării acestora 
asupra potenţialului 
militar
Negative: 
implementarea unor 
valori negative privind 
potenţialul militar

Analiza bugetului alocat 
apărării

Evaluarea suportului 
financiar pentru atragerea 
resurselor umane necesare 
organizaţiei militare

Pozitive: cunoaşterea 
dinamicii suportului 
financiar şi adaptarea 
acţiunilor la condiţii
Negative: introducerea 
unor disfuncţii şi a unor 
variabile aleatoare care 
creează  numeroase 
incertitudini

Analiza migraţiei forţei de 
muncă
Rata migraţiei în 2004: 0,6 
la mie
Rata migraţiei în 2009: 
0,147 la mie
Concluzie: rata migraţiei 
a început să scadă, dar 
continuă emigrarea forţei de 
muncă de înaltă calificare

Evaluarea mobilităţii 
potenţialului demo-militar

Pozitive: cunoaşterea 
ratei migraţiei şi 
posibilitatea comparării 
ei cu rata potenţialului 
demo-militar
Negative: 
vulnerabilitatea 
potenţialul demo-militar 
la migraţiune (rata de 
vulnerabilitate)
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Analiza nivelului de 
receptare a profesiei militare 
(gradul de interes)

Evaluarea gradului de 
atractivitate a profesiei 
militare

Pozitive: stimularea 
unor măsuri de 
promovare a profesiei 
militare
Negative: posibila 
scădere dramatică a 
gradului de interes a 
populaţiei şi în special 
a populaţiei care 
alcătuieşte PDM faţă de 
profesia militară

Analiza orizontului de 
aşteptare al populaţiei 
referitor la profesia militară

Gradul de încredere a 
populaţiei în organizaţia 
militară

Pozitive: posibilitatea 
creşterii încrederii 
populaţiei în instituţia 
militară
Negative: posibila 
scădere dramatică a 
gradului de interes a 
populaţiei şi în special 
a populaţiei care 
alcătuieşte PDM faţă de 
instituţia militară

ETAPA II
Redefinirea 
obiectivelor, în 
funcţie de cerinţele 
Constituţiei, ale 
strategiei de securitate 
naţională, strategiei 
militare şi în raport 
cu mutaţiile produse 
prin profesionalizarea 
armatei şi integrarea 
ţării în NATO şi în UE

Identificarea, analizarea 
noilor condiţii ale menţinerii 
unui potenţial optim de RU 
necesar instituţiei militare

Menţinerea unui potenţial 
de optim de RU necesar 
armatei pentru îndeplinirea 
misiunilor prevăzute în 
Constituţie

Pozitive: stimularea 
factorilor  şi mediului de 
menţinere
Negative: dificultatea 
menţinerii datorită unor 
condiţii din ce în ce mai 
nefavorabile

Analiza, evaluarea şi 
optimizare factorilor care 
duc la creşterea eficienţei 
organizaţiei, din perspectiva 
RU, în actualele condiţii

Eficienţa organizaţională 
militară

Pozitive: existenţa 
acestor factori ce pot fi 
optimizaţi
Negative: diminuarea 
semnificativă a acestor 
factori, datorită 
degradării continue 
a resursei umane  li 
îndeosebi acele 
tinere, care alcătuieşte 
potenţialul demo-militar

Identificarea, analizarea şi 
valorificarea factorilor de 
coeziune militară potrivit 
noilor standarde şi noilor 
cerinţe

Integralitatea 

Pozitive: existenţa şi 
proliferarea acestor 
factori
Negative: diminuarea 
acestor factori, datorită 
diminuării calităţii 
potenţialul demo-militar
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Analizarea şi evaluarea 
factorilor care determină 
comportamentul militar în 
diferite situaţii

Moralitatea

Pozitive: 
comportamentul 
excepţional al militarilor 
români îndeosebi în 
teatrele de operaţii
Negative: posibilitatea 
unui transfer de 
superficialitate  şi 
iresponsabilitatea din 
mediul social bulversat 
şi viciat

Analizarea lecţiilor învăţate 
şi a comportamentului 
militar în diferite situaţii 
şi desprinderea factorilor 
care generează unitatea de 
acţiune

Unitatea de acţiune

Pozitive: experienţa 
bogată a militarilor 
români şi a C4
Negative: schimbările 
mult prea dese de 
la toate nivelurile 
şi  îndeosebi la 
cele de comandă-
control îngreunează 
formarea unui culturi 
organizaţionale solide

Analiza modalităţilor de 
asigurare permanentă cu RU 
şi de continuitate în carieră 
şi în capacitatea de acţiune 
a organizaţiei potrivit 
cerinţelor naţionale, ale 
NATO şi UE

Continuitatea

Pozitive: transferul de 
experienţă şi de valori 
de comportament militar 
eficient
Negativ: dificultatea 
schimbării şi 
transformării

Analizarea şi evaluarea 
calităţilor, cunoştinţelor şi 
deprinderilor RU necesare 
pentru funcţiile şi posturile 
din compartimentele de 
comandă-control de nivel 
strategic şi din alte posturi 
de acest nivel

- Fişele posturilor din 
compartimentele de nivel 
strategic;
- Metodologii de selectare, 
pregătire profesională 
continuă, de evaluare, de 
promovare etc.

Pozitive: delimitarea 
mai clară a atribuţiilor 
şi competenţelor, 
concomitent cu creşterea 
eficienţei reţelei C4
Negative: limitarea 
iniţiativei, rigidizarea 
sistemului de comandă-
control şi a spiritului de 
iniţiativă, formalizare 
excesivă, birocratism 
excesiv, alergarea 
după cursuri, diplome, 
atestate şi certificate de 
competenţă
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ETAPA III
Stabilirea profilului 
de resursă umană 
necesară Armatei 
României

Analizarea şi evaluarea 
calităţilor, cunoştinţelor 
şi deprinderilor necesare 
ofiţerilor din diferite tipuri 
de comandamente, din mari 
unităţi, unităţi şi subunităţi, 
în prezent şi în viitor, în 
funcţie de prevederile 
legilor şi regulamentelor 
şi de cerinţele esenţiale 
ale misiunilor organizaţiei 
militare, de sistemele de 
recrutare şi pregătire – pe 
filiera directă şi pe filiera 
indirectă – a personalului.

- Fişele posturilor din statele 
major, din comandamente, 
din comenzile de mari 
unităţi şi unităţi; 
- Metodologii de recrutare, 
selectare, formare de bază, 
formare profesională 
continuă, evaluare, 
promovare, stimulare, 
recompensare etc.

Pozitive: raţionalizarea 
sistemului de selectarea 
şi promovare a ofiţerilor 
care încadrează aceste 
structuri, crearea 
unor mecanisme  şi 
configuraţii de carieră, 
creşterea  eficienţei 
activităţii pe funcţiuni şi 
posturi
Negative: declanşarea 
unor competiţii 
neloiale pentru posturi, 
instabilitate funcţională, 
neîncredere, relaţii 
preferenţiale, imposturi 
şi chiar corupţie

Analizarea şi evaluarea 
calităţilor, cunoştinţelor 
şi deprinderilor necesare 
maiştrilor militari şi 
subofiţerilor din organizaţia 
militară

- Fişele posturilor ce se cer 
încadrate cu maiştri militari 
şi subofiţeri;
- Metodologii de recrutare, 
selectare, pregătire şi 
folosire a acestora, etc.

Pozitive: creşterea 
rolului maiştrilor 
militari şi subofiţerilor 
pe posturile p care pot şi 
trebuie să fie încadraţi, 
sporirea competenţei lor
Negative: grăbirea 
procesului de extindere 
a rolului maiştrilor 
militari şi subofiţerilor 
poate duce la scăderea 
randamentului acestora 
şi chiar a calităţii 
organizaţiei sau entităţii 
respective, în condiţiile 
în care au acces la acest 
corp de cadre şi persoane 
care nu îndeplinesc 
condiţiile necesare 

Analizarea şi evaluarea 
calităţilor fizice, psihice, 
morale, intelectuale şi de 
caracter, cunoştinţelor, 
deprinderilor şi aptitudinilor 
necesare soldaţilor şi 
gradaţilor voluntari (SGV) 
din Armata României

- Elaborarea şi aplicarea 
modelului general de 
luptător şi de sergent pentru 
Armate României, precum şi 
modelele de luptător pentru 
categorii de forţe, pentru 
forţe speciale etc. 
- Elaborarea şi materializarea 
programelor de instruire, 
inclusiv de formare 
profesională continuă pentru 
această categorie de militari

Pozitive: crearea 
unui corp de luptători 
profesionişti, motivaţi şi 
eficienţi
Negative: competiţia de 
pe piaţa muncii ar putea 
duce la diminuarea 
interesului pentru 
profesia militară şi, în 
consecinţă, a bazei de 
recrutare şi selecţie a 
SGV-iştilor, deci şi a 
calităţii componentei 
luptătoare a resursei 
umane din organizaţia 
militară
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Analizarea, evaluarea şi 
perfecţionarea sistemelor 
de recrutare şi folosire a 
salariaţilor civili din Armata 
României

- Elaborarea şi aplicarea 
modelului de salariat civil 
din Armata României

Pozitive: definirea clară 
a statului personalului 
civil contractual din 
Armata României şi 
creşterea competenţei 
acestora pe posturi
Negative: transformarea 
personalului civil 
contractual din armată 
într-un corp închis, fără 
acces pe piaţa muncii şi 
cu un statut de „auxiliar” 
în instituţia militară

Analizarea şi evaluarea 
calităţilor şi deprinderilor 
altor categorii de personal, 
precum şi ale celor care 
participă, într-o formă 
sau alta, la structurarea şi 
funcţionarea organizaţiei 
militare (structuri 
guvernamentale, ONG-uri, 
entităţi care participă la 
procesul de externalizare, 
rezervişti, pensionari 
militari, veterani ai armatei, 
etc.

- Stabilirea unor sisteme 
coerente de management 
interinstituţional care să 
asigure buna funcţionare 
a MRU din organizaţia 
militară, degrevându-l de 
activităţi ce pot deveni  
redundante şi nocive.

Pozitive: extinderea 
organizaţiei militare 
şi în afara cazărilor, 
externalizarea unor 
activităţi în ideea 
creşterii ponderii 
elementului luptător
Negative:  scăderea 
calităţii serviciilor, 
diminuarea potenţialului 
material, pierderea 
unor resurse umane 
specializate în domeniu, 
crearea unor „cortine” 
între pensionari, 
rezervişti şi militarii 
activi, etc.

ETAPA IV
Stabilirea activităţilor 
de optimizare a MRU

Optimizarea activităţilor 
specifice managementului 
resurselor umane pentru 
fiecare etapă a acestuia

Activităţi coerente, 
înlănţuite logic, cu eficienţă 
previzibilă

Pozitive: creşterea 
interdependenţelor şi a 
calităţii activităţilor
Negative: diminuarea 
flexibilităţii şi apariţia 
unor noi vulnerabilităţi, 
specifice mediului şi 
sistemelor integrate

Optimizarea activităţilor 
de recrutare, selectare, 
pregătire, formare 
profesională continuă, 
evaluare, promovare, 
reconversie

Un sistem coerent de 
recrutare, selectare, 
pregătire, folosire şi 
reconversie

Pozitive: creşterea 
încrederii potenţialului 
demo-militar în 
organizaţia militară 
şi a interesului pentru 
profesia militară, care va 
fi considerată, îndeosebi 
de Sgv-işti dar şi de 
personalul de comandă-
control care optează 
pentru o carieră scurtă, 
drept  primă carieră
Negative: incertitudine 
şi îndoială în legătură 
cu viabilitatea şi 
durabilitatea sistemului
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Optimizarea activităţilor 
de motivare, relaţionare, 
salarizare, sancţionare, 
recompensare, precum şi a 
stabilităţii în carieră

Realizarea unui 
management al resurselor 
umane integrat şi flexibil

Pozitive: încredere în 
carieră, respect faţă de 
organizaţie, devotament, 
curaj, caracter
Negative: dificil de 
realizat, întrucât este 
nevoie de timp, de 
resurse şi de probe de 
foc

Optimizarea activităţilor 
de promovare a valorilor 
instituţiei

Realizarea unui 
management al resurselor 
umane bazat pe valorile 
organizaţiei militare

Pozitive: creşterea 
încrederii tuturor 
militarilor în 
organizaţie, concomitent 
cu sporirea respectului 
populaţiei faţă de 
această organizaţie
Negative: intrarea 
în competiţie cu alte 
organizaţii pentru 
resursa umană, limitarea 
şi „specializarea” 
excesivă a bazei de 
selecţie, „izolarea” 
profesională a 
organizaţiei militare

Optimizarea activităţilor 
de calificare şi formare 
profesională continuă a 
managerilor din organizaţia 
militară

Un management 
organizaţional militar 
performant şi eficient, 
adaptabil condiţiilor impuse 
de dinamica de pe piaţa 
muncii

Pozitive: creşterea 
calităţii şi performanţei 
managementului 
resurselor umane din 
organizaţia militară
Negative: specializarea 
excesivă

ETAPA V
Optimizarea 
rezultatelor

Analiza rezultatelor fiecărei 
activităţi de management 
al resurselor umane şi 
elaborarea unor modalităţi 
de valorificare a acestora

Metodologie de valorificare 
a rezultatelor

Pozitive: cunoaşterea 
exactă a rezultatelor 
din domeniul resurselor 
umane şi proliferarea 
efectelor pozitive
Negative: rutinizarea 
managementului 
resurselor umane

Compararea rezultatelor  cu 
efectele şi elaborarea unor 
măsuri de prevenire a unor 
efecte nedorite

Optimizarea rezultatelor pe 
bază de efecte

Pozitive: creşterea 
nivelului de cunoaştere 
a efectelor, o mai bună 
relaţie de feed-back
Negative: pericolul 
confundării rezultatelor 
cu efectele şi invers
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Compararea rezultatelor 
planificate cu cele realizate 
şi elaborarea unor măsuri de 
perfecţionare a planificării 
managementului resurselor 
umane

Optimizarea planificării 
managementului resurselor 
umane

Pozitive: cunoaşterea 
rezultatelor de sinteză, 
dezvoltarea unor 
capacităţi de sintetizare 
a rezultatelor
Negative: largarea 
efectelor şi scăparea lor 
de sub control

Analizarea şi compararea 
rezultatelor între ele, pe 
etape şi categorii de acţiuni

Optimizarea rezultatelor de 
sinteză

Pozitive: cunoaşterea 
profundă a rezultatelor, 
inclusiv a celor 
previzibile şi a celor de 
sinteză previzibile 
Negative: diminuarea 
preocupărilor pentru 
cunoaşterea şi 
valorificarea efectelor

ETAPA VI
Analizarea şi 
optimizarea efectelor

Identificarea şi analizarea 
lanţului de efecte ale 
managementului resurselor 
umane în cadrul organizaţiei 
militare

Configuraţia lanţului de 
efecte produse şi reproduse 
şi a unor metodologii de 
cuantificare

Pozitive: cunoaşterea 
efectelor, inclusiv a 
lanţurilor de efecte
Negative: scăparea 
de sub observaţie sau 
eludarea sistemelor de 
generare a lanţului de 
efecte

Evaluarea lanţului de 
efecte ale managementului 
resurselor umane produse

Metodologii (modele, 
algoritmi) de cuantificare a 
efectelor produse

Pozitive: cunoaşterea 
lanţului de efecte 
produse
Negative: centrarea 
excesivă pe efecte, în 
dauna cauzelor

Prognozarea unor posibile 
efecte viitoare

O prognoză a efectelor 
planificare, posibile, 
dorite, nedorite, colaterale, 
implicite etc.

Pozitive: cunoaşterea 
mecanismelor de 
generare şi evaluare a 
efectelor posibile
Negative: relativitatea 
evaluării şi prognozării 
lanţului de efecte

Analizarea influenţei 
efectelor asupra rezultatelor 
planificate

Scală de evaluare a efectelor 
din perspectiva rezultatelor 
dorite şi planificate

Pozitive: cunoaşterea 
relaţiei efect-rezultat
Negative: posibilitatea 
confuziei

Analiza influenţei efectelor 
asupra efectelor Lanţuri de posibile efecte

Pozitive: cunoaşterea 
temeinică a efectelor
Negative: pericolul 
îndepărtării de 
mecanismele reale ale 
lanţului de efecte

Există însă şi un alt mod de a delimita şi determina interrelaţiile dintre 
nivelurile managementului resurselor umane şi condiţionările acestora. În situaţia 
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în care, fără a se mai face apel la nivelul de decizie politică (întrucât o organizaţie 
militară) nu are o componentă politică de decizie, iar managementul resursei umane 
din fiecare organizaţie, indiferent de mărimea şi profilul acesteia, are o importanţă 
strategică, deosebită, astfel:

Figura nr.3 Interrelaţiile dintre nivelurile managementului resurselor umane 
în organizaţia militară  (fără nivelul deciziei politice)

 Nivelul strategic al managementului resurselor umane 

Nivelul politicilor (operaţiilor) de management al resurselor umane 

Nivelul acţiunilor de management al resurselor umane 

Concepţie planificare 
strategică, metodă de 

realizare a 
managementului 

resurselor umane, etape, 
rezultate, efecte 

Raport privind 
organizarea, 

organigrama 
condiţiile, 

determinările interne, 
restricţiile, limitările 

Organizare 
(organigrama), 

identificarea condiţiilor, 
a restricţiilor, asigurarea 

condiţiilor necesare 
configurării procesului 

de optimizare a 
managementului 
resurselor umane 

Raport privind 
acţiunile de 
optimizare a 

managementului 
resurselor umane, 

rezultatele, efectele, 
consumul de resurse, 
realităţile nemijlocite, 

condiţiile 

Acţiunile 
managementului 

resurselor umane şi de 
optimizare a acestuia 
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Un posibil model de optimizare a dimensiunii funcţionale  a 
managementului profesionalizării resursei umane

În literatura de specialitate sunt prezentate numeroase modele de optimizare 
a managementului resurselor umane, modele care poartă denumirea după numele 
fiecărui autor: Armstrong, Heneman, Milkovici-Boudreau, Ivancevich-Glueck, 
Fisner, David Guest. Modelele, în sine, nu sunt rigide şi inflexibile, ceea ce permite 
ca, după o adaptare preliminară, să poată fi aplicată în cadrul oricărei organizaţii. 
În fond, modelele, în general, permit configuraţii adaptabile care pot da rezultate în 
funcţie de realismul şi creativitatea celor care le aplică la specificul resurselor umane 
de:

- obiectivitatea diagnozei condiţiilor multidimensionale în care urmează să se 
desfăşoare managementul resurselor umane;

- rigurozitatea planificării resurselor şi acţiunilor;
- eficacitatea şi eficienţa acţiunilor întreprinse;
- monitorizarea permanentă a rezultatelor intermediare şi finale;
- eşalonarea efectelor acestor rezultate asupra funcţionalităţii organizaţiei.
Pentru exemplificare, vă propunem spre analiză trei modele de optimizare a 

managementului resurselor umane.
a) Modelul Armstrong
Modelul de bază al activităţilor de personal elaborat de Michael Armstrong are 

în vedere conexiunea a două dimensiuni esenţiale în ceea ce priveşte RU: planificarea 
şi aplicarea programelor care ţin de această resursă şi vizează toate cele patru 
dimensiuni importante ale acesteia: obţinerea, reţinerea, motivarea şi dezvoltarea. 

Figura nr.4 Modelul de bază al activităţilor de personal

Aceste activităţi nu sunt însă izolate, ci dependente de alte trei domenii de 
activitate (mediul, obiectivele strategice şi cultura organizaţiei) în procesul complet 
şi complex al managementului personalului. 

 

PLANIFICAREA APLICARE 

Obţinere 

Reţinere 

Motivare 

Dezvoltare 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011164

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Figura nr. 5 Schema dependenţei elaborată de Armstrong

Acest model – deşi simplificat, care nu are deci în vedere absolut toate 
variabilele – poate fi aplicat şi în domeniul optimizării managementului resurselor 
umane din instituţia militară.

b)Modelul Heneman
Este un model complex, căruia i se acordă totdeauna o atenţie deosebită. Este 

un model bazat pe rezultate, deci un model care vizează eficacitatea şi eficienţa 
managementului resurselor umane.

Acest model se bazează pe trei categorii de variabile care reprezintă, de fapt, 
trei componente fundamentale:

- principalele activităţi din domeniul resurselor umane cu un rol semnificativ 
în îndeplinirea obiectivelor organizaţionale;

- rezultatele scontate;
- influenţele externe (condiţiile economice, piaţa muncii, legile şi reglemen-

tărilor, sindicatele).
Modelul Heneman acordă o atenţie deosebită activităţilor resurselor umane. 

Pentru acest model, contează foarte mult rezultatele şi nu neapărat efectele. 
Rezultatele sunt, de regulă, planificate, aşteptate şi reprezintă sensul unui bun 
management. Efectele sunt şi ele tot un fel de rezultate – unele aşteptate, altele nu –, 

 MEDIUL OBIECTIVE STRATEGICE CULTURA ORGANIZAŢIEI 

STRAGEGII ŞI PLANURI DE PERSONAL 

PROGRAME DE 
PERSONAL 

- obţinere; 

- reţinere; 

- motivare; 

- dezvoltare. 

ORGANIZARE 

MANAGEMENTUL 

- performanţei; 

- productivităţii; 

- relaţiilor cu angajaţii 

 

 ADMINISTRAREA PERSONALULUI 
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cu desfăşurări extrem de complicate şi de ramificate, mai exact, lanţuri sau înlănţuiri 
de comportamente, atitudini, acţiuni de tot felul – unele implicite, altele fortuite –, 
care generează areale de regulă instabile, cu desfăşurări incerte şi chiar imprevizibile. 
De cele mai multe ori, efectele sunt chiar mai importante ca rezultatele, mai ales 
atunci când este vorba de oameni  şi de relaţiile interumane. 

Acest model se apropie foarte mult de ceea ce se cheamă management bazat 
pe rezultate sau pe efecte, întrucât are în vedere nu doar scopurile şi obiectivele 
organizaţiei ale întreprinderii, ala instituţiei şi, respectiv, ale activităţilor oamenilor, 
ci şi lanţul de rezultate. La urma urmei, contează ceea ce rezultă nu ceea ce se 
intenţionează să rezulte. 

ACTIVITATILE RU REZULTATELE RU
Activităţi de susţinere
	Analiza posturilor şi a 

indivizilor
	Analiza şi evaluarea 

nivelului de risc 
profesional militar

	Prognozarea ofertei 
sau a bazei posibile 
de recrutare pentru 
profesia militară

	Evaluarea rezultatelor
	Planificarea RU

	Atragerea
	Recrutarea
	Calificarea
	Performanţa
	Caracterul
	Reţinerea
	Implicarea
	Satisfacţia
	Securitatea
	Reconversia
	AlteleActivităţi funcţionale

	Asigurarea cu personal 
din exterior

	Calificarea militară a 
personalului recrutat

	Dezvoltarea şi 
asigurarea cu personal 
din interior

	Recompensele
	Relaţiile de muncă
	Mediul de muncă

Figura  nr.6 Reprezentarea grafică a modelului Heneman

  

 

 

INFLUENŢELE EXTERNE 

CONDIŢII 
ECONOMICE 

PIAŢA 
MUNCII 

LEGI ŞI 
REGLEMENTĂRI 

SINDICATE 
(ORGANIZAŢII PROFESIONALE) 

INDIVIZII 

 Capacitate 
 Riscul 
 Motivaţia 

POSTURILE 

 Cerinţe 
 Calificare 
 Recompense 
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Acest model se potriveşte din multe puncte de vedere cu cerinţele specifice 
noului management al resurselor umane necesare instituţiei militare. Este adevărat, 
unele dintre cerinţele formulate în acest model se cer personalizate, altele se cer doar 
actualizate. În acelaşi timp, aplicarea modelului la domeniul militar cere introducerea 
unor cerinţe noi, specifice, ceea ce duce la particularizarea modelului. 

c) Modelul Milkovich-Boudreau
Autorii arată că modelul elaborat sintetizează conţinutul activităţilor de 

management cu procesul de diagnosticare a acestuia. Diagnosticarea este prima 
dintre condiţiile cerute pentru optimizarea activităţilor de management. Există patru 
etape ale procesului de diagnosticare a managementului resurselor umane:  evaluarea 
condiţiilor; stabilirea obiectivelor; alegerea şi aplicarea activităţilor; evaluarea 
rezultatelor.

 

Figura nr.7 Reprezentarea grafică a modelului Milkovich-Boudreau

Acest model evidenţiază condiţiile organizaţionale, mai exact, natura 
organizaţiei, specificul ei, precum şi natura muncii. Datele şi informațiile privind 
angajaţii sunt considerate variabile critice, care au o importanţă deosebită în stabilirea 
obiectivelor, în realizarea performanţelor cerute de organizaţie, în îndeplinirea 
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misiunilor. Pentru instituţia militară, acest model, în măsura în care este agreat, 
prezintă unele avantaje, faţă de alte modele, întrucât operează cu date demografice 
(orizont de aşteptare demografică, îndeosebi demo-militară, bază de recrutare, bază 
de selecţie, potenţial demo-militar, modalităţi de pregătire, de FPC, de reconversie 
etc.).

În opinia autorilor modelului, cele două obiective din etapa a II-a sunt: 
eficienţa şi echitatea. Acestea sunt interdependente. În organizaţia militară, eficienţa 
se măsoară în rezultatele obţinute la diferite exerciţii, în îndeplinirea cerinţelor 
esenţiale ale misiunilor, în îndeplinirea misiunilor din teatrele de operaţii. 

Toate acestea indică modul în care comanda unităţii (entităţii) militare şi 
personalul (luptători şi personal de sprijin) s-au pregătit pentru misiune şi,. Evident, 
modul în care aplică sau sunt în măsură să aplice cele învăţate. Instituţia militară este, 
prin excelenţă, una echitabilă.

Pentru fiecare categorie de forţe ale armatei există metodologii clare de 
evaluare a unităţilor care urmează să îndeplinească misiuni în teatrele de operaţii 
sau alte misiuni. Aplicate în mod corect, ele dau măsura reală a managementului 
resurselor umane.

Există, într-o lucrare recentă a autorilor G.T. Milkovich şi J.W.Boudreau 
(Human Resource Management, Sixth Edition, Irwin, Boston, 1991, p.9), citată de 
Aurel Manolescu3, o nouă construcţie a modelului de diagnosticare a managementului 
resurselor umane, cu aceleaşi variabile, dar care sugerează patru faze sau etape:

- evaluarea condiţiilor resurselor umane;
- stabilirea obiectivelor, pe baza evaluărilor;
- alegerea căilor de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor;
- evaluarea rezultatelor.

�

3  Aurel Manolescu, Ibidem, p. 71
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Figura nr.8 Schema elaborată de G.T. Milkovich şi J.W.Boudreau privind cele 
patru etape care  se condiţionează linear sau circular

Acţiunile întreprinse şi activităţile desfăşurate pentru îndeplinirea obiectivelor 
planificate conduc la noi condiţii în dinamica RU, ceea ce impune o adaptare 
permanentă a managementului la aceste condiţii, pentru a se obţine rezultatele 
planificate.

Evident, un astfel de model dinamic poate fi aplicat şi în domeniul MRU din 
organizaţia militară, mai ales atunci când cerinţele variază substanţial. După 1990, 
spre exemplu, între misiunile Armatei României se înscriu şi cele de participare 
la gestionarea crizelor şi conflictelor armate, la combaterea terorismului şi la alte 
acţiuni militare sau civil-militare cerute de mediul strategic de securitate.

Plecând de la aceste concluzii, prezentam un model posibil pentru demersul 
practic de optimizare a managementului profesionalizării resurselor umane în 
organizaţia militară.

 EVALUAREA CONDIŢIILOR 

 Externe 
 Organizaţionale 
 Angajaţilor 

 

EVALUAREA REZULTATELOR 

STABILIREA OBIECTIVELOR 

 Planificare 

ACTIVITĂŢILE 

 Asigurarea cu personal 
 Dezvoltarea 
 Remunerarea 

 Relaţiile de muncă 
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În modelul prezentat efectele sunt mult mai numeroase şi mai complexe decât 
rezultatele aşteptate. Deşi aici sunt amintite doar câteva din categoria celor pozitive şi 
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Procesul de asigurare cu 
personal reprezintă una dintre 
cele mai dificile şi mai 
importante componente ale 
MRU. Elementul esenţial al 
acestui proces îl constituie 
recrutarea. Cu cât baza de 
recrutare este mai largă şi mai 
consistentă, cu atât procesul de 
selectare şi de pregătire a RU va 
fi mai  simplu şi mai eficient. 

Optimizarea procesului de 
asigurare oportună şi eficientă 
cu personal presupune 
optimizarea fiecăreia dintre 
activităţile specifice, începând 
cu planificarea resurselor 
umane şi continuând cu 
calcularea necesităţilor, în 
funcţie de evoluţia în carieră a 
fiecărui militar, de dinamica 
promovărilor,  reorganizării, 
disponibilizărilor, demisiilor,  
pensionărilor etc. 

Dacă, spre exemplu, cariera 
scurtă este calculată la 15 ani, 
iar recrutările se fac periodic, 
atunci intervalul dintre două 
perioade de recrutare va fi mai 
mare de 15 ani, dacă se doreşte 
reducerea efectivelor fără 
disponibilizări şi măsuri greu de 
suportat pentru cei care aleg 
această carieră, sau mai mică 
de 15 ani, dacă se doreşte 
creşterea efectivelor şi 
realizarea unui anumit flux în 
asigurarea cu personal din 
exterior. 

Esenţa optimizării o 
reprezintă planificarea. Ea 
trebuie să ţină seama de toate 
elementele MRU şi, în acest 
sens, să opereze cu modele 
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a celor negative, este limpede că lanţul lor şi dinamica lor influenţează în mod foarte 
consistent rezultatele. Dacă avem în vedere, pe măsură ce identificăm acţiunile de 
management specifice resurselor umane pentru organizaţia militară, toate rezultatele 
previzibile (planificate, neplanificate, dorite, nedorite, intempestive, aleatoare, 
benefice sau nebenefice, constructive sau distructive, principale sau secundare etc.), 
precum şi lanţurile de efecte (efecte ale efectelor şi efecte ale efectului efectelor etc.), 
vom constata că un model de optimizare a managementului resurselor umane  trebuie 
să ţină seama de o mulţime de variabile care, în cele din urmă, demonstrează că 
procesul de optimizare este unul de tip dinamic şi complex, cu numeroase desfăşurări 
imprevizibile, ceea ce îndeamnă la prudenţă, meticulozitate şi capacitate de a accepta 
raţionamente sau lanţuri de raţionamente deopotrivă deductive şi inductive, precum 
şi riscul unor finalităţi nedorite. 
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Résumé

Industrie de défense en Roumanie a ses racines dans la Première Guerre 
mondiale, quand il a été créé La Poudrerie de l’Armée (Pulberăria Armatei) 
et l’Arsenal de l’Armée, afin d’assurer une quantité minimale de munitions et 
de capacités de réparation sur les armes importées.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, sous la menace grave, pour 
la Roumanie, de la parte des Etats et de la vengeance, l’État roumain a 
décidé de construire, avec le soutien militaire allemand et français, des usines 
d’armements en Roumanie, dans presque toutes les branches: les armes 
d’infanterie, d’artillerie, des munitions, des véhicules blindés et l’aviation.

Après la guerre, l’industrie militaire en Roumanie a été redirigée vers 
les nouvelles normes soviétiques et des intérêts du bloc de l’Est desservies de 
façon centralisée. L’industrie de l’aviation, l’équipement technique et blindé 
a été abolie.

Après 1968, le gouvernement roumain a intensifié ses efforts matériels 
et financiers, pour créer, en Roumanie, un secteur fort, selon l’autonomie 
politique totale dans le domaine. Cette décision politique importante a 
déterminé la création d’une industrie des armements qui comprenait presque 
toutes les branches de l’industrie militaire, par un grand effort matériel et de 
recherche. 

Cuvinte-cheie: industrie, armament, capacităţi, producţie, specială, reformă, 
privatizare

1  Universitatea Creştină ,,DIMITRIE CANTEMIR”, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate · Director al 
Departamentului de Studii Universitare de Masterat · Director al Centrului de Cercetări, Studii şi Aplicaţii Financiar 
– Bancare · Membru corespondent al Academiei  Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR) · Membru titular al 
Comitetului Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române
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1. Consideraţii generale

Sectorul industriei de apărare este definit în România, potrivit legii, ca 
„totalitate a resurselor umane şi patrimoniul tuturor agenţilor economici, 

utilizate în exclusivitate pentru cercetarea, proiectarea, asimilarea, fabricarea, 
comercializarea armamentului, muniţiei, tehnicii de luptă, pieselor de schimb 
aferente acestora şi alte materiale cu destinaţie specific militară, necesară forţelor 
sistemului naţional de apărare, în timp de pace şi război”, denumit, în continuare, 
Sector. 

Sectorul cuprinde capacităţi de producţie militară, această capacitate fiind 
definită ca acea capacitate de producţie, folosită la pace şi război, pentru cercetarea, 
proiectarea, asimilarea, încercarea, fabricarea şi repararea armamentului, muniţiei, 
tehnicii de luptă, componentelor şi echipamentelor cu destinaţie militară şi pentru 
fabricarea pulberii necesară muniţiilor, a combustibililor pentru rachete, inclusiv 
terenurile şi investiţiile complementare acestora.

Produsul militar este produsul destinat pentru ducerea acţiunilor de luptă 
armată, apărarea ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Conversia capacităţilor de producţie militară este definită ca totalitatea 
acţiunilor de natură tehnologică, financiară, investiţională şi managerială, la care 
este supusă o capacitate de producţie militară, în vederea asigurării capabilităţii 
acesteia de a produce exclusiv produse civile.

2. Scurt istoric al industriei de apărare din România

Industria militară din România îşi are rădăcinile în preajma primului război 
mondial, când s-a creat Pulberăria Armatei şi Arsenalul Armatei, în scopul asigurării 
unei minime cantităţi de muniţie şi a condiţiilor şi capacităţilor necesare pentru 
repararea armamentului provenit din import. 

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în condiţiile gravei ameninţări 
la adresa României din partea statelor totalitare sau revanşarde, conducerea statului 
român a hotărât ca, prin sprijin german şi francez, să construiască uzine militare în 
România, cu capital străin şi autohton de stat, în aproape toate ramurile: armament 
de infanterie, artilerie, muniţie, blindate şi aviaţie. 

Cele mai reuşite performanţe au fost obţinute în domeniul armamentului de 
infanterie, artilerie şi aviaţie de vânătoare,aceste produse fiind fabricate după licenţe 
sau brevete proprii. La nivel mondial de vârf s-au situat: avionul de vânătoare IAR 
80, tunul antitanc de 75 mm şi sistemul de conducere a focului „Bungescu”, realizate 
după brevete proprii.

După război, industria militară din România a fost reorientată către standarde 
sovietice şi aservită intereselor noului bloc estic centralizat. Industria aviatică, cea 
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de aparatură şi cea de tehnică blindată a fost 
desfiinţată.

După 1968, statul român a intensificat 
eforturile materiale şi financiare pentru 
crearea, în România, a unui puternic sector 
care, potrivit politicii autonomiei totale în 
domeniu, a condus la crearea cvasitotalităţii 
ramurilor industriei militare, prin efort 
material şi de cercetare propriu.

La nivelul anilor 1980, se realizau în 
ţară 75% din nevoile de înzestrare ale forţelor 
armate şi se exporta anual tehnică militară de 
sute de milioane de dolari.

Schimbările fundamentale petrecute 
în Europa, începute cu căderea regimurilor 
centralizate şi încetarea Războiului Rece 
(1989), au plasat domeniul producţiei speciale 
într-o situaţie dificilă, deoarece:

- era supradimensionat faţă de nevoile 
proprii;

- s-au pierdut pieţele externe;
- a fost lipsit de unele tehnologii de vârf, îndeosebi în micro-electronică, 

datorită politicii de totală autonomie;
- a scăzut brusc posibilitatea statului de a oferi sprijin financiar corespunzător.
Schimbările geopolitice din lume şi îndeosebi din Europa, trecerea la economia 

de piaţă, dificultăţile economice generale de tranziţie, ca şi disfuncţiile specifice 
menţionate mai sus, au impus necesitatea trecerii la reformă în sector, pe baza unei 
strategii coerente, încadrată între nevoi şi posibilităţi, răspunzând noului context 
geopolitic.

În mediul oficial din România, în prezent, se consideră că sectorul trebuie să 
îndeplinească un obiectiv strategic fundamental: realizarea de armament şi tehnică de 
luptă la nivel calitativ şi interoperabil NATO, pentru înzestrarea forţelor Sistemului 
Naţional de Apărare, în condiţiile unor alocări bugetare modeste. 

Sectorul trebuie să producă categoriile de tehnică militară la care este posibilă 
competitivitatea, dar în condiţiile păstrării independenţei de decizie a statului în 
organizarea şi funcţionarea acestuia, indiferent de forma de proprietate şi apartenenţa 
proprietarului. 

În România, există o lege specială de protecţie a patrimoniului şi personalului 
din sectorul producţiei speciale.

Industria de apărare a României a fost creată din necesităţi strategice militare 
defensive, în principal pentru asigurarea independenţei înzestrării armatei naţionale 
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În perioada 1995-1999, în 
calitatea pe care o aveam de consilier al 
Preşedintelui României, m-am ocupat şi 
de transferul de tehnologie în domeniile 
strategice ale economiei naţionale, unul 
dintre ele fiind şi industria de apărare.

Urmare acestei preocupări, 
consider că sectorul industriei de 
apărare poate face obiectul unei 
abordări teoretice în revista „Univers 
strategic”.

Un scurt istoric al acesteia, până 
în anul 2004, ca şi unele consideraţii în 
legătură cu efortul României de a nu mai 
fi surprinsă de eveniment cu o armată 
lipsită de mijloacele necesare pentru a 
apăra ţara, poate constitui, cred eu, un 
motiv de reflecţie asupra a ceea ce a fost 
cândva industria de apărare a României 
şi asupra marilor ei probleme din zilele 
noastre…
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faţă de furnizorii străini, folosirea raţională a fondurilor în valută sub decizii politice 
interne adecvate monumentelor istorice date.  

Primele începuturi ale industriei de apărare naţionale se situează în perioada 
anilor 1900, legate, în mare măsură, de arsenalele armatei. După 1920 sunt înfiinţate 
noi unităţi în cooperare cu firme germane şi cehoslovace şi sunt asimilate în fabricaţie 
diferite tipuri de armament şi muniţii de infanterie şi artilerie. Anii 1935-1941 adaugă 
industriei de apărare unităţi bazate pe produse speciale, tehnologii şi utilaje germane, 
servind în principal efortului de război cu participare comună româno-germană.

Este binecunoscut că ambele conflagraţii mondiale au surprins armata ţării în 
termeni comparabili cu o dotare precară, greul războiului şi sacrificiile grele fiind 
suportate de soldaţii români.

Sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial a găsit ţara într-o relativă 
organizare acceptabilă a industriei de apărare, specializată, în principal, pe fabricarea 
de armament şi muniţii de infanterie şi artilerie şi de construcţie a unor avioane 
performante.

În anii 1960, a fost reorganizată şi reluată producţia în unele unităţi, dar cu 
tehnologii, utilaje şi produse pentru complexul de producţie tipic blocului răsăritean, 
grupat în perioada războiului rece în Pactul de la Varşovia.

A urmat o perioadă de eforturi intense de asimilare a noilor tehnici de luptă, 
inclusiv pe orizontală, realizarea şi omologarea unor noi materiale. Rezultatele s-au 
concretizat în realizări de prestigiu, inclusiv prin contribuţii proprii care au condus la 
creşterea performanţelor unor produse faţă de cele originale.

În România, producţia de armament are tradiţie, fiind amplificată sau redusă în 
funcţie de interesele statului. O decizie majoră de dezvoltare a industriei de apărare 
a fost luată în 1968, când România a fost izolată, fiindu-i limitate posibilităţile de 
achiziţionare şi specializare în producţie a unor categorii de tehnică militară.

România a fost confruntată în permanenţă cu greutăţi rezultate din diversitatea 
intereselor marilor puteri, ca urmare a poziţiei sale geografice favorabile, în centrul 
Europei, a bogăţiilor sale şi a potenţialului ei economic şi uman.

Într-un astfel de context, s-a trecut la revigorarea întreprinderilor de producţie 
militară existente (Cugir, Plopeni, Sadu, Zărneşti, Mija, Carfil, Metrom etc.). 
Totodată s-a procedat la înfiinţarea unor noi capacităţi de producţie (Avioane-
Craiova, Elicoptere-Braşov, Nave-Mangalia, Reşiţa, Filiaşi, Drăgăşani, Dragomireşti. 
Râmnicu Vâlcea, F.M.G.S, Moreni, Mârşa, Electromagnetica etc.).

Asimilarea în ţară, prin concepţie proprie, a majorităţii tipurilor de armament şi 
tehnică de luptă a devenit o preocupare curentă, în această categorie fiind menţionate 
armamente şi muniţie de infanterie, tehnică de artilerie şi blindate, avioane subsonice 
de luptă, elicoptere, tehnică navală, mijloace de protecţie antichimică şi de geniu, 
tehnică de asigurare logistică şi de transmisiuni.

În anii 1996-1999, la realizarea producţiei interne de tehnică şi materiale cu 
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destinaţie militară, au participat cca. 57 de agenţi economici principali, organizaţi în 
trei regii autonome (Regia Autonomă de Tehnică Militară - RATMIL, ROMPIRO-
RA, Regia Autonomă „Grupul Industrial al Armatei” - GIARA), un holding de 7 
întreprinderi de aviaţie şi 25 societăţi comerciale. Din acestea, ponderea în realizarea 
producţiei de apărare o deţin 44 unităţi care, de exemplu, în anul 1993, au executat 
96% din totalul producţiei speciale. În cadrul celor 57 de întreprinderi care compun 
Sectorul Industriei de Apărare, îşi desfăşurau activitatea aproximativ 140.000 salariaţi, 
din care, în capacităţile de producţie specială cca. 80.000 persoane, reprezentând 1% 
din salariaţii angajaţi în întreaga industrie românească.

Situaţia actuală precum şi tendinţele ce se conturează în sfera vieţii politico-
militare în lume impun o masivă preocupare a statelor mici şi mijlocii pentru propria 
apărare naţională ceea ce, în cazul sistemului defensiv românesc, presupune a avea 
în vedere următoarele:

a. existenţa industriei naţionale de apărare cu consecinţe directe asupra:
- reducerii dependenţei ţării faţă de alte state, în domeniul producţiei de 

apărare;
- diminuării efortului valutar al statului pentru importuri vizând înzestrarea 

armatei;

b. valorificarea, la maximum, a unor realizări româneşti în domeniul industriei 
proprii de apărare, cu efecte asupra:

- dezvoltării cercetării tehnologice şi ştiinţifice;
- asigurării din producţia internă a necesarului de tehnică, armament, muniţii, 

echipamente şi furnituri militare, cel puţin pentru categoriile principale de arme;
- prelucrării superioare a unor categorii de materii prime deficitare;
- creării de disponibilităţi valutare rezultate din exportul de tehnică militară;
- calificării superioare a unui număr de personal din industria de profil;
- introducerii unor tehnologii de vârf cu aplicabilitate şi în alte domenii;
- folosirii unei importante părţi a forţei de muncă în industria de profil;

c. stadiul atins de România în sfera producţiei de apărare constituie un nivel 
care nu ar trebui abandonat;

d. statul trebuie să concesioneze raţional, sau să coordoneze în interior, 
producţia destinată apărării;

e. sporirea importului de armament şi tehnică de luptă din alte state conduce 
ineluctabil la:

- dependenţa politico-militară a ţării de ţările furnizoare;
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- împovărarea valutar-financiară a bugetului;
- disponibilizarea forţată a unui număr mare de muncitori şi specialişti din 

industria autohtonă de apărare.

Anii ’70 au cunoscut o nouă dezvoltare de capacităţi de producţie,  în unităţile 
de profil fiind asimilate în fabricaţie produse complexe, cum ar fi transportorul amfibiu 
blindat (TAB) şi maşina de luptă pentru infanterie (MLI). Paralel cu asimilarea 
acestor vehicule blindate, sunt realizate noi muniţii performante antitanc, cumulative 
şi perforante, antiaeriene şi armament şi muniţii antitanc reactive. Odată cu creşterea 
producţiei şi a calităţii produselor apar comenzi la export cu produse speciale în ţările 
arabe şi în ţările lumii a treia, dar şi în unele ţări cu tradiţie. Exporturile ajung, după 
1980, la peste o jumătate de miliard de dolari pe an.

Acestui fapt i se datorează, în anii ’80, decizia centralizată de începere a unor 
noi dezvoltări de capacităţi şi înfiinţării de noi unităţi. Programul a fost finalizat în 
mare parte până în 1989, dar investiţiile importante au fost sistate ulterior din lipsă 
de fonduri.

Cu toate succesele la export ale produselor româneşti de tehnică militară şi a 
marii cantităţi de valută obţinută, conform principiului centralist al redistribuirii şi 
efortului, decretat la acea vreme, de achitare a datoriei externe, unităţile producătoare 
şi, în special, noile unităţi nu au beneficiat decât în măsură redusă de produse, noi 
tehnologii şi utilaje de performanţă care să parvină în special din import. 

În prezent, ca şi înainte de 1989, fabricaţia şi calitatea produselor speciale 
se bazează în mare parte pe calificarea şi disciplina de excepţie a muncitorilor şi 
personalului tehnic din aceste unităţi.

Anul 1989 a găsit România cu o industrie de apărare puternică, organizată pe 
verticală şi orizontală cu o producţie importantă, dotată însă cu utilaje, instalaţii şi 
tehnologii, în special în sectoarele calde, neactualizate. Organizarea acestui sector 
industrial poartă o puternică amprentă a sistemului centralizat, fără grija aprovizionării 
tehnico-materiale care, în vechiul sistem, era favorizat datorită importanţei sale 
strategice şi fără grija desfacerii.

3. Industria de apărare în perioada 1990-20042

Începând din anul 1990, activitatea în industria naţională de apărare s-a 
desfăşurat în contextul orientării României către Alianţa Nord-Atlantică.

Această opţiune politică a pus în faţa agenţilor economici din industria 
naţională de apărare necesitatea dezvoltării unor produse de tehnică militară noi, 
compatibile cu produsele de tehnică militară similare aflate în dotarea armatelor din 
cadrul N.A.T.O. şi competitive pe plan mondial.

Pe acest fond, o problemă foarte importantă a fost aceea privind necesitatea 
2 Strategia industriei de apărare, Bucureşti, iulie 2005.
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eficientizării activităţii economico-financiare a tuturor operatorilor din industria de 
profil.

De asemenea, agenţii economici din industria naţională de apărare au fost 
nevoiţi să adopte numeroase măsuri organizatorice, având drept scop implementarea 
în activitatea proprie a mecanismelor specifice economiei de piaţă şi adaptarea lor la 
exigenţele acesteia.

În anul 2004, industria naţională de apărare se caracteriza prin următoarele 
aspecte principale:

- Volum insuficient de comenzi din partea forţelor sistemului naţional de 
apărare.

În perioada anilor 1990-2004, comenzile din partea forţelor sistemului 
naţional de apărare s-au redus continuu. Ca urmare, reacţia factorilor de decizie 
din industria de apărare faţă de această situaţie, respectiv restructurarea agenţilor 
economici, s-a materializat preponderent în mai multe disponibilizări de personal 
astfel încât la sfârşitul anului 2004 în industria de profil se mai aflau 16.544 de 
salariaţi, reprezentând cca. 17% din totalul existent la sfârşitul anului 1990.

În acelaşi interval de timp, gradul de încărcare al personalului din industria 
de apărare a avut un trend descendent până în anul 1995, când a fost de cca. 14% şi, 
apoi, a crescut până la cca. 46%, în anul 2004.

În anul 2006, numărul angajaţilor de la societăţile fără activitate din industria 
de apărare urma să fie redus cu 2.490 de persoane, la cel mult 3.097 de posturi, nivel 
ce reprezintă aproximativ o treime din forţa de muncă înregistrată în anul 2004.

Pe listă apar aceleaşi societăţi ca şi în anii precedenţi, respectiv Romarm 
Bucureşti, cu un număr mediu de personal de 2.700 de angajaţi (cu 2.296 posturi 
mai puţine faţă de 2005), Avioane Craiova – 300 angajaţi (cu 150 mai puţini faţă de 
anul precedent), Uzina Mecanică Orăştie – 60 salariaţi (cu 40 mai puţini) şi Uzina 
Mecanică Filiaşi, care îi va păstra pe toţi cei 37 angajaţi.

Pe de altă parte, mult timp capacităţile de producţie pentru apărare au fost 
menţinute, practic, la dimensiunile corespunzătoare momentului punerii lor în 
funcţiune. Din această cauză gradul de încărcare a acestora a scăzut de la cca 43%, în 
anul 1990 până la cca 4%, în anul 2000, după care a avut un trend ascendent pentru 
capacităţile rămase în urma unor redimensionări succesive. 

Din cauza reducerii drastice şi continue a comenzilor militare către agenţii 
economici autohtoni în perioada anilor 1990-2004, ponderea valorii totale a achiziţiilor 
din producţia internă în valoarea totală a producţiei pentru apărare realizate în cadrul 
industriei de apărare a avut o evoluţie sinuoasă cu un trend descendent, în intervalul  
1990-1999 şi un trend ascendent  în intervalul 1999 – 2004.

În absenţa unei strategii în domeniu, comenzile primite de întreprinderile din 
industria de apărare au continuat şi în 2005 să fie insuficiente.

Conform OUG nr. 95/2002 privind industria de apărare, în unităţile a căror 

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011178

activitate este întreruptă temporar din lipsă de comenzi sau contracte, o parte din 
salariaţi sunt păstraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată pentru 
a asigura întreţinerea, conservarea şi paza întreprinderilor, cu salarii suportate de la 
bugetul de stat.

Ca o consecinţă la situaţia de mai sus şi ca urmare a preocupărilor agenţilor 
economici privind menţinerea pe unele pieţe internaţionale, în perioada de referinţă 
ponderea valorii totale a exporturilor de produse de tehnică militară în valoarea totală 
a producţiei pentru apărare realizate în cadrul industriei de apărare a avut un trend 
invers, respectiv ascendent în intervalul  1990-1999 şi descendent în intervalul 1999-
2004.

Indiferent de trendul înregistrat, nivelul comenzilor interne şi externe se 
situează mult sub pragul de rentabilitate al societăţilor comerciale.

- Produse de tehnică militară uzate moral, necompetitive pe plan mondial şi 
necompatibile cu produsele de tehnică militară similare utilizate în cadrul N.A.T.O. 

În anul 2004, marea majoritate a tipurilor de produse de tehnică militară aflate 
în nomenclatoarele de produse ale agenţilor economici din industria de apărare erau 
concepute şi dezvoltate în conformitate cu standardele Tratatului de la Varşovia, în 
timp ce celelalte erau compatibile cu standardele N.A.T.O. însă, din cauza lipsei de 
comenzi, nu se fabricau. 

Dintre categoriile de produse de tehnică militară compatibile cu cele similare 
utilizate în cadrul N.A.T.O. se menţionează următoarele:

- armament individual şi muniţie performantă de calibru 5,56 mm, 7,62 mm, 
9 mm şi 12,7 mm;

- armament automat şi muniţie de calibru 25 mm şi 35 mm;
- aruncătoare de bombe şi muniţia aferentă de calibru 60 – 120 mm; 
- blindate (transportor cu propulsie pe roţi, maşină de lupă a infanteriei şi tanc).

- Dezintegrarea structurilor de cercetare-dezvoltare.
În perioada anilor 1990-2004, pe măsură ce forţele sistemului naţional de 

apărare s-au restructurat, în scopul compatibilizării lor cu forţele similare din cadrul 
N.A.T.O., necesitatea înzestrării cu noi produse de tehnică militară a devenit tot mai 
stringentă.

Insuficienţa resurselor financiare, precum şi durata mare a ciclurilor de 
asimilare în fabricaţie pe bază de concepţie proprie, caracteristică produselor de 
tehnică militară, au determinat forţele sistemului naţional de apărare să recurgă, cu 
prioritate, la asigurarea necesarului de înzestrare din import.

Consecinţa principală a acestei situaţii a fost aceea că resursele financiare 
alocate cercetării-proiectării proprii au scăzut continuu, tendinţă care s-a manifestat 
puternic mai ales în perioada 1997-2000, după care valoarea comenzilor a rămas la 
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un nivel nesemnificativ.
Ca urmare, cadrele de specialitate din domeniul cercetării-proiectării au migrat 

în alte domenii de activitate, astfel încât, treptat, structurile organizatorice respective 
s-au dezintegrat.

- Investiţii mari nefinalizate.
În perioada anilor 1990-2004 politica în domeniul investiţiilor s-a caracterizat 

prin inconsecvenţă şi lipsă de finalitate.
Tributară perioadei de dezvoltare anterioare anului 1990, industria de apărare 

a intrat în perioada de tranziţie către economia de piaţă cu lucrări de investiţii relativ 
mari.

În perioada anilor 1990-1997 eforturile bugetare au fost orientate în direcţia 
finalizării unor investiţii privind capacităţi de producţie pentru apărare, în acest scop 
fiind alocată o sumă totală de cca 11 mil. USD 

În perioada anilor 1998-2004, în scopul revitalizării activităţilor economice din 
cadrul industriei de apărare politica în domeniul investiţiilor a fost reconsiderată în 
sensul finanţării şi a unor lucrări de investiţii privind modernizarea şi retehnologizarea 
unor capacităţi de producţie civilă.

Ca urmare, alocaţiile bugetare privind capacităţi de producţie pentru apărare 
au totalizat cca. 29 mil. USD, în timp ce alocaţiile bugetare privind capacităţi de 
producţie civilă au totalizat cca. 34 mil. USD.

Dintre cele mai importante investiţii se menţionează următoarele:
- modernizarea fabricaţiei armamentului şi muniţiei de infanterie, prin 

asimilarea modelelor N.A.T.O., la SC Uzina Mecanică Cugir SA;
- modernizarea şi diversificarea fabricaţiei muniţiei de artilerie cal. 20 – 35 

mm, prin asimilarea modelelor N.A.T.O., la SC Uzina Mecanică Plopeni SA;
- modernizarea turnătoriei de fontă de la SC Carfil SA Braşov;
            - implementarea fabricaţiei de tuburi de presiune din fontă ductilă la 

SC Uzina Mecanică Orăştie SA.
În afara fondurilor alocate de la bugetul de stat unii agenţi economici au 

mobilizat o serie de resurse proprii din care au finanţat investiţii privind asigurarea 
independenţei energetice, reabilitarea unor active, dotarea cu mijloace fixe etc.

Deşi se poate afirma că au fost alocate sume importante de la bugetul de stat,  
politica în domeniul investiţiilor nu s-a soldat cu rezultatele aşteptate.

Astfel, la sfârşitul anului 2004 nici una dintre investiţiile importante nu era 
finalizată, în unele cazuri termenele de punere în funcţiune fiind cu mult depăşite.

Această situaţie se poate explica prin aceea că:
- n-au fost stabilite priorităţi clare privind investiţiile şi, ca urmare, s-au derulat 

simultan mai multe investiţii, în condiţiile unor finanţări insuficiente;
- sumele alocate de la buget au fost mai mici decât cele aprobate şi, ca urmare, 

lucrările de investiţii nu s-au putut desfăşura în conformitate cu graficele de execuţie;
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- sumele prevăzute a fi alocate din resurse proprii n-au fost disponibile în 
totalitate, deoarece slaba activitate de producţie a agenţilor economici n-a permis 
constituirea acestora.

Un aspect negativ este acela că, deşi numeroase termene de finalizare au fost 
cu mult depăşite, nu s-au actualizat studiile de piaţă pentru cunoaşterea perspectivelor 
desfacerii produselor respective şi luarea unor decizii cu privire la oportunitatea 
continuării sau sistării unor lucrări de investiţii. 

- Activitate economico – financiară nerentabilă.
Din cauze multiple (lipsă de comenzi din partea forţelor sistemului naţional 

de apărare, produse necompetitive, embargouri impuse unor parteneri externi 
tradiţionali, investiţii nefinalizate, management neperformant etc.), în perioada anilor 
1990-2004 rezultatele economico-financiare ale agenţilor economici din industria de 
apărare au fost necorespunzătoare.

Această situaţie este ilustrată, mai ales, de evoluţia cifrei de afaceri totale care 
s-a redus continuu, în anul 2004 aceasta reprezentând numai cca 24% din valoarea 
corespunzătoare anului 1990.

- Probleme sociale dificile.
Începând din anul 1992 salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă 

pe durată nedeterminată care, din lipsă de comenzi sau contracte, n-au desfăşurat 
activitatea lor de bază, au beneficiat  de protecţie socială asigurată prin alocarea unor 
fonduri bugetare. 

Ca o consecinţă a reducerii gradului de încărcare a capacităţilor de producţie 
pentru apărare, ponderea personalului care, lunar, a beneficiat de protecţie socială a 
crescut în perioada anilor 1992-1995, după care până în anul 2004 a fost aproximativ 
constantă, valoarea medie a acesteia fiind de cca. 70%. Suma alocată lunar pentru 
asigurarea protecţiei sociale a unui salariat a variat între cca. 19 şi cca. 181 USD, 
în anul 2004 fiind formal, zero, dacă se face abstracţie de sumele alocate pentru 
activităţile de restructurare.

În perioada anilor 1992-2004 suma totală cheltuită pentru asigurarea protecţiei 
sociale a fost de cca. 423 mil. USD. 

Pe de altă parte, în perioada anilor 2002-2004 pentru plata drepturilor salariale 
cuvenite angajaţilor care, fiind neîncărcaţi din comenzi, au fost utilizaţi în scopul 
desfăşurării unor activităţi prevăzute în programele de restructurare a fost alocată o 
sumă totală de cca. 91 mil. USD.

- Redimensionarea industriei de apărare. 
La începutul anului 2001 în industria de apărare funcţionau 42 de agenţi 
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economici. Principalul operator era CN ROMARM SA Bucureşti, în structura căreia 
se aflau 6 filiale (cu personalitate juridică) şi 16 sucursale (fără personalitate juridică), 
1 agent economic se afla sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, 29 de 
agenţi economici se aflau în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi  Administrarea 
Participaţiilor Statului, iar 11 agenţi economici funcţionau ca firme cu capital privat.

Domeniile de activitate specifice acestei structuri erau următoarele: armament, 
muniţii, blindate, aeronautică, naval, chimic, optoelectronic, tehnică medicală, 
tehnică auto, aparate de măsură şi control specifice, metalurgie, pielărie, încălţăminte, 
sticlărie şi cercetare-proiectare.

Numărul total de angajaţi era 48.123, iar perspectiva încărcării acestora din 
comenzi militare era mai mult ipotetică.

În aceste condiţii suma necesară pentru asigurarea protecţiei sociale a 
angajaţilor care, temporar, urmau să  nu desfăşoare activitatea de bază exercita o 
presiune mare asupra bugetului de stat.

În cursul anului 2001 au fost externalizaţi din industria de apărare 23 de agenţi 
economici. De asemenea, 5 agenţi economici aflaţi în structura CN ROMARM SA 
Bucureşti au fost trecuţi sub autoritatea nemijlocită a Ministerului Economiei şi 
Comerţului. Ca urmare, la sfârşitul anului 2001 în industria de apărare funcţionau 24 
agenţi economici.

În anul 2002 şi, apoi, în anul 2004, având în vedere lipsa de perspectivă a 
capacităţilor de producţie pentru apărare de care dispuneau, precum şi necesitatea 
facilitării procesului de privatizare, au fost externalizate din industria de apărare SC 
Celohart SA Zărneşti şi respectiv, SC ROMPIRO Orăştie SA.

Ca urmare, la sfârşitul anului 2004 în industria de apărare funcţionau 38 de 
agenţi economici, din care 23 cu capital majoritar de stat, (16 societăţi comerciale 
filiale C.N. ROMARM SA) şi 7 societăţi comerciale sub autoritatea Ministerului 
Economiei şi Comerţului şi 15 societăţi comerciale cu capital majoritar  privat. 

- Redimensionarea unor capacităţi de producţie pentru apărare.
În acord cu cerinţele forţelor sistemului naţional de apărare şi ale unor 

beneficiari externi 59 de capacităţi de producţie pentru apărare, din cadrul a 15 agenţi 
economici, aflaţi în structura CN ROMARM SA Bucureşti, au fost redimensionate 
în anul 2003.

În urma acestor redimensionări şi având în vedere consecinţele aplicării unor 
măsuri prevăzute în programele de restructurare, agenţii economici au întocmit şi 
înaintat spre avizare şi aprobare inventarele capacităţilor de producţie pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. Cu toate acestea, până în prezent, la majoritatea 
agenţilor economici încă nu s-a procedat efectiv la separarea capacităţilor de producţie 
militară de cele destinate producţiei civile.

- Constituirea de parcuri industriale. 

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011182

La sfârşitul anului 2004 funcţionau 14 parcuri industriale, realizate în perioada 
2001-2004 prin transfer de patrimoniu de la agenţii economici către autorităţile 
locale.

 Constituirea de firme cu capital mixt.
La sfârşitul anului 2004, funcţionau următoarele firme cu capital mixt majoritar 

privat, constituite în perioada 2001-2004:
- SC TRANSMISSION SRL  (SC Uzina Mecanică Cugir SA + Daimler – 

Chrysler / Germania);
- EUROCOPTER (SC IAR SA Braşov + EUROCOPTER / Franţa);
            - SC ORAMO SRL (SC Automecanica Moreni SA + OTILS RHONE 

ALPES SA / Franţa);
- SC MEXIM Italia SRL (SC Uzina Mecanică Cugir SA + WMW Maşini 

Unelte Bacău, SC ARIS SA Arad, SC Înfrăţirea SA Oradea şi o persoană fizică);
- SC BREM COMPANY SA (SC Tohan SA Zărneşti + La Primula di Fontana 

Ivano S.N.C./Italia, IL Castelo SRL/Italia şi două persoane fizice);
- SC Fabrica de Echipamente Hidraulice şi Scule SA Băicoi (SC Uzina 

Mecanică Plopeni SA + patru persoane fizice);
- SC Hidraulica Plopeni SA (SC Uzina Mecanică Plopeni SA + patru persoane 

fizice);
- SC PRELMEC SA Orăştie (SC Uzina Mecanică Orăştie SA + persoane 

fizice).

- Privatizarea agenţilor economici aflaţi sub autoritatea nemijlocită a 
Ministerului Economiei şi Comerţului.

Înainte de anul 2001, au fost privatizate SC Electromagnetica SA Bucureşti, 
SC Aerofina SA Bucureşti, SC Turbomecanica SA Bucureşti, SC AEROSTAR SA 
Bacău, SC AEROTEH SA Bucureşti, SC CONDOR SA Bucureşti, SC I.E.M.I. SA 
Bucureşti, SC METAV SA Bucureşti şi SC ROMCARBON SA Buzău.

În anul 2003, au fost privatizate SC Elprof SA şi SC M.F.A. SA Mizil.
În anul 2004, au fost privatizate: SC Uzina Mecanică Băbeni SA, SC Uzina 

Mecanică Drăgăşani SA, SC ROMPIRO SA Orăştie şi SC Uzina Mecanică Mârşa 
SA.

Privind retrospectiv, se poate afirma că, în perioada anilor 2001-2004, 
privatizările au avut în vedere agenţi economici cu pondere mică în industria de 
apărare şi, de aceea, realizările în acest domeniu al restructurării sunt modeste.

În sfârşit, în cazul SC Avioane Craiova SA, SC Uzina Mecanică Filiaşi SA, SC 
IOR SA Bucureşti, SC Şantierul Naval Mangalia SA şi SC Uzina Mecanică Orăştie 
SA, deşi procesele de privatizare au început în perioada anilor 2003-2004, în prezent 
acestea se află, încă, în fază incipientă.
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- Privatizarea filialelor CN ROMARM SA. 
În anul 2004, respectiv în prima etapă a procesului de privatizare, au fost 

începute activităţi privind constituirea unui număr de 26 de firme cu capital mixt, 
între filiale ale acesteia şi diverşi investitori, persoane juridice sau persoane fizice. 

Dintre acestea, 5 firme cu capital mixt sunt în curs de constituire pe structura 
unor elemente patrimoniale din domeniul producţiei militare aflate la  S.C. Carfil 
S.A. Braşov, SC Uzina Mecanică Mija S.A., S.C. Electromecanica Ploieşti S.A., S.C. 
Uzina Mecanică Sadu S.A. şi CN ROMARM SA - CAPSEEA Clinceni şi, ca urmare, 
acestea vor prelua capacităţi de producţie pentru apărare al căror profil de fabricaţie 
va fi menţinut în continuare.

Celelalte 21 de firme cu capital mixt au la bază elemente patrimoniale din 
domeniul producţiei civile, dintre acestea opt fiind constituite, iar restul fiind în curs 
de constituire.

Din punct de vedere al structurii de capital, filialele CN ROMARM SA vor fi 
majoritare la trei firme cu capital mixt, la 12 firme cu capital mixt majoritari vor fi  
investitorii privaţi, iar la 11 firme cu capital mixt încă nu  s-au finalizat rapoartele de 
evaluare.

Având în vedere stadiul actual al procesului de constituire a firmelor cu capital 
mixt, se estima, la acea dată, că, în cadrul acestora, se vor asigura cca 2.000 de noi 
locuri de muncă, prioritate la angajări având personalul din filialele CN ROMARM 
SA  afectat de procesul de restructurare.

Ca urmare a procesului de constituire a firmelor cu capital mixt, urma să se 
definitiveze  procesul de separare a capacităţilor de producţie militară de capacităţile de 
producţie civilă şi să rezulte o structură a CN ROMARM SA flexibilă, cu perspectiva 
de a deveni eficientă sub aspect economico-financiar, capabilă să realizeze produse 
de tehnică militară compatibile cu standardele N.A.T.O. şi competitive pe plan 
internaţional.

 
4. Elemente de bază ale industriei de apărare din România

Se constată că, la nivelul începutului secolului al XXI-lea, sunt asimilate 
şi se produc în ţară majoritatea tipurilor de armament şi tehnică de luptă de bază, 
realizându-se în prezent cca. 70% din necesarul de înzestrare al forţelor armate.

Înzestrarea armatei se realizează în proporţie de 70% din producţia internă şi 
30% din import. Aceasta corespunde potenţialului tehnic, tehnologic şi uman existent  
în industria naţională de apărare. 

Producţia de apărare reprezintă cca. 0,3% din producţia industrială a 
României.

Din unele analize deschise, rezultă că întreprinderile existente pot asigura 
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integral realizarea în ţară a unor categorii de bază, de armament şi tehnică de luptă, 
cum sunt:

- armament şi muniţie de infanterie şi artilerie;
- tancuri şi transportoare blindate;
- mijloace de transmisiuni/comunicaţii;
- avioane de vânătoare - bombardament subsonice;
- avioane de şcoală şi antrenament;
- elicoptere;
- rachete de aviaţie aer-aer;
- rachete antitanc;
- mijloace de protecţie antichimică şi de geniu;
- nave fluviale şi vânătoare de submarine;
- mijloace de transport terestre, navale şi aeriene.

În prezent, industria românească nu poate realiza integral:
- rachete antiaeriene şi terestre;
- tehnica de radiolocaţie şi bruiaj electronic;
- avioane de vânătoare-interceptare, supersonice;
- aparatură de observare şi vedere pe timp de noapte de tip pasiv;
- tehnică de calcul specifică armatei.

RATMIL – Regia Autonomă pentru Producţia de Tehnică Militară, a fost 
înfiinţată în 1991 prin H.G nr. 11, după desfiinţarea fostei CIES - Centrala Industrială 
de Echipament Special, şi constituie o componentă din industria de apărare, înglobând 
16 uzine cu specific mecanic şi două institute de cercetare-proiectare, unul specializat 
pentru concepţia noilor produse, iar celălalt pentru concepţia de noi capacităţi şi 
modernizare a celor existente.

Uzinele RATMIL aveau, în majoritate, uzine de mari dimensiuni, 7 dintre 
ele aveau între 5.000 şi 15.000 salariaţi. Ele au fost concepute cu profil dublu de 
fabricaţie, pentru tehnică militară şi produse de uz civil.

Profilul de fabricaţie cuprinde o gamă diversificată de produse de uz civil 
precum: maşini de spălat rufe, maşini de cusut şi tricotat; frigidere cu compresor 
şi prin absorbţie; utilaje agricole pentru gospodăriile mici şi mijlocii; autovehicule 
(autocamioane, autoturisme de teren, autoutilitare, remorci auto etc.); piese şi 
subansamble pentru autovehicule; biciclete şi motorete; motoare pe benzină de până 
la 10 CP şi Diesel de 23 CP; maşini unelte pentru prelucrarea metalelor şi pentru 
prelucrarea lemnului; ambalaje metalice şi din lemn; mobilă; piese, subansamble 
şi instalaţii pentru industria textilă, alimentară, forestieră, pentru agricultură etc.; 
pompe hidraulice şi cilindrii hidraulici pentru multiple utilizări;  produse pentru 
extracţia petrolului şi pentru minerit ş.a.

În afară de acestea, RATMIL dispunea de numeroase capacităţi de turnare a 
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oţelului, fontei şi neferoaselor, de forjare şi un puternic sector de laminare pentru 
aliaje neferoase.

Noul peisaj economic aferent tranziţiei, însoţit de toate fenomenele negative 
specifice acestui proces, cum sunt: criza socială,  politică şi economică prelungită, 
inflaţia, scăderea producţiei, criza de autoritate etc., au avut un impact deosebit asupra 
întregului grup industrial-productiv şi au condus la convingerea că restructurarea 
regiei este o problemă de maximă necesitate. 

Pe de altă parte, micşorarea drastică a comenzilor M.Ap.N., ca urmare a 
reducerii corespunzătoare a alocaţiilor bugetare pentru apărare, reducerea puternică 
a exportului de produse militare şi scăderea competitivităţii la produsele civile au 
impus eforturi pentru asigurarea încărcării cu comenzi a capacităţilor de producţie 
din uzine.

Preocupările pentru identificarea de soluţii de adaptare a regiei la perioada de 
tranziţie şi pregătirea pentru o activitate economică profitabilă, în condiţiile economiei 
de piaţă, au demarat în anul 1991, când a fost elaborat un studiu de diagnoză pentru 
restructurare. Acesta a fost urmat, în 1992, de elaborarea mai multor proiecţii pentru 
perioadele 1993-1995-2000 şi conceperea „Programului de restructurare efectivă a 
RATMIL”, ca un document concret, determinând acţiunile în spaţiu şi timp.

Cu acest document teoretic, se încheia procesul de cristalizare şi definire a 
strategiei RATMIL, care a dobândit o confirmare oficială prin însuşirea sa de către 
Ministerul Industriilor, Ministerul Apărării Naţionale şi Guvernul României şi 
dezbaterea acestuia în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

Procesul de creare şi însuşire a noilor concepte a fost lung şi anevoios, a 
necesitat studierea sistemelor de apărare ale unor ţări vecine şi ale unor ţări vestice, 
precum şi studiul riguros, de specialitate, în interpretarea şi sintetizarea noilor 
concepte pentru verificarea aplicabilităţii la sistemul local. 

În principal, programul de restructurare prevede reanalizarea tuturor 
capacităţilor de producţie de tehnică militară, în funcţie de necesarul mediu de 
înzestrare, comunicat de M.Ap.N şi, după caz, dezafectarea, conservarea sau 
concentrarea acestora, ţinând seama de necesarul de înzestrare în caz de război.

Principala prevedere a acestui program este modernizarea produselor şi 
fabricaţiei de tehnică militară la nivelul tehnicii mondiale, însoţită de creşterea 
performanţelor şi extinderea fabricaţiei produselor de uz civil.

Pentru această secţiune a programului,  RATMIL a propus peste 50 proiecte, 
dintre care 16 în regim prioritar şi a întreprins o intensă activitate de tratative tehnico-
economice, unele ajunse la nivel de proiecte de contracte.  

În program sunt, de asemenea, incluse procesele de reorganizare a unităţilor 
regiei, la acea vreme, urmărindu-se creşterea flexibilităţii şi vitezei de răspuns la 
semnalele pieţei, precum şi optimizarea sistemului de luare a deciziilor.

Şansele de ridicare a performanţelor produselor româneşti care, în mare 
majoritate, sunt licenţe achiziţionate în anii ’70, constau în asigurarea unor resurse 
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substanţiale de investiţii.
În ceea ce priveşte producţia de tehnică militară,  cu aportul concepţiei româneşti 

şi colaborarea cu parteneri străini, RATMIL a înregistrat unele succese. Astfel, în 
1993 a fost pusă în funcţiune o instalaţie modernă automatizată şi computerizată, cu 
o productivitate înaltă, pentru încărcarea muniţiei de mare putere. 

Această instalaţie este unicat în Europa Centrală şi de Est şi amplifică efectul 
de ţintă al produselor de două până la trei ori faţă de muniţia obişnuită, atingând 
performanţele muniţiei NATO. 

A fost realizat sistemul complex antiaerian 2x30 mm de mai mare cadenţă şi 
precizie, iar sistemul automat de 40 mm situează România printre primii producători 
din lume în domeniu, alături de SUA, RUSIA, SPANIA şi SINGAPORE.

Se află în stadii avansate de asimilare sistemul CARGO, care distruge şi 
interzice accesul forţei vii şi blindatelor pe mari suprafeţe de teren, şi loviturile tip 
„săgeată”, care distrug tancurile grele moderne, penetrând blindaje între 300 şi 450 
mm grosime.

Se menţionează, de asemenea, noul blindat mare, uşor, amfibiu, pe roţi 8x8, 
care a stârnit interesul multor armate din alte ţări.

În continuare, însă, este invocată lipsa acută a fondurilor la nivelul fundamentat 
pentru retehnologizări, pentru cooperare cu alţi parteneri, pentru achiziţii de licenţe 
aferente unor subansamble în special electronice, radar, optice şi tehnica laserului, în 
infraroşu şi de tehnica senzorilor, ca aparatură suplimentară, aferentă noilor sisteme.

ROMPIRO (unitate de mare importanţă pentru pirotehnia română), cu trei 
filiale chimice, a rezolvat şi în trecut, dar mai ales în prezent, problema pulberilor şi a 
explozibililor necesare apărării. După 1989, producţia în cele trei filiale ale societăţii 
a scăzut sub 20%, în special datorită lipsei de comenzi, dar şi a pieţelor de desfacere 
la export.

GIARA (Grupul Industrial al Armatei), în prezent Arsenalul Armatei, a 
dispus de un număr relativ mic de unităţi în subordinea directă a M.Ap.N, rezolvând 
problema construcţiei şi a reparaţiilor în domeniul blindatelor, navelor, tunurilor, 
echipamentelor de avion (giroscopie, scaune de catapultare etc.) şi, în special 
începând cu anul 1980, a construcţiei de rachete aer-aer, sol-aer şi aer-sol.

De menţionat, că GIARA a dispus, pentru o perioadă de aproape 10 ani, şi de 
întreprinderi de confecţii pentru armată.

5. Concepţia oficialităţilor din domeniul apărării referitoare la industria 
specifică

La baza strategiei industriei de apărare se află următoarele documente 
programatice:
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- Programul de guvernare pe perioada 2005 – 2008 aprobat prin Hotărârea nr. 
24/28.12.2004 a Parlamentului României;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, 
cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 44/2003;

- Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului 
pentru apărare;

- Hotărârea de Guvern nr. 485/2004 pentru aprobarea Strategiei de restructurare 
şi privatizare a CN ROMARM SA şi a filialelor sale.

De asemenea, după adoptarea Strategiei industriei de apărare (2005), în 
vederea elaborării unor programe de restructurare-dezvoltare specifice fiecărui agent 
economic, este necesară elaborarea următoarelor documente programatice:

necesarul privind înzestrarea forţelor sistemului naţional de apărare, în 
perioada 2005-2008, cu produse de tehnică militară aflate în fabricaţie; 

necesarul privind modernizarea unor produse de tehnică militară aflate în 
dotarea forţelor sistemului naţional de apărare;

necesarul privind înzestrarea forţelor sistemului naţional de apărare cu produse 
de tehnică militară noi.

În „Carta albă – Armata 2010”, se arată că obiectivul principal în acest sector 
este reprezentat de restructurarea şi eficientizarea industriei de apărare pe criterii 
economice, dar şi de necesitate, prin retehnologizarea sectoarelor de producţie 
competitive, menţinerea capacităţilor proprii de producţie prin crearea şi dezvoltarea 
centrelor de înaltă tehnologie, participarea la programe aliate integrate de cercetare-
dezvoltare, iniţierea unor programe complementare de ocupare a forţei de muncă 
specializate din sectorul producţiei de apărare. 

Asigurarea finanţării restructurării se realizează prin alocaţii bugetare, 
subvenţii aplicabile limitat, în cazuri justificate şi pe o anumită perioadă de timp, 
credite cu dobânzi bonificate, operaţii bancare fără garanţii patrimoniale pentru 
sectoarele productive performante, pentru tehnologii compatibile cu cele existente 
în Uniunea Europeană, pentru externalizarea unor active care nu-şi mai justifică 
prezenţa în cadrul producţiei de apărare.

Pentru a răspunde cerinţelor impuse de obiectivele concepţiei de modernizare 
a înzestrării armatei, în perspectiva realizării programelor de achiziţii, a fost elaborată 
„Concepţia de restructurare, dezvoltare şi integrare treptată a industriei de apărare 
la nivel european”. Această concepţie este parte integrantă a strategiei generale de 
reformă şi restructurare a economiei româneşti şi are la bază strategia Guvernului de 
restructurare şi stabilizare macroeconomică. 

Obiectivele strategice privind restructurarea capacităţilor industriale ce produc 
pentru apărare sunt:

1. Redimensionarea capacităţilor de producţie, funcţie de necesarul la pace şi 
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război al forţelor sistemului militar, în structuri flexibile, adaptabile la cerinţele pieţii.
2. Retehnologizarea acelor capacităţi care au perspective de încărcare, în 

scopul creşterii calităţii produselor şi obţinerii unor preţuri de vânzare competitive.
3. Implementarea de tehnologii „duale”, care să permită creşterea volumului 

de produse civile în scopul reducerii cât mai mult a dependenţei de comenzile militare.
4. Configurarea progresivă de specializări pe produse de tehnică militară, 

pentru integrarea agenţilor economici în programele industriei de armament.
5.  Rentabilizarea şi privatizarea principalelor capacităţi.
6. Reorientarea personalului excedentar, rezultat în urma restructurării, către 

alte activităţi din domeniul economic.
7.  Conversia unor capacităţi de la producţia militară la cea civilă.
8. Dezvoltarea de cooperări internaţionale pentru realizarea sistemelor de 

armamente noi sau modernizarea celor existente.
9. Asigurarea compatibilităţii tehnologiilor de fabricaţie cu mediul ambiant, 

prin alinierea treptată la normele internaţionale privind poluarea admisibilă.
Implementarea concepţiei a condus la desfiinţarea unor regii autonome din 

sectorul producţiei de apărare şi transformarea acestora în societăţi comerciale. 
Principalii integratori de produse necesare componentelor sistemului militar au 
fost organizaţi în cadrul Regiei Autonome „Arsenalul Armatei”, care funcţionează 
sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale, iar S.N. „ROMARM” S.A., care 
fiinţează sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi celelalte 
societăţi comerciale private sau cu acţiuni majoritar de stat, reprezintă orizontala 
acestei industrii.

Industria aeronautică militară se orientează pe programele necesare înzestrării 
armatei cu disponibilităţi pentru export, funcţie de piaţă.

Alte măsuri pentru atingerea obiectivelor de restructurare şi privatizare sunt:
- privatizarea în regim de urgenţă a capitalului social ce nu a fost încă 

privatizat de la societăţile comerciale ce produc pentru apărare. Acţiunea se 
desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/1999, privind unele măsuri 
pentru accelerarea reformei economice şi urmăreşte, în primul rând, privatizarea prin 
aport de capital (vinderea de acţiuni) şi atragerea de investitori strategici;

- gruparea societăţilor comerciale în companii naţionale şi societăţi naţionale, 
pe domenii speciale, care să urmărească programele de dezvoltare, concentrarea 
investiţiilor, desfacerea produselor, exercitarea intereselor strategice în raport cu 
cerinţele pieţei;

- privatizarea, cu prioritate, a societăţilor comerciale, care au posibilităţi 
favorabile de dezvoltare; în acest sens, vor fi supuse prioritar privatizării societăţile 
comerciale care prezintă interes pentru investitori; agenţii economici din sectorul 
producţiei de apărare pot fi privatizaţi în totalitate, cu păstrarea acţiunii nominative 
de control în proprietatea statului, pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege;

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



189UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011

- participarea la programe multinaţionale de dezvoltare, pentru realizarea de 
sisteme comune de armament, care are avantajul finanţării comune, realizării unor 
capacităţi mai mari de sisteme, rezultând costuri mai mici şi specializarea firmelor 
producătoare, ceea ce conduce la creşterea calităţii produselor;

 - reforma structurală prin desfiinţarea structurilor birocratice şi transferul 
sarcinilor acestora, direct industriilor responsabile.

 
Procesul de redimensionare a sectorului producţiei de apărare are la bază 

anumite criterii:

-  Criterii privind necesităţile de apărare:

 - sectorul producţiei de apărare să cuprindă cel puţin câte o capacitate 
specializată pentru cercetarea, fabricarea şi repararea armamentului, muniţiilor, 
gurilor de foc de artilerie, tehnicilor blindate, tehnicilor de aviaţie, rachetelor, 
navelor de luptă şi tehnicilor de luptă specifică asigurării ordinii publice şi siguranţei 
naţionale;

- în cadrul sectorului să fie incluse instalaţiile sau utilajele unicat, folosite la 
fabricaţia de tehnică militară, care să fie grupate, pe cât posibil, în unităţi de profil;

- dintre unităţile de acelaşi profil, să fie menţinute cele cu utilajele cele mai 
moderne, cu cea mai înaltă specializare a forţei de muncă, cu cel mai mare grad 
de integrare a produselor şi cele ale căror capacităţi pot fi separate de producţia 
economică;

- capacităţile în care există utilaje strict specializate pentru producţia militară 
şi în prezent nu au încărcare, să fie conservate şi să rămână în sectorul producţiei de 
apărare.

- Criterii economico-financiare:

- pentru capacităţile de producţie menţinute în sectorul producţiei speciale, 
să se poată asigura pe timp de pace un grad de încărcare de minim 50% pentru 
personalul specializat;

- capacităţile de producţie din sector, pe timpul când nu au comenzi la producţia 
militară, să poată realiza producţie civilă pentru ocuparea personalului;

- să comporte cheltuieli minime pentru retehnologizarea necesară realizării 
produselor din înzestrarea forţelor sistemului militar;

- agenţii economici să poată beneficia de credite cu dobânzi bonificate, garanţii 
guvernamentale, garanţii bancare, în baza programelor aprobate de Guvern, pentru 
investiţii în sectorul producţiei de apărare, în completarea resurselor proprii;

- să fie scutite de aplicarea taxei pe valoarea adăugată (T.V.A): armamentul, 
muniţiile şi tehnica militară livrate forţelor sistemului de apărare, ordine publică şi 
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siguranţă naţională;
- sumele obţinute din vânzarea acţiunilor, cu ocazia privatizării societăţilor 

comerciale din sectorul producţiei de apărare, să fie utilizate pentru restructurarea, 
retehnologizarea şi modernizarea capacităţilor speciale;

- să fie condiţionat importul de tehnică militară de obligaţia exportatorilor de 
a investi în industria română de apărare.

Caracteristica societăţilor comerciale, care produc pentru apărare, este 
retehnologizarea capacităţilor specializate, în vederea creşterii flexibilităţii atât 
pentru producţia militară, cât şi pentru producţia civilă.

Privatizarea se face prin vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale, avându-
se în vedere vânzarea de pachete de acţiuni majoritare investitorilor strategici, 
care prezintă programe de restructurare şi retehnologizare viabile şi încărcarea 
corespunzătoare a capacităţilor existente.

Participarea la programe multinaţionale de dezvoltare pentru sisteme comune 
de armament are avantajele finanţării comune, realizării unor cantităţi mai mari de 
sisteme, rezultând costuri mai mici, specializarea firmelor producătoare conducând 
la creşterea calităţii produselor.

Programele de cooperare oferă, din punct de vedere industrial, o cale de 
reducere a riscurilor în investiţii.
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EVENIMENT STRATEGIC

Gheorghe VĂDUVA

Abstract

Il y aura la guerre, une nouvelle guerre, en Moyen Orient? C’est à 
dire, Israël sera autoriser et appui par USA pour bombarder les installations 
nucléaires de l’Iran ? Il est arrivé le moment favorable pour Israël de réduire 
à silence tous ses voisins et de tranquilliser le monde arabe hostile ? Quel est 
le rôle de Syrie ? La Syrie, c’est autre chose, ou ce qui se passe dans ce pays 
fait partie d’un scenario plus vaste et plus dangereux ? Ces évènements – le 
printemps arabe, la situation grave de Syrie, les actions des kurdes, la situation 
de l’Afghanistan etc. – sont un effet en chaîne de la résurrection démocratique 
en Moyen Orient et dans le nord de l’Afrique, une étape important de réaliser 
le projet américain « Grand Orient Moyen Démocratique et Prospère », ou la 
mise en œuvre d’une terrible scenario de guerre, soit pour détruire une menace 
à long terme, soit pour rééquilibrer, par un déséquilibre assez dangereux, un 
milieu stratégique qui devient de plus en plus instable et incertain ?. C’est, 
vraiment, l’avant jour de la Troisième Guerre Mondiale, comme le crie déjà la 
presse ou une fausse alerte?

Cuvinte-cheie: război, atac, nuclear, îndiguire, reconfigurare, geopolitică, 
tensiuni, paradoxuri 

Rivalităţi ancestrale, conexiuni pe muchie de cuţit

Israelul face, în continuare, presiuni asupra Statelor Unite pentru a permite şi, 
desigur, pentru a susţine declanşarea unui atac asupra instalaţiilor nucleare 

ale Iranului, probabil, de tipul celui efectuat, în 1981, asupra reactorului experimental 
Osirak.1, situat undeva, la sud de Bagdad. Cel puţin aşa rezultă din ce se spune.
1  La 7 iunie 1981, printr-o operaţie denumită Opera, aviaţia israeliană a atacat şi a distrus parţial reactorul nuclear 
experimental  de 70 megawaţi, denumit Osirak (după reactorul francez Osiris instalat la Saclay, după care a fost 
copiat,  în curs de instalare la sud de Bagdad,construit de Franţa şi destinat cercetărilor civile privind energia 

RĂZBOI SAU DOAR UN ADAOS  
LA O NOUĂ STRATEGIE  

DE ÎNDIGUIRE?
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Generalul Martin Demsey, şeful Statului Major Întrunit al Forţelor Armate 
Americane, referindu-se la ce se spune despre retorica Iranului, a afirmat, totuşi, că 
nu-şi poate permite luxul de a subestima adversarii potenţiali, calificându-i drept 
iraţionali. El a explicat ziarului din Washington « The Hill » că chiar dacă politica 
iraniană este inacceptabilă pentru Statele Unite, ea are o anumită logică după treizeci 
de ani. Pentagonul şi statul major întrunit se opun unei intervenii militare asupra 
Iranului, cel puţin pentru moment.2 

Israelul face însă în continuare presiuni asupra Statelor Unite pentru a ataca 
instalaţiile nucleare ale Iranului. Cel puţin, aşa se spune, deşi, după cum se ştie foarte 
bine, câinele care latră mult nu prea muşcă”. Nici Israelul, atunci când vrea cu 
adevărat să acţioneze (a se vedea atacurile asupra sudului Libanului din 2006, cele 
asupra reactorului Osirak, cele asupra Egiptului din 1967 etc.) nu prea vorbeşte, ci 
tace şi face. 

Dar şi Iranul ştie foarte bine acest lucru şi, în retorica sa, afirmă că va riposta pe 
măsură. Chioar dacă nu vom ţine seama sută la sută de această retorică, este limpede 
că, de câţiva ani buni, tensiunile în zonă se îndreaptă către un deznodământ tragic, 
întrucât orice soluţie s-ar găsi, ea nu poate ameliora nici conflictualitatea, devenită 
cronică, nici realitatea care, se pare, nu acceptă prea multe compromisuri. Dimpotrivă, 
este posibil ca, după „Primăvara arabă”, principalele linii de reconfigurare geopolitică 
a Orientului Mijlociu şi a Nordului Africii să reconcentreze asupra spaţiului din zona 
Golfului şi din cercul imediat următor. 

S-ar putea, în acest sens, ca unele dintre coordonatele situaţiei din zonă şi 
perspectivelor evoluţiei acesteia să devină ceva mai sesizabile pentru cei interesaţi 
şi chiar să putem desprinde unele concluzii, pe care, probabil, nimeni nu le ştie în 
totalitate, nici chiar cei care gândesc geopolitic şi geostrategic întreaga planetă. 

Problemele sunt, aici, foarte complicate, iar răspunsurile la numeroasele 
întrebări care frământă azi toată lumea nu pot fi simple. Motivele şi mobilurile 
conflictualităţii de aici şi evoluţiei ei spre un deznodământ violent sunt uriaşe. 

Pentru a rezista presiunilor vecinilor săi şi ostilităţii lumii arabe, Israelul şi-a 
creat o armată foarte puternică şi foarte bine instruită, dotată cu cele mai moderne 
mijloace de luptă şi motivată fundamental (este vorba de apărarea statului Israel!). 
Se ştie, de asemenea, că Israelul deţine arma nucleară, pe care se spune că era gata-
gata să o întrebuinţeze când a fost pus în mare primejdie (este vorba de războiul 
din 1973). Dar, la acea dată, potenţialul său deosebit, manevra ofensivă din apărare, 
efectuată atunci, în acel război, peste lacul Amar, prin intervalul dintre cele două 
armate egiptene aflate în ofensivă, şi tăierea căilor de aprovizionare a uneia dintre  
acestea, chiar la km 101, pe teritoriul egiptean – una dintre cele mai iscusite manevre 
din lume (foarte asemănătoare cu cea concepută de generalul Averescu, în Primul 
nucleară. Acest reactor, deşi era cel mai fortificat obiectiv din Irak,  a fost, apoi, distrus total de raiduri ale unor 
avioane americane extrem de performante (F 117 şi F 111), în timpul războiului din Golf din 1991
2  La Grande-Bretagne, Barack et Barak en route pour la guerre !, http://www.solidariteetprogres.org/La-Grande-
Bretagne-Barack-et-Barak-en-route-pour-la-guerre_08640 
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Război Mondial şi cunoscută sub numele de manevra de la Flămânda) –, precum 
şi intervenţia imediată a ONU au calmat lucrurile şi au dus la o soluţie acceptată, 
Israelul retrăgându-se, totuşi, din majoritatea teritoriilor ocupate în urma războiului-
fulger din 1967. 

Însă ostilităţile nu au încetat. Toate încercările care s-au făcut ulterior, până 
în zilele noastre, pentru rezolvarea problemei palestiniene şi a celor generate de 
tensiunile care există aici încă de la jumătatea secolului trecut s-au soldat cu eşecuri. 

Războiul de opt ani dintre Irak şi Iran (1980-1988), soldat cu un milion de 
victime şi cu pierderi uriaşe de ambele părţi, a fost, într-un fel, în folosul Israelului, 
iar evoluţia ulterioară a evenimentelor a generat un Irak condus de un dictator, care 
se erija într-un centru de putere în această zonă extrem de sensibilă, ceea ce era de 
neacceptat, atât pentru Israel, cât şi pentru Iran şi pentru alte state din zonă sau din 
afara acesteia. Este şi motivul pentru care unele state arabe au făcut parte din coaliţia 
din 1991 care a atacat terestru Irakul, pentru a-l scoate din Kuweit, de fapt, pentru a-l 
reduce la tăcere. 

Rivalitatea Irak-Iran, transformată, în 1980, în război sub pretextul disputării 
unor insule de pe fluviul Shat-al-Arab (porţiunea finală confluentă a celor două fluvii, 
Tigru şi Eufrat), n-a făcut altceva decât să ducă la epuizarea celor două state şi, 
în final, la determinarea lui Saddam să atace Kuweitul pentru a obţine mijloacele 
necesare refacerii potenţialului său ofensiv epuizat într-un  război care, în loc să fie 
unul de tip fulger care să ducă rapid la capitularea Iranului, cum credea Saddam, a 
devenit unul de grea uzură pentru ambele ţări, dar mai ales pentru Irak. 

Desfăşurarea ulterioară a evenimentelor n-a fost favorabilă numai Israelului, 
ci şi Iranului. Fiecare dintre ţările din zonă – Iran, Siria, Egipt – a înţeles însă că 
războiul nu s-a terminat. Şi, bineînţeles, a luat măsurile pe care le-a considerat 
necesare. Este vorba de înarmare.

Dar, în Orientul Mijlociu, nu rivalitatea Iran-Irak este esenţială, ci rivalitatea 
Turcia-Iran. Cele două mari ţări sunt succesoare a două mari imperii – cel otoman şi 
cel persan – ceea ce l-a determinat pe colonelul Jean-Louis Dufour să afirme, într-un 
articol interesant publicat de o revistă marocană, că „În Orientul Mijlociu, nu există 
suficient loc pentru ca un Şah şi un Sultan să coexiste.”3  

Siria este un aliat important pentru Iran, dar are o frontieră de 800 de kilometri 
cu Turcia. Deja, datorită relaţiilor deloc amicale dintre Turcia şi Siria, aceasta din 
urmă a desfăşurat rachetele sale operativ-tactice, Scud, în apropierea frontierei, 
pentru a răspunde unui posibil atac din partea Turciei. Iranul nu-i iartă Turciei faptul 
că, pe teritoriul său, vor fi amplasate radarele americane în cadrul scutului antirachetă 
care se declară a fi îndreptat împotriva rachetelor iraniene, şi nici calitatea Turciei 
de principal aliat al Statelor Unite în zonă. Turcia şi Iranul au nu doar o frontieră 
3  Syrie, de l’insurrection populaire à la guerre par procuration, par le colonel Jean-Louis Dufour, http://www.
leconomiste.com/article/891793-syrie-de-l-insurrection-populaire-la-guerre-par-procurationpar-le-colonel-jean-
louis-
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comună destul de lungă, ci şi o problemă comună complicată, cea kurdă. Pe care n-o 
soluţionează însă prin colaborare.

Scoaterea Siriei de sub influenţa Iranului ar putea să reprezinte un obiectiv 
strategic de foarte mare importanţă, atât pentru Turcia, cât şi pentru Israel şi chiar 
pentru Statele Unite, interesate, într-un anume fel, de stabilizarea Orientului Mijlociu. 
Bătălia s-ar da, deci, pentru Siria, adică pentru accentuarea încercuirii Iranului şi nu 
neapărat pentru distrugerea instalaţiilor nucleare ale Iranului, instalaţii care, oricum, 
nu port produse prea curând o armă nucleară performantă.  

Va începe oare războiul cel mare, la care se aşteaptă şi de care se teme 
aproape toată lumea?

Este, oare, Siria atât de importantă din punct de vedere strategic şi geopolitic, 
încât, din cauza ei, pe suportul problemelor ei, sub pretextul democratizării ei sau 
ca urmare a dezechilibrării ei, să se declanşeze un război de proporţii? Pentru a nu 
se declanşa un astfel de război, pe care, probabil, dacă avem în vedere consecinţele, 
prea puţină lume îl doreşte, ce ar trebui făcut? Va trebui aneantizată Siria? Va trebui 
distrus Iranul? Va trebui relansată bătălia pentru supremaţie strategică în zonă? 
De ce? Cui i-ar folosi? Sau scoaterea Siriei dintr-o ecuaţie în care a reprezentat 
o variabilă importantă (datorită relaţiei cu Rusia) ar putea crea condiţii ceva mai 
favorabile pentru atacarea ulterioară a Iranului, fără riscul declanşării unui război de 
mare anvergură? Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă, la ora actuală, în Siria, este un 
efect rezonant al „Primăverii arabe”, o continuare a acesteia, o formă siriană specifică 
de înlăturare a autoritarismului matusalemic şi de trecere la un regim democratic, sau 
un război al altora pe teritoriul acestei ţări? Face parte războiul din Siria dintr-un 
plan strategic de destabilizare a Orientului Mijlociu şi a Nordului Africii, în vederea 
opririi „ofensivei” demografice şi asimetrice a lumii arabe împotriva civilizaţiei 
occidentale, „democratizându-i” nu doar avangărzile, ci şi zonele pivot? Este aceasta 
o strategie de lovire sau dezamorsare a centrelor vitale, a zonelor-cheie, stratagemic, 
în sensul cel mai pur al Artei războiului a lui Sun Tzî, dar şi în cel al manevrei 
dominante americane enunţată cu câţiva ani în urmă în doctrina JV 2010? 

Suntem în primii ani după primul deceniu al mileniului al treilea, dar conceptele 
strategice nu se schimbă de la o zi la alta… 

Colonelul Dufour scrie că Siria reprezintă, de decenii, pivotul unui sistem de 
securitate regional, ce-i drept, fragil, dar care are meritul că există şi de care au 
profitat multă ţări, inclusiv Israelul şi Statele Unite. Ce se va întâmpla dacă acest 
pivot nu va mai exista? Şi cum mai poate el exista, de vreme ce pe teritoriul Siriei s-a 
declanşat un război? 

În ceea ce priveşte Siria, cel puţin până la declanşarea „Primăverii arabe”, în 
treburile acestei ţări, s-au amestecat, fireşte, şi ruşii şi iranienii, dar echilibrul zonal 
convenţional din acest spaţiu nu a fost afectat în mod esenţial. 
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Aici, în acest spaţiu sirian, se confruntă multe interese, începând cu cele 
ale unor puteri regionale, rivale de secole – este vorba de Turcia şi Iran, dar şi de 
puternicele entităţi religioase din zonă, de Israel şi de organizaţiile rivale acestuia etc. 
– şi continuând cu marile interese geopolitice şi geostrategice ale Rusiei, ale Statelor 
Unite, ale Chinei, ale Franţei, ale Uniunii Europene etc. … 

Este clar că în Siria se desfăşoară un război. Este clar că rebelii s-au înarmat 
sau au fost înarmaţi. Este clar că evenimentele de aici nu se aseamănă, decât în foarte 
mică măsură,  cu cele din decembrie 1989, de pe teritoriul României (nici astăzi nu 
ştim foarte precis cine şi de ce a deschis focul de provocare, după 22 decembrie 1989, 
din locuri ascunse, dar ştim că de acest lucru au fost acuzaţi unii militari din Armata 
României, singura în măsură, la acea dată, să apere ţara împotriva unei agresiuni şi să 
restaureze ordinea şi securitatea). Se aseamănă însă cu evenimentele din Libia şi cu 
cele din ţările în care s-au declanşat acţiunile de înlăturare de la putere a dictatorilor…

Dacă este vorba numai de atât – ceea ce înseamnă, totuşi, foarte mult –, atunci 
nimeni n-ar avea de ce să se îngrijoreze. Soarta dictatorilor este totdeauna pecetluită, 
mai ales după ce populaţia iese în stradă. 

Este însă foarte greu de presupus că, în Siria, una dintre ţările-pivot ale 
stabilităţii zonale, se confruntă doar populaţia şi regimul dictatorial al lui Bachar 
al-Assad, preşedintele ţării, şi nu şi alte interese care ţin de geopolitica Orientului 
Mijlociu. După ce s-au înregistrat peste 3000 de morţi, este greu de presupus că, 
acolo, forţele de ordine şi armata trag fără milă în populaţia care se adună în pieţe şi 
ţine în mână pancarte… Ca şi în Libia, este vorba de un război în toată regula – de un 
război civil  şi mai puţin civil – în care se confruntă rebelii înarmaţi şi armata. 

Dacă lucrurile stau aşa – şi este evident că aşa stau –, atunci de ce Rusia şi 
China se opun unei soluţii militare aici, în această ţară, şi au acceptat soluţia militară 
în Libia? Desigur, Rusia şi China, ca mari puteri ale lumii, au interese strategice în 
Orientul Mijlociu, în multe dintre ţările arabe, în Iran, în Siria şi chiar în Turcia şi 
nu sunt dispuse să accepte o soluţie neprofitabilă pentru ele, fie şi pentru simplul 
motiv că nu vor să piardă – ca mari puteri, membre permanente ale Consiliului de 
Securitate al ONU – controlul asupra situaţiei şi nici să dea posibilitatea îndiguirii 
complete a Iranului de către forţe ostile acestuia – SUA, Israel, Turcia şi alţi parteneri 
ai acestora – şi atacării lui din mai multe direcţii. 

Nu ştim dacă Rusia şi China doresc să apere Iranul, sau să-l sprijine, în cazul 
în care acesta este atacat de SUA şi/sau de Israel (probabil că nu), dar un atac asupra 
acestei ţări ar putea avea efecte foarte complicate pentru Orientul Mijlociu, pentru 
Europe, pentru Asia şi, poate, pentru întreaga lume. 

Ţările lumii noastre, dar mai ales marile puteri nucleare, nu se pot juca cu aşa 
ceva. Una este să sprijini schimbarea unor regimuri politice, să încurajezi forţele 
democratice, să te baţi (pe căi permise de dreptul internaţional, pentru pieţe şi resurse) 
şi cu totul altceva să generezi sau să participi la generarea unui conflict care ar putea 
declanşa un război mondial… 
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Presupunem că lumea nu a ajuns încă la acel grad de inconştienţă ca să poată 
permite aşa ceva. Desigur, se pune întrebarea: Care Lume? Şi, la urma urmei, ce este, 
în fond, Lumea, dacă nu voinţa celor puternici? Dar situaţia din Orientul Mijlociu, 
chiar şi după scoaterea lui Saddam Hussein din ecuaţia puterii zonale periculoase 
şi declanşarea operaţiilor desfăşurate în Afganistan împotriva reţelelor Al Qaeda, 
rămâne încă foarte delicată. Dacă ar fi să avem în vedere o eventuală politică extremă 
(pusă în operă de o strategie adecvată) de reducere la tăcere a Orientului Mijlociu, fie 
prin divizare, fie prin lovirea şi diminuarea puterii centrelor sale vitale ale capacităţii 
ofensive antioccidentale, atunci multe lucruri ar părea să se lege. Este, poate, şi 
motivul principal pentru care Rusia şi China nu au reacţionat semnificativ, nici în 
1991 şi nici în 2003, atunci când Statele Unite, împreună cu o coaliţie de state, au 
atacat Irakul. De ce ar proceda altfel în cazul în care va fi atacat Iranul? În fond, 
distrugerea oricărei încercări a unui stat arab sau musulman de a se dota cu arme 
nucleare pare a fi justificată, dacă privim această civilizaţie, în logica huntingtoniană, 
ca pe o ameninţare… Mă îndoiesc însă că un astfel de raţionament poate constitui 
un suport serios pentru o astfel de acţiune care seamănă, mai degrabă, cu o aventură. 
Nu este vorba desigur de puterea ofensivă sau defensivă a Iranului (care, oricum, nu 
se poate compara cu a unei coaliţii condusă de Statele Unite), ci de filosofia folosirii 
puterii militare actuale în relaţiile internaționale, adică de logica sau lipsa de logică 
a modului cum sunt înţelese şi aplicate prevederile Cartei ONU, comparativ cu 
realitatea efectivă a mediului de securitate, în care pericolele şi ameninţările, ca şi 
vulnerabilităţile, se diversifică de la o zi la alta, mărind semnificativ gradul de risc.

Regimul politic actual din Siria, ca din oricare altă ţară, poate fi înlăturat fără 
prea multă dificultate, dacă, într-adevăr, doar asta se doreşte. Nici un dictator nu este 
iubit. Oamenii, indiferent de cultură, religie, rasă, locaţie sau orientare politică, nu 
vor dictatură, nu vor şefi, nu vor austeritate, nu vor preşedinţi matusalemici, nu vor 
restricţii excesive şi conducere centralizată. Vor libertate, democraţie, prosperitate şi 
securitate, chiar dacă mulţi dintre ei nu înţeleg sensul acestor noţiuni. Unii îşi aleg 
modelele – modelul american fiind încă unul perfect eligibil, inclusiv pentru arabul 
din Cairo sau pentru musulmanul din Teheran –, alţii rămân la credinţa şi valorile lor, 
dar toţi vor să fie liberi. În aceste condiţii, lumea nu se mai poate întoarce la secolul 
al XVIII-lea. 

Şi totuşi, reflexele imperiale ale acelor vremuri, nolens, volens, renasc. Pentru 
că una este cetăţeanul secolului al XXI-lea şi cu totul altceva este Puterea. Turcia a 
ajuns deja la porţile Vienei şi chiar dincolo de ele, are peste patru milioane de turci în 
Germania, a refăcut (desigur, prin sistemul modern al relaţiilor internaţionale) spaţiul 
panturcismului, constituindu-se, în acelaşi timp, şi într-o ţară de tranzit energetic 
esenţial pentru zona sud-estică a Occidentului (conductele Baku-Ceyhan şi Nabucco) 
şi într-un finanţator de cultură îndeosebi în ţările care au avut cândva relaţii cu fostul 
imperiu al semilunii. 

Turcia este cel mai important partener strategic al Statelor Unite, alături de 
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Rusia, din zona Mării Negre şi unul dintre membrii importanţi – al doilea, ca efective 
– din NATO. Se pune însă, tranşant, întrebarea: Deşi Turcia şi Iranul sunt vechi rivali 
în Orientul Mijlociu, doreşte Turcia un război cu Iranul? Din documente oficiale nu 
rezultă, în nici un caz acest lucru, şi, din câte presupunem noi, nici în realitate nu 
credem că Turcia ar dori aşa ceva. Agenda Turciei este însă foarte bogată nu doar în 
programe şi dorinţe, ci şi în posibilităţi reale. Ţara lui Ataturk doreşte să-şi întărească 
poziţia în zonă şi, după ultimele evenimente, se dovedeşte chiar că nu refuză să fie 
un lider al lumii islamice, exact într-un spaţiu pe care Uniunea Europeană îl doreşte 
a fi de confluenţă şi de bună vecinătate cu ţările din Orientul Mijlociu, nici un pivot 
european în zona asiatică…

Iranul pare asimetric, provocător şi rebel. După revoluţia islamică şi după 
războiul cu Irakul, conducerea lui şi-a propus să transforme acest spaţiu într-un 
centru vital al lumii musulmane, într-o putere a valorilor tradiţionale, a credinţei şi 
ecourilor istoriei, bazându-se pe uriaşele resurse naturale, pe puterea ancestrală pe 
care i-o dau valorile imperiale de odinioară şi pe poziţia sa strategică. Spre exemplu, 
blocarea doar pentru o singură zi strâmtorii Ormuz4, care leagă Golful Ares şi Golful 
Persic, pe unde trec cam o treime dintre transporturile petroliere ale Planetei Pământ, 
ar pricinui lumii întregi, dar mai ales marilor corporaţii, pierderi cât un război local 
de mare intensitate.

Iranul este foarte vocal, nu a renunţat la niciuna din etapele de punere în 
aplicare a programului său nuclear (în scopuri civile, susţine conducerea de le 
Teheran), iar inspectorii AIEA care au trecut şi trec pe aici, ca şi în cazul Irakului, 
nu au adus date şi concluzii clare, semnificative. Atunci de ce atâta tărăboi, când, de 
fapt, oricare ţară poate să-şi dezvolte un program de energie nucleară dacă doreşte 
acest lucru? Desigur, situaţia aceasta ciudată, gravă, vine din faptul că Occidentul 
suspectează Iranul că doreşte să se doteze cu arma nucleară. Ei şi?! Şi Israelul, şi 
India şi Pakistanul s-au dotat cu astfel de arme şi nimeni n-a făcut nici un fel de 
tărăboi. Atunci? Irakul a semnat însă Tratatul de neproliferare şi trebuie să se ţină 
de cuvânt. Desigur, Iranul spune că respectă ad-litteram Tratatul, dar americanii, 
occidentalii europeni şi, mai ales, Israelul nu-l cred. 

Noi, în finalul acestor rânduri, ne punem din nou o întrebare (am formulat-o şi 
ca vreo şase ani în urmă) care poate genera ea însăşi semne de întrebare: Când unele 
dintre ţările care au centrale nucleare – inclusiv sau mai ales Germania – renunţă 
efectiv la aceste centrale care s-au dovedit a fi extrem de periculoase (a se vedea 
accidentul de la Cernobîl, cel de la Fukushima, dar şi de prin alte părţi), de ce are 
nevoie Iranul de o astfel de centrală, deşi el este a doua ţară din lume în ceea ce 
priveşte resursele de gaze naturale şi a patra în ceea ce priveşte resursele de petrol? 
Iranul are, probabil, un posibil răspuns care, dacă ar vrea să-l şi dea, probabil, s-ar 
traduce, în limba română, prin De-aia!, iar în limba franceză prin Parce que! 
4  Denumirea vine de la numele unui zeu important la Perşi
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În loc de concluzie

…Israelul ameninţă că va ataca instalaţiile nucleare ale Iranului, deşi nu 
s-a dovedit încă în mod cert că ele sunt în măsură să producă materialul necesar 
construirii armei nucleare. Şi oricum, această armă înseamnă mult mai mult decât 
capacitatea de a produce plutoniu… S-ar putea însă ca, în spatele retoricii atât de 
susţinute a Israelului, să se afle o altă intenţie, aceea de a ataca. De fapt, Siria. De ce? 
Pentru desăvârşirea unei operaţii strategice geopolitice de mare amploare, cum ar fi, 
spre exemplu, cea de îndiguire, pe mai multe cercuri, a Iranului…  

…Ceea ce se întâmplă în zonă pare un joc de copii, foarte asemănător cu 
jocurile strategice de pe facebook. În realitate, este vorba de politici complicate, de 
interese enorme, de realităţi care nu mai suportă tensiunile şi acumulările negative 
care s-au multiplicat şi s-au supraetajat de-a lungul unei jumătăţi de secol. Aproape 
toate marile războaie ale lumii s-au generat din astfel de politici de confruntare care, 
la o analiză atentă, par stupide. În realitate, înapoia lor, se află interese vitale uriaşe, 
care pun în mişcare resurse şi energii cumplite. Lovirea Iranului ar însemna, probabil, 
din perspectiva Israelului, înlăturarea unui inamic de moarte, iar din cea a Statelor 
Unite, liniştirea Orientului Mijlociu şi, poate, transformarea lui, aşa cum credea 
preşedintele George W Bush, în Marele Orient Mijlociu Democratic şi Prosper. Din 
alte perspective, ar putea să însemne însă intrarea în conflict a marilor puteri, intrarea 
în haos şi sfârşitul lumii… 

Civilizaţia islamică nu este ofensivă – cel puţin, deocamdată –, aşa cum ar 
părea la o primă analiză, dar să nu uităm, totuşi că, în timp ce, spre exemplu, în 
familiile musulmane din Europa, numărul copiilor per familie este de 8, în familiile 
europene este de 1,5, ceea ce înseamnă, pentru musulmanii din Europa (ca şi pentru 
cei din Orientul Mijlociu, unde cifra este cam aceeaşi), explozie demografică, în timp 
ce, pentru europeni, înseamnă… creştere negativă, adică dezastru demografic. De 
aici nu rezultă că islamicii şi arabii trebuie exterminaţi –  Doamne fereşte! –, ci doar 
faptul că civilizaţia europeană are o problemă în ceea ce priveşte modul ei de viaţă. 
Civilizaţia arabo-musulmană (deşi poate că n-ar trebui să le amestecăm) nu este nici 
ea tradiţional democratică, cel puţin în multe dintre statele din Orientul Mijlociu şi 
din Africa, dar nici lipsită de valori, de performanţe, de patrimoniu şi de cultură. 

Conflictul nu vine însă din presiunile demografice sau din diferenţele culturale 
(îndeosebi, religioase), ci din cele ale intereselor, îndeosebi ale intereselor vitale. 
Acestea, deşi sunt, în genere, conflictuale, considerăm că nu au ajuns chiar la stadiul 
la care să genereze un război de mare amploare. Sau, poate, au ajuns?! 
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Gheorghe VĂDUVA

La guerre est un phénomène social complexe, un phénomène-limite. 
Il tient d’une dimension sociale essentiale qui est la confrontation. La 
confrontation ne signifie pas toujours la guerre, mais toute guerre est une 
confrontation armée violente. La guerre ne pas un malédiction, une catastrophe, 
même si, parfois, il mène aux catastrophe matérielle, écologique, humaine et 
culturelle inimaginables. La guerre est une réalité de tous les temps. C’est 
une modalité de débloquer une situation stratégique, de résoudre une crise 
au de générer un échange essentielle. C’’est la guerre révolutionnaire. Mais 
la guerre n’est pas une fatalité. Elle est une résultante de la cumulation des 
vecteurs politiques, économiques, financiers, sociaux, psychologiques etc. qui 
se trouve en confrontation, en incompatibilité au en concurrence. En dernière 
instance, la guerre est un acte de violence politique, c’est-à-dire, un instrument 
violent de la politique pour sortir d’une crise. D’où une question très grave : 
La voie de sortir de la crise actuelle c’est la guerre ?.   

Cuvinte-cheie: criza, conflict, război, sistem, proces, fizionomie

Pentru că este un act cu totul deosebit, războiul a fost investigat şi studiat, în 
toate timpurile şi dinspre toate orizonturile. Unii au studiat războiul pentru 

a-i descoperi cauzele şi a le eradica, prevenind astfel acest cataclism, acest seism al 
societăţii umane, alţii au dorit doar să-i înţeleagă filozofia, fizionomia şi mecanismele. 
În 1945, sociologul francez Gaston Bouthoul (1896-1980), fondatorul polemologiei1 
– ştiinţa sociologiei războiului – scrie, împreună cu René Carrere, lucrarea Le défi de 
la guerre (1740-1974)2, prin care face o analiză pertinentă a războiului, a raţiunilor 
care-i dau naştere, precum şi a consecinţelor şi implicaţiilor acestuia în plan social, 
economic, demografic şi ideologic. Aceste implicaţii sunt doar sesizate, ceea ce este, 
desigur foarte important. Mult mai importantă este însă studierea originii războaielor, 
a cauzelor care le produc, a raţiunilor care le perpetuează, a formelor de manifestare, 
a legilor şi principiilor care le exprimă, le impun şi le explică, în raport cu frecvenţa 
din ce în ce mai mare a crizelor şi conflictelor de tot felul. Aici nu există explicaţii 
1  Polemos – polemică, război; logos�– ştiinţă.
2 Gaston Bouthoul, René Carrere, Le défi de la guerre (1740-1974), PUF, Paris 1976.
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universal valabile. Societăţile sunt prea mult diferenţiate – ceea ce le separă este, 
adesea, mult mai presant şi, evident, mai grav decât ceea ce le uneşte, întrucât din 
diferenţe apar, deopotrivă, atât criza, cât şi conflictul, dar şi premisele dezvoltării –, 
de unde şi unghiurile foarte felurite din care este privit şi analizat războiul. 

„Omenirea ştie să calculeze, într-o fracţiune de secundă, ascunzişurile 
sateliţilor planetei Jupiter, să construiască ordinatoare capabile să trateze zeci de 
milioane de date pe minut, dar ea nu este încă în măsură – şi, probabil, nu va fi 
niciodată! – nici să prevadă, nici să evite violenţele civile şi războaiele care, de mii 
de ani, însângerează şi continuă să însângereze oraşele şi pământurile oamenilor. 
Recenzându-se conflictele armate majore care s-au produs începând din 1740, autorii 
au enumerat 366, dintre care 71 după 1945. Oamenii au cunoştinţe şi potenţialuri 
de care s-ar putea lipsi; dar ei continuă să se supună ignoranţelor şi neputinţelor 
ale căror efecte crude le resimt mereu.“3  Această constatare nu rezolvă situaţia 
războiului. Oamenii nu se pot ridica împotriva războiului ca fenomen social; pot 
însă ameliora criza şi conflictul, pot reduce războiul la ceea ce, în teoria haosului, 
se cheamă variaţie a condiţiilor iniţiale, pot pune, adică, războiul sub un anumit 
control. Sau, considerăm noi, pot să-l folosească pentru a se război cu răul din ea 
însăţi, pentru a-şi ameliora condiţia, a-şi apăra mediul de viaţă şi a se pregăti – şi 
din acest punct de vedere – pentru posibile confruntări din Univers, din marele şi 
haoticul nostru Univers, încă neştiut, necunoscut şi neînţeles în toate coordonatele şi 
dimensiunile sale primejdioase, ameninţătoare sau, în orice caz, conflictuale, dintr-
un viitor, probabil, nu prea îndepărtat.

Evoluţia crizei spre război

Criza şi războiul sunt fenomene complexe, specifice societăţii omeneşti de 
pe planeta Pământ (cel puţin,aşa ştim noi) din toate timpurile. Până acum, nu s-a 
reuşit eradicarea lor şi, probabil, nu se va reuşi nici în viitor. Există cel puţin două 
modalităţi de a privi raportul dintre criză şi război:

- ca părţi separate şi distincte, fiecare având cauzele şi determinările sale;
- ca părţi inseparabile ale aceluiaşi proces, războiul fiind, de fapt, vârful crizei, 

partea ei cea mai conflictuală. 
Prima modalitate se referă la faptul că orice criză este o disfuncţie generată 

de o mulţime de factori interni şi/sau externi sistemului respectiv. Uneori, această 
disfuncţie este o urmare firească a evoluţiei sistemului către performanţa maximă, 
de unde urmează fie o degradare şi o cădere semnificativă, chiar o distrugere, fie o 
transformare, adică o trecere, printr-o metamorfoză radicală, la o nouă stare. 

Pragurile de trecere sunt, în general, momente semnificative ale crizei 
sistemului. Unele pot fi prevăzute, altele nu. Unele pot fi evaluate, altele nu. Dar 

3  http://www.chez.com/saintpierre/Bouthoul.html,  Gaston Bouthoul, Le défi de la 
guerre, p. 9. 
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sesizarea acestor praguri este esenţială în procesul de gestionare a crizei.
Războiul este, în principiu, un fenomen politic, adică un instrument al politicii 

şi, în acest caz, se pare că el nu face parte nemijlocită din ceea ce numim, în mod 
obişnuit, criză. Cele două fenomene – cel al crizei, şi cel al războiului –, chiar dacă 
au evoluţii asemănătoare şi cauzalităţi apropiate, nu se confundă. Este adevărat că, de 
multe ori, acolo unde există crize, există şi războaie, dar războaiele sunt războaie – 
confruntări violente, cu angajamente complexe, de forţe, mijloace şi acţiuni de mare 
amploare, pe spaţii largi şi pe o durată variabilă, urmărind deblocarea unei situaţii 
strategice –, în timp ce crizele rămân fenomene cauzate de disfuncţii ale sistemului 
sau sistemelor, şi nu modalităţi de soluţionare a unor situaţii strategice complicate şi 
conflictuale prin confruntare violentă, care pe care. Criza economică din 1929-1933, 
spre exemplu, nu a conţinut în ea un război, dar germenii celui de-Al Doilea Război 
Mondial pot fi găsiţi şi în numeroasele crize şi conflicte care au caracterizat mediul 
strategic de după primul război mondial. Se consideră chiar că această criză – cea 
din 1929-1933 a generat, de fapt, prin mecanismele sale complexe, această mare 
confruntare mondială. Foarte mulţi analişti consideră că şi actuala criză financiară, 
declanşată în 2008, care a produs deja dezastre în foarte multe ţări, inclusiv în 
România, va genera, la un moment dat, un război cutremurător…

De vreme ce cu greu putem desluşi mecanismele declanşării şi evoluţiei 
unei crize, mai ales financiare, este lesne de înţeles că evoluţia ei haotică şi foarte 
complicată, cu desfăşurări şi efecte greu previzibile sau chiar imprevizibile, poate 
genera şi un război. Un război care, probabil, nu va semăna cu celelalte sau, poate, 
unul care va fi doar o continuare a celor dinaintea lui… 

Cea de a doua modalitate de privi raportul dintre criză şi război – ca părţi ale 
aceluiaşi proces – nu este nici ea lipsită de realism, ci, dimpotrivă, ni se pare a fi foarte 
obiectivă. Războiul nu poate să aibă alte cauze decât cele foarte grave generate de o 
criză complicată. În această viziune, războiul este summum-ul unei crize. Este, deci, 
vârful, momentul culminant al unei crize complexe şi extrem de grave, care duce 
inevitabil spre conflict armat. Criza care conţine războiul (ca fenomen social-politic 
complex) este ea însăşi o criză foarte complexă, o criză foarte largă, deopotrivă, de 
sistem şi de proces. 

Caracterul ei de criză de sistem este dat de faptul că sistemul a atins o limită 
care impune o schimbare radicală, revoluţionară. Este cazul sistemului comunist care 
a generat incompatibilităţi grave cu sistemul capitalist, ceea ce a dus la declanşarea 
Războiului Rece şi la efectele din ultimul deceniu al secolului al XX-lea. De unde 
şi întrebarea: sistemul capitalist – cu funcţiile sale conflictuale grave între statul 
social şi statul liberal – a ajuns la limita competenţei? A ajuns în criză? A intrat 
într-o zonă conflictuală care ar putea genera în cele din urmă un război? Greu de 
răspuns. Dar bătălia care se dă, la ora actuală, în Uniunea European, între configuraţia 
socială a continentului şi cea liberală, între asistenţă plus solidaritate şi austeritate 
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şi performanţă, eludându-se (chiar dacă nu se afirmă) ideea de dezvoltare durabilă, 
poate genera un suport grav pentru o conflictualitate endogenă de proporţii uriaşe. Să 
nu uităm că Europa a generat deja două războaie mondiale şi a fost principalul teatru 
al unui război rece care, la drept vorbind, a fost tot un război mondial. 

Războiul poate fi deci privit ca o criză revoluţionară, ca o criză prin care un 
sistem se neagă pe sine, iese din sine şi se luptă cu sine pentru o nouă identitate. 

În acelaşi timp, criza care conţine războiul este şi o criză de proces, în sensul că 
procesul respectiv a ajuns, în evoluţia sa, într-o bifurcaţie de unde trebuie să aleagă. 
Orice drum ar alege, el nu mai este acelaşi cu cel de până atunci, întrucât nu mai are 
nici aceeaşi direcţie, nici aceiaşi parametri. Noua cale înseamnă altceva decât vechiul 
drum, înseamnă o schimbare radicală, o transformare, o negare a ceea ce a fost până 
atunci, o nouă construcţie, chiar dacă şi aceasta îşi extrage fundamentele pe care le 
vrea, de care are absolută nevoie, din ceea ce a fost, din cultura deja existentă, din 
valorile perene care traversează veacurile. 

Această schimbare de direcţie, combinată cu schimbarea configuraţiei şi chiar 
a filosofiei, adică a raţiunii sistemului şi procesului, pot duce la un blocaj strategic, 
din care nu se poate ieşi decât prin război. Aşa a fost mereu şi, probabil, tot aşa va fi 
şi în viitor. Tare mi-e teamă că, nici de data aceasta, omenirea nu va reuşi să iasă din 
blocajul strategic care deja se conturează decât printr-un război!

În acest caz, războiul este un produs al crizei, un summum al ei. El nu trebuie 
confundat cu un conflict armat, întrucât nu este un simplu conflict pentru soluţionarea 
căruia s-a ajuns la folosirea armelor. Războiul este un fenomen social-politic foarte 
complex, determinat de disfuncţii grave de sistem şi de proces, de crize politice şi 
politico-militare profunde şi, mai ales, de imposibilitatea ieşirii din această stare pe 
alte căi decât prin cele violente, duse la extrem.  

Trecerea crizei spre război se caracterizează prin:
- perturbaţii grave în ceea ce priveşte accesul la resurse, îndeosebi la cele 

energetice şi la materii prime, crearea unor situaţii insuportabile sau inacceptabile în 
ceea ce priveşte acest acces;

- crize economice şi financiare în lanţ, cu spolierea unor ţări şi acumularea 
rapidă a o parte din bogăţia planetei sau a regiunii respective în zone greu de controlat 
şi de gestionat;

- crize politice internaţionale dintre cele mai grave;
- recrudescenţa unor regimuri politice ostile;
- recrudescenţa tensiunilor etnice şi religioase;
- recrudescenţa fenomenului terorist, cu toate consecinţele care decurg de aici;
- creşterea anomiei sociale în ţările care pot fi angajate în confruntări armate;
- probleme de frontieră grave;
- recrudescenţa înarmărilor.
În spaţiul iugoslav, spre exemplu, acumulările unor tensiuni interioare a 

început imediat după Primul Război Mondial. Dar, chiar şi Primul Război Mondial 
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s-a declanşat, ca urmare a tensiunilor acumulate în Europa şi mai ales în Imperiul 
austro-ungar, dar, ca pretext, a început cu momentul Sarajevo, la 28 iunie 1914, când 
a fost asasinat prinţul Franz Ferdinand.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, tensiunile din spaţiul iugoslav 
s-au continuat. În primul rând, s-au creat discrepanţe economice foarte mari. Între 
Slovenia, care era foarte dezvoltată din punct de vedere economic, şi Macedonia 
existau diferenţe foarte mari, de parcă nu făceau parte din aceeaşi entitate politică 
statală federală. În acest timp, s-a continuat albanizarea provinciei Kosovo, în care 
populaţia sârbă a ajuns doar 10 la sută. Fiecare dintre entităţile care alcătuiau acest 
spaţiu avea, se pare, alte obiective politice şi strategice decât entitatea iugoslavă. 
Chiar şi numele dat ţării – Iugoslavia, adică ţara slavilor de sud – era artificial şi, fără 
îndoială, neconvenabil pentru o parte dintre arhitecţii noii Europe. 

Iugoslavia, după experienţa acţiunilor de partizani în cel de-Al Doilea Război 
Mondial şi sub autoritatea croatului Tito, adoptase conceptul de război popular şi se 
pregătise, din toate punctele de vedere, inclusiv prin dezvoltarea şi teritorializarea 
industriei de armament, pentru un astfel de război. În timpul perioadei de gestare 
a crizei, grupările care doreau separarea prin violenţă (întrucât, în concepţia lor, nu 
exista o altă soluţie viabilă, chiar dacă în Constituţia Federaţiei se prevedea şi dreptul 
la secesiune) s-au înarmat, atât cu mijloace produse în ţară, cât şi cu armament adus 
din afară. Serviciile secrete iugoslave au descoperit şi chiar au făcut publice o parte 
dintre aceste situaţii, dar criza era inevitabilă şi ireversibilă. Practic, nu se mai putea 
face nimic, mai ales că, în acea perioadă, Uniunea Europeană şi, în general, toate 
ţările continentului european, preocupate de implozia comunistă, de haosul creat de 
spargerea bipolarităţii şi de noul drum pe care îl aveau de proiectat şi de urmat statele 
est-europene, dar nu numai ele, n-a mai avut capacitatea (poate, nici interesul) de 
a gestiona criza iugoslavă. Şi, cum bine se ştie, Europa nu a gestionat-o. Aşadar, 
drumul spre război era unul fără întoarcere.

De o manieră asemănătoare s-au petrecut lucrurile în aproape toate zonele în 
care s-au declanşat războaie sângeroase.

În Angola, războiul civil extrem de sângeros între forţele guvernamentale şi 
UNITA nu era doar o confruntare pentru puterea politică, ci şi o modalitate, impusă 
sau încurajată de cercurile interesate de petrolul angolez, de industria diamantelor şi, 
în general, de teritoriul acestei perle a Africii septentrionale, cu o suprafaţă de peste 
un milion de kilometri pătraţi, care, până în 1961, fusese colonie portugheză. 

Războiul stupid şi pustiitor dintre clanul lui Aidid şi cel al lui Berisha din 
Somalia, care a dus la distrugerea completă a ţării (în 1994, nu mai funcţiona nici 
o întreprindere, nici o şcoală, iar guvernul ţării, dacă mai putea fi vorba de vreun 
guvern, nu avea nici măcar un telefon), este un summum al unei crize politice grave 
de tipul celor care macină de mai bine de un secol continentul african. Să nu uităm 
că Africa este continentul unor resurse minerale strategice de foarte mare importanţă 
pentru tehnologia modernă.
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Chiar şi războiul din Irak, la care au participat, de o parte, o coaliţia condusă 
de Statele Unite şi, de cealaltă parte, armata lui Saddam Hussein, are cauze mult 
mai profunde decât înlăturarea unui dictator producător de conflictualitate şi de 
războaie4 dintr-o ţară deţinătoare de petrol. Este vorba de criza gravă care macină 
ţările Orientului Mijlociu, de falia strategică încă deschisă între o parte a lumii 
musulmane, prin fundamentalismul (extremismul) religios al acestei lumi, şi 
civilizaţia democratică, dar şi de o realitate evidentă: aici, în cea mai instabilă zonă 
de pe planetă, se află cel mai ieftin petrol. 

  
Conflictualitatea şi fizionomia războiului

Conflictele armate fac parte din conflictualitatea socială, cresc şi descresc în 
raport cu această conflicutalitate, reprezentând, încă pentru multă vreme, un summum 
al ei. Conflictele armate sunt posibile acolo unde tensiunile cresc haotic, adică într-o 
societate măcinată de anormalitate şi de crize. De aceea, ele se cer privite şi analizate 
în raport cu principalele caracteristici ale societăţii şi cu tendinţele care se manifestă 
în dinamica acesteia. 

Conflictualitatea socială este, deopotrivă, o chestiune care ţine de dinamica 
socială şi de disfuncţionalitatea socială. Conflictele armate se situează undeva 
către vârful traiectoriei curbei crizei, se definesc pe o astfel de dinamică şi nu pot 
fi soluţionate decât printr-un ansamblu coerent şi eficient de măsuri ce privesc 
gestionarea conflictualităţii şi optimizarea raporturilor dintre elementele şi 
structurile sistemelor şi proceselor şi nu doar prin acţiuni asupra efectelor. Totdeauna 
conflictualitatea s-a identificat şi s-a definit pe o scală de indicatori de stare şi de 
dinamică socială, politică, economică, militară etc. 

Etapa globalizării informaţiei, economiei, politicii, relaţiilor internaţionale şi, 
prin urmare, a vieţii sociale, aduce o nouă dimensiune – dată de conexiunile realizate 
prin reţea –, cea a efectului de reţea. 

Efectul de reţea interconectează conflictualitatea, o fluidizează, o face să 
„încapă“ în nişte vase comunicante, dar nu o nivelează, ci o menţine într-o oscilaţie 
cvasipermanentă sau măcar îndelungată. 

În aceste condiţii, conflictele, chiar şi cele locale, au (sau pot avea) implicaţii 
globale. Acest lucru face ca, în dinamica socială, să fie reconsiderată problema 
cunoaşterii variaţiei condiţiilor iniţiale şi, legat de aceasta, cea a gestionării 
corespunzătoare a procesului conflictual. 

Aceasta este, de altfel, esenţa noului tip de societate, care devine din ce în ce 
mai mult o societate a cunoaşterii, mai exact, o societate a cunoaşterii ştiinţifice, adică 
o societate epistemologică. Reţeaua, în cele din urmă, va „nivela“ şi conflictualitatea 
şi crizele şi războiul. Această „nivelare“ – teoretic, posibilă – ar trebui să ducă la 

4  Este vorba de războiul dintre Irak şi Iran, dintre anii 1980-1988, precum şi de atacarea Kuweitului, dar şi de 
represiunea împotriva kurzilor.
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„moartea“ conflictualităţii, la dispariţia ei, adică a crizei, a conflictului şi a războiului. 
Probabil că, din punct de vedere practic, acest lucru nu se va realiza niciodată. 
Conflictualitatea este şi va fi mereu ca o mişcare ondulatorie, cu determinări interne 
esenţiale şi eterne. 

Noile conflicte armate vor continua să fie una dintre expresiile violente ale 
fenomenului crizelor, ale conflictualităţii politice, economice, sociale, informaţionale 
şi militare. Principala caracteristică a acestora va fi dependenţa, în sensul că vor 
fi tot mai mult condiţionate de relaţiile şi realităţile politice, economice, sociale, 
informaţionale şi militare adică de strategiile politice, economice, informaţionale, 
sociale şi militare globale, regionale şi naţionale. 

Nici un conflict armat, indiferent de aria de extensie şi de gradul de intensitate, 
nu va mai putea fi privit şi tratat ca un fapt izolat, ca o chestiune care-i priveşte 
exclusiv pe cei implicaţi direct. 

Rezolvarea oricărui conflict, mai mic sau mai amplu, impune o soluţie globală 
sau cu implicaţii globale, întrucât, într-o formă sau alta, fenomenul conflictualităţii 
afectează întreaga comunitate. 

Crizele, războaiele şi conflictele armate se desfăşoară, azi, atât în văzul lumii, 
sub atenta supraveghere a camerelor de luat vederi, a senzorilor amplasaţi peste tot 
– în cosmos, în spaţiul aerian, în spaţiul terestru şi în cel maritim –, cât şi în ascuns, 
adică în spectrul cibernetic, psihologic şi informaţional, folosindu-se la maximum 
reţelele de tot felul şi arma informaţiei. 

Aceste două dimensiuni ale conflictualităţii – cea vizibilă şi cea invizibilă – se 
adâncesc şi se dezvoltă în proporţie directă. Cu cât vedem şi ştim mai multe lucruri 
despre conflictualitate, cu atât devin mai numeroase necunoscutele, mai amplu, mai 
ramificat şi mai sofisticat spectrul invizibil. 

De asemenea, flexibilitatea exagerată a sistemelor şi proceselor sporesc 
confuzia, angoasa şi nesiguranţa socială a indivizilor şi entităţilor umane aflate pe 
diferite trepte ale conflictualităţii. 

Caracterul direct, faţă în faţă, al conflictelor armate este substituit din ce în ce 
mai mult de caracterul indirect, pervers, strategemic, înstufat şi ascuns al acţiunilor 
şi reacţiilor politice, economice, financiare, militare şi civil-militare din cadrul 
conflictualităţii armate. 

Fără îndoială, extremismul politic şi religios, rasismul şi discriminările de 
tot felul contribuie semnificativ la creşterea conflictualităţii armate directe, dar 
şi a conflictualităţii armate indirecte. Ele sunt însă, în acelaşi timp, şi efecte ale 
conflictualităţii anterioare, ale războaielor neterminate. 

Principiile care identifică fizionomia şi tipologia noilor conflicte armate 
sunt şi ele, la rândul lor, flexibile şi dinamice. Practic, atunci când se analizează 
conflictualitatea armată, în general, dar şi conflictele armate concrete, în particularitatea 
şi individualitatea fiecăruia, se pot identifica principii, reguli şi cutume uşor variabile 
sau nuanţate. 
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Cele mai frecvente principii ale noii conflictualităţii armate sunt, după opinia 
noastră, următoarele: 

- principiul variaţiei intempestive;
- principiul high-tech şi IT;
- principiul disproporţionalităţii;
- principiul generării şi regenerării asimetrice;
- principiul ripostei;
- principiul surprinderii;
- principiul rezonanţei;
- principiul remanenţei;
- principiul domino-ului.
Aceste principii, rezultate din impactul modern al legilor generale ale 

războiului şi conflictelor armate cu provocările societăţii actuale şi, posibil, şi a celei 
viitoare, conturează un nou tip de conflictualitate, ce devine din ce în ce mai difuză 
şi, în acelaşi timp, în mod paradoxal, disproporţionată şi asimetrică, de aceea, mai 
greu de controlat şi de gestionat.

Având în vedere aceste considerente, Războiul bazat pe Reţea, războiul 
secolului al XXI-lea, tinde să domine spaţiul luptei directe, dar şi pe cel al confruntării 
în spaţiul virtual. Acest tip de război este posibil datorită reţelei. Dar el nu se 
află încă la îndemâna oricui. Deocamdată, principiul lui fundamental este definit 
pe infodominarea spaţiului tactic şi a celui strategic şi, pe menţinerea iniţiativei 
informaţionale şi strategice, pe superioritatea tehnologică şi informaţională şi, 
datorită acesteia, pe disproporţionalitate. Războiul bazat pe reţea este unul neclasic, 
de tip disimetric, dar care nu exclude anumite componente asimetrice, în sensul că şi 
în cazul unui astfel de război (care este, în esenţa lui, disproporţionat), cel slab (care 
nu dispune de tehnologii şi arme sofisticate) poate riposta asimetric împotriva celui 
puternic. Se pare că un astfel de război, oricât ar fi de fulgerător, de cuprinzător şi 
de integrat, nu va reuşi (cel puţin în primele decenii ale secolului al XXI-lea) să-şi 
exercite funcţia preemptivă şi nici pe cea disuasivă. Reacţiile pasionale, extremiste şi 
in extremis reuşesc, deocamdată, să echilibreze raportul strategic şi, de foarte multe 
ori, chiar să pună în dificultate marile puteri tehnologice, alianţele, forţele de coaliţie 
şi organismele internaţionale (criza din Afganistan, cea din Iran şi cea produsă de 
atacarea, de către armata Israelului, pe teritoriul Libanului, a miliţiilor Hezbollah şi 
de riposta asimetrică a acestora). 

Aceste reacţii foarte puternice şi diversificate sunt, în general, asimetrice şi nu 
vin numai din partea regimurilor dictatoriale, chiar dacă ele formează celălalt pol al 
puterii, opus polului democratic, ci mai ales din sfera entităţilor difuze, extremiste, 
conservatoare, atipice, unele transfrontaliere, altele patologice şi schizofrenice. Ar 
fi însă o greşeală să se considere că toate acţiunile şi reacţiile împotriva procesului 
de globalizare, de dominare tehnologică şi informaţională sunt de natură patologică. 
Conflictele militare îşi au cauzele, în general, în conflictele de interese, în bătălia 
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pentru putere (care înseamnă bătălie pentru resurse, pieţe şi influenţă). 

Conflictele sunt ca apele. Nu dispar niciodată. Sau dispar dintr-un loc pentru 
a apărea în alt loc. Mai exact, nu dispare caracterul armat al conflictelor. Însă aceste 
conflicte armate pot fi duse, deopotrivă, de structuri militare, de structuri paramilitare 
sau militarizate, dar şi de alte tipuri de formaţiuni, cum sunt, spre exemplu, cele 
teroriste sau cele care acţionează în cyberspaţiu. Etapa în care ne aflăm are câteva 
caracteristici din care se pot contura anumite tendinţe în ceea ce priveşte evoluţia 
forţelor şi mijloacelor posibil a fi angajate în conflicte armate, precum şi sfera de 
cuprindere a acestora. Cele mai evidente caracteristici sunt următoarele:

- profesionalizarea armatelor;
- perfecţionarea sistemelor de arme;
- apariţia şi dezvoltarea reţelelor reale şi virtuale;
- extinderea conflictualităţii armate, îndeosebi în mediile sărace şi în cele 

intolerante;
- diversificarea conflictelor, inclusiv a celor armate;
- estomparea diferenţei între conflictele militare şi non-militare;
- intensificarea acţiunilor teroriste de tot felul;
- apariţia şi proliferarea foarte rapidă a unui nou tip de conflictualitate, cea din 

cyberspaţiu. 
Nici războiul nu rămâne acelaşi. El îşi extinde aria de manifestare şi tinde să 

devină permanent, combinând diferite forme de manifestare a conflictualităţii armate 
şi non-armate, ca dinamică a războiului continuu. În aceste condiţii, este foarte greu 
de făcut o distincţie clară între pace şi război, între o situaţie conflictuală şi una 
non-conflictuală, între conflicte militare şi non-militare. Conflictele militare sunt, de 
regulă, cele care se caracterizează prin angajarea armatelor, dar, azi, în lume, există 
atâta armament perfecţionat, sofisticat şi miniaturizat şi atâtea mijloace de distrugere 
– inclusiv de distrugere în masă – care pot fi folosite, practic, aproape de către oricine 
doreşte. 

Lumea îşi creează şi îşi reproduce continuu tot felul de arhitecturi agresive şi 
de structuri înarmate – altele decât armatele –, care menţin aproape o stare continuă 
şi în mozaic de conflicte armate. De aceea, atât conflictele armate, cât şi cele non-
militare se modelează, practic, din punct de vedere al gestionării şi dezamorsării, după 
aceeaşi filosofie şi după aceeaşi metodologie. Ele devin un fel de afacere, urmând 
reguli clare de realizare a unui scop bine stabilit şi a unui anumit profit. Toate tipurile 
de conflicte se declanşează datorită conflictualităţi intereselor şi urmează unor decizii 
politice mai mult sau mai puţin responsabile. 

De regulă, în ceea ce priveşte conflictele militare, avem de a face cu simetrii 
sau disimetrii (non-simetrii), întrucât este vorba de armate sau de structuri militare 
care se confruntă, potrivit unor legi, principii şi obiceiuri ale războiului. Însă, în 
conflictele armate unde nu se confruntă numai forţe militare, ci şi alte structuri, în 
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cele non-militare şi în cele mixte, militaro-civile, predomină asimetriile. 
Simetria presupune o anumită proporţionalitate. Proporţionalitatea oferă 

totdeauna posibilitatea calculării şi folosirii unor reguli ale raportului de forţe, a unor 
strategii convenţionale, în general, tipice. 

Disimetria (non-simetria) înseamnă disproporţionalitate şi chiar 
incompatibilitate. Acesteia îi corespunde războiul disproporţionat (de exemplu, 
războiul dintre coaliţia de forţe condusă de Statele Unite şi armata irakiană a lui 
Saddam Hussein din 1991 şi cel din 2003). 

Fiecare dintre părţile aflate în conflictul simetric sau disimetric acţionează de 
regulă direct, după cum s-a instruit şi cu mijloacele pe care le are la dispoziţie sau pe 
care şi le creează, în funcţie de cerinţele efective ale spaţiului de confruntare. Între 
beligeranţi, există un front, iar filosofiile lor sunt limitate la forţe, mijloace, strategii.

Asimetria înseamnă un fel de adaptare continuă la situaţia concretă, prin 
asimilare şi acomodare, pornind de la condiţiile iniţiale şi conjugându-le cu cele 
prezente. Aceasta înseamnă căutarea acestor vulnerabilităţi ale adversarului care pot 
fi folosite, stimularea sau chiar producerea lor, realizarea unor diversiuni de toate 
felurile şi menţinerea unui spaţiu confuz, de crize în mozaic, imposibil de cuantificat 
şi gestionat, care să permită fiecăreia dintre părţi, după condiţiile pe care şi le 
creează, lovirea punctelor sensibile, a punctelor tari sau a altor elemente ale celuilalt, 
cu mijloacele pe care le are la dispoziţie sau pe care şi le poate procura sau crea în 
timp util. 

În aceste condiţii, frontul este pretutindeni, filosofia face-to-face dispare, în 
timp ce stratagemele se înmulţesc şi se diversifică. Războiul ieste pentru a treia oară, 
în istoria evoluţiei sale din principii. 

Prima ieşire a războiului din principii este ilustrată de lucrarea lui Sun Tzî, 
Arta războiului. Importantă nu este confruntarea directă, bărbătească, faţă în faţă, ci 
crearea condiţiilor – aproape prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace înşelătoare, 
prin spionaj, prin inducere în eroare, prin creare de diversiuni etc. – pentru ca 
adversarul să nu angajeze lupta, iar dacă o angajează să o piardă.

Cea de a doua o reprezintă, în general, războaiele napoleoniene. Aceste 
războaie nu ies, propriu-zis, din principii – Napoleon este unul dintre cei mai mari 
creatori de artă militară – ci din nişte reguli care nu mai puteau fi acceptate. Apar 
principiul concentrării forţelor şi mijloacelor la momentul potrivit şi în locul dorit şi, 
pe această bază, al raportului de forţe, principiul manevrei înşelătoare şi alte principii 
care sunt folosite şi azi.

Acest tip de conflict armat sau ne-armat în care se folosesc strategiile asimetrice 
nu poate fi nici localizat, nici identificat cu precizie. El nu are o etapă pre-conflictuală 
şi una post-conflictuală, întrucât face parte dintr-un război continuu, care îmbracă, 
practic, toate formele, de la cele clasice la cele ale confruntării în spaţiul geofizic şi 
în cel cibernetic. În aceste noi condiţii, noţiunea de arme şi, respectiv, de conflict 
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armat se extinde, întrucât, între timp, au apărut numeroase alte arme sau mijloace – 
letale sau non-letale –, de la substanţele halucinogene la armele laser, de la armele 
geofizice (prin care se modifică clima sau se produc variaţii catastrofale în spaţiul 
fizic) la armele bazate pe informaţie sau pe amplificarea de milioane de ori a undelor 
radio etc. 

Structura intersecţiei conflictelor armate, ne-armate şi mixte se defineşte pe o 
mulţime de elemente şi de structuri ce se constituie în sisteme şi procese dinamice 
complexe care se caracterizează prin: 

- omniprezenţa informaţiei;
- predominanţa informaţiei în timp real;
- interconectarea bazelor de date;
- dominanţa strategică;
- creşterea puterii reţelei;
- cunoaşterea profundă a realităţii, în dinamismul ei;
- adaptabilitatea şi flexibilitatea structurilor şi acţiunilor;
- acţiunea (reacţia) rapidă (adecvată);
- finalitate complexă, bazată pe efect. 
Aceste caracteristici se constituie într-un fel de arhitectură flexibilă care 

facilitează trecerea în prim-plan a operaţiilor bazate pe efecte. În aceste noi condiţii, 
rezultă că nu natura conflictelor este importantă, nici mijloacele care se folosesc, ci 
efectele. 

Se revine astfel, în analizarea crizelor şi conflictelor armate, la o metodologie 
cunoscută de multă vreme şi aplicată cu succes, dar secvenţial (de exemplu, în 
calculul marşului, la ofensiva din mişcare, dar şi în alte activităţi şi circumstanţe), 
potrivit căreia calculul începe de la punctul final. Forţele, mijloacele, strategiile şi 
modul de angajare depind de efectele pe care dorim să le obţinem în final sau în 
diferite etape. 

Teoretic, a fost posibilă dintotdeauna o astfel de metodologie. Ea a fost, desigur, 
pusă în practică de forte multe ori. Însă, în noile condiţii create de configuraţia de 
reţea, efectul nu numai că trece în prim plan, dar devine aproape simultan cu cauza 
şi cu mecanismul care îl produce. 

Războiul bazat pe Reţea realizează această simultaneitate în plan strategic şi în 
plan tactic, permiţând apropierea până aproape de contopire, a nivelurilor strategic, 
operativ şi tactic. Efectul de reţea se traduce aici prin acţiunea şi prin reacţia în timp 
real. 
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Andreea-Ileana DANIELESCU1  

Abstract

The immense and profound philosophical  universe of Eminescu’s 
genius could not be defined in its complexity without his works in journalism, 
in which he could express his civil spirit and extremely clear vision on the 
social, economic and political background of the time.

Cuvinte-cheie: Eminescu, jurnalist, cultural, economic, social, politic, 
redactor, Timpul

Cronologic, activitatea lui Eminescu ca jurnalist a început în 7 ianuarie 
1870, când a publicat în revista „Albina”din Pesta articolul „O scriere 

critică”, un răspuns în numele studenţimii române din Viena la atacurile lui Dimitrie 
Petrino împotriva lui Aron Pumnul. Urmează articole în revistele „Familia” din 
Oradea, „Federaţiunea” din Pesta şi „Curierul de Iaşi” în care abordează subiecte 
diverse din domeniul cultural, social, politic, pentru ca, din octombrie 1877, să fie 
angajat pe post de redactor al ziarului conservator „Timpul” din Bucureşti. Din 1880, 
de la constituirea Partidului Conservator, până în 1882, este redactor şef al acestui 
ziar, perioadă în care scrie articole cu tentă preponderent  social-politică, expunându-
şi tezele sale. În ultimul an al vieţii, publică în ziarul „România Liberă”, organ de 
presă al grupării junimiste din Partidul Conservator, apoi acceptă conducerea revistei 
„Fântâna Blanduziei”, redactând articolul program şi o serie de alte articole.

În studiul „Icoane vechi şi icoane nouă”, apărut în decembrie 1877 în 
ziarul „Timpul”, Eminescu anticipează dezvoltarea sociologiei ca viitoare ştiinţă, 
considerând că „ea se întemeiază pe o axiomă comună tuturor cunoştinţelor 
omeneşti”, întrucât „întâmplările concrete din viaţa unui popor sunt supuse unor legi 
fixe care lucrează în mod hotărât şi inevitabil”. El susţine că statul trebuie să existe, 
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pentru că este „supus unor legi ale naturii, fixe, îndărătnice, neabătute”, făcând 
distincţie între statul constituţional ce presupune animozităţi între grupurile sociale 
şi statul absolutist în care interesul puterii este ca „toate clasele să-şi găsească locul 
în societate şi ca  lupta dintre ele să nu fie nimicitoare pentru nici una”.  

Cu toate că – sau poate tocmai din acest motiv – Eminescu a cunoscut viaţa 
academică şi culturală europeană, spiritul său civic şi naţionalist se revoltă, observând 
că cei care s-au întors de la studii din vest au fost ”uimiţi de efectele strălucite ale 
unei vieţi istorice de o mie şi mai bine de ani şi, uitând că ştiinţa şi industria de acolo 
au un trecut foarte lung, au socotit a introduce aceeaşi stare la noi, introducând 
formulele scrise ale vieţii publice” din acele ţări.

Extrem de critic la adresa nonvalorii, a imposturii, a lipsei de morală în 
exercitarea profesiei, autorul „Epigonilor” nu se sfieşte să înfiereze atitudinea celor 
care, profitând de anumite împrejurări, „nu învaţă nimic, ci fac politică”, întrucât 
„drepturile imprescriptibile, libertatea alegerilor, responsabilitatea ministerială, 
suveranitatea poporului sunt cuvinte care se învaţă pe de rost într-un sfert de ceas 
şi care îl ridică pe om la noi în ţară, făcând de prisos orice muncă intelectuală”. 
Sunt, astfel, vehement criticaţi politicienii, magistraţii, avocaţii, profesorii din şcoli 
şi facultăţi, fiecare individ care nu-şi face datoria faţă de societate. „Plebea de sus 
face politică, poporul de jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor 
pe care le are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ şi 
administrativ care nu se potriveşte deloc cu trebuinţele lui simple şi care formează 
numai mii de pretexte pentru înfiinţare de posturi şi paraposturi, de primari, notari 
şi paranotari, toţi aceştia plătiţi cu bani peşin din munca lui, pe care trebuie să şi-o 
vândă pe zeci de ani înainte pentru a susţine netrebnicia statului român”. 

Comparând pachetele de legi româneşti cu cele europene, Eminescu remarcă 
faptul că „legile noastre sunt străine, ele sunt făcute pentru un stadiu de evoluţiune 
socială care (......) la noi n-a fost încă” şi care se pretau doar în ţările din vestul 
continentului, criticând „vânzarea ţării” către cei care „ne dau mai mult pe ea”, 
pentru ca ulterior să ne „batjocorească în toate zilele”. 

Cu puterea opiniei sale, pe care o argumentează cu vehemenţă, jurnalistul 
susţine că politicienii vinovaţi de strâmbătatea din ţară sunt “uzurpatori, demagogi 
(…) care trăiesc din sudoarea poporului fără a o compensa prin nimic, ciocoi 
boieroşi şi fuduli, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai 
vechi ale ţării”. 

Eminescu înţelege profund dinamismul vieţii economice şi sociale, strategia 
politică a sfârşitului de veac XIX, evenimentele istorice ce se succedau schimbând 
anatomia cotidianului intern şi internaţional şi susţine că singurii piloni de sprijin ai 
societăţii trebuie să rămână cultura, tradiţia, erudiţia: “în această curgere obştească 
a împrejurărilor şi a oamenilor stă locului numai arta”, citându-i pe nemuritorii 
Homer şi Shakespeare, vorbind de imnurile din Rig-Veda, de statuile lui Fidias şi 
Praxiteles, de picturile lui Rafael, de muzică, de marii noştri cronicari şi scriitori care 
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au lăsat istoriei portrete de domni şi fapte pline de glorie şi de mândrie pentru neam.
Indiferenţa faţă de ţară şi de soarta românului i-a făcut pe politicieni să 

accepte “alifiile şi prafurile” cu care aşa-zişii “doftori ai poporului” (numiţi de el 
“şarlatani”) vor să “ungă şi să îndoape” pe toată lumea, de la vest la est. Dintre 
aceştia, majoritatea e constituită din vlăstarele celor cu oarecare avere, cei care 
au fost trimişi să înveţe în străinătate, dar care, reveniţi în ţară, pierduseră “simţul 
istoric” şi “ţineau de naţia românească doar prin împrejurarea că s-au născut pe 
cutare bucată de pământ, nu prin limbă, obiceiuri sau maniera de a vedea”. 

Cu părere de rău şi cu pesimism justificat prin însăşi esenţa sa poetică 
romantică, jurnalistul Eminescu conchide că aceştia vor fi cei care “vor orândui  şi 
vor stăpâni lumea aşa cum le va plăcea”, căci “noi am fost meniţi să ajungem zilele 
acestea de ticăloşie, în care ţara se înstrăinează pe zi ce merge în gândire şi-n avutul 
ei, şi când toţi se fălesc de a fi români fără a mai fi”. 

Iată cât de actuale sunt tezele jurnalistice eminesciene, iată ce viziune 
extraordinară se degajă din analizele sale de acum 135 de ani, născute, cu siguranţă, 
din dragoste, temere şi suferinţă alături de ţară şi de semenii săi. Economicul, political 
şi socialul care  controlează astăzi viaţa fiecărui individ în parte dar şi a întregii 
cetăţi, bulversând-o, au fost anticipate de Eminescu în toată amploarea fenomenelor, 
de la pierderea calculată şi scăderea interesului pentru valoarea umană, la alienarea 
sentimentelor pentru pământul străbun, tradiţie şi cultură, la pierderea identităţii 
naţionale şi la globalizare. 

       Aşa cum spunea EL, “ce-au făcut, vom vedea mai pe urmă” 
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The International Strategic Studies Association (ISSA) is based in the Washington DC 
area in the United States, and is a worldwide membership Non-Governmental Organization 
(NGO) of professionals involved in national management, particularly in national and 
international security and strategic policy. 

ISSA is registered with the United States Internal Revenue Service (IRS) as a tax-
exempt, non-profit educational foundation under 501(c)(3) status.

The Association, founded in 1982, has as one of its key objectives the creation of 
forums at which professionals in these areas can meet, or exchange information and views, 
in informal circumstances to discuss issues of mutual concern.

The Association regularly honors achievements in the field of international relations 
and peacemaking with its Awards for Outstanding Contributions to Strategic Progress. 

The Association, in 1998, took over publication of the Defense & Foreign Affairs 
publishing and information group, which began in 1972 providing strategic information 
and analysis to governments worldwide. It also incorporates the Global Information System 
(GIS), an encrypted on-line intelligence service for governments.

BACKGROUND: A GLOBAL RESOURCE FOR PROFESSIONAL IN 
NATIONAL POLICY

The International Strategic Studies Association (ISSA) was formed in 1982 in 
Washington DC as a non-profit membership organization for professionals involved in the 
field of national security and international security policy from around the world. 

Its founders were Gregory R. Copley and Dr Stefan Possony, both recognized authors 
and experts in the strategic policy field. Dr Possony, who advised numerous US Governments 
and wrote several dozen major books on strategic issues, died in 1995, and had been called 
“the greatest strategic philosopher of the 20th Century”. Part of his library was donated to 
ISSA and forms a core of the Association’s collection of some 10,000 books on strategic, 
political, defense and sociological issues. Gregory Copley is currently President of the 
Association. 

ISSA today is a worldwide membership organization, incorporated in the US State 
of Virginia, and recognized by the US Internal Revenue Service as a non-profit, tax-exempt 
educational foundation [501(c)(3)]. It publishes books and papers on various topics.

Among other issues, in recent years, ISSA focused some considerable research effort 
on the break-up of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, producing two ISSA 
books on the subject, by ISSA Director of Research and Defense & Foreign Affairs Senior 
Editor Yossef Bodansky. It has also published a variety of other books, and in 1998 took 
over publication of the Defense & Foreign Affairs series of publications. All directorships 

INTERNATIONAL STRATEGIC 
STUDIES ASSOCIATION (ISSA)
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and officer posts at ISSA are held by volunteers, and all funding is plowed into research 
projects. ISSA in 1998 moved into permanent quarters in Old Town, Alexandria, Virginia, a 
few minutes drive from the Pentagon (US Defense Department), the US Congress, the State 
Department and White House, and most diplomatic offices in Washington DC.

ISSA, in 1983, sponsored the first of its Strategy conferences: Defense’83 in Las 
Vegas. These conferences, held most years and involving national delegations from several 
dozen countries at a time, are all closed to the press, and are off-the-record (except for the 
formal papers cleared for publication in Proceedings). This enables ISSA to maintain the 
Strategy conferences as forums for the informal exchange of ideas and contacts between 
countries and officials, without facing concerns of a diplomatic nature. 

The Chief of Administration for ISSA, Defense & Foreign Affairs and GIS is Pamela 
von Gruber, who is a Director of the Association and Publisher of the journals, books and 
websites.

CAREER & INTERNSHIP OPPORTUNITIES 

Senior Level Secondments

The International Strategic Studies Association accepts selected applicants for 
secondment for periods of between three months and two years from armed forces or 
government service. Seconded officers are accepted following a process of evaluation and 
discussion between ISSA and the officer and sponsoring department/force concerned to 
determine compatibility and goals.

Seconded officers and officials usually work at the ISSA facility in the Washington, 
DC, area of the US on a range of projects when at ISSA, from specific country or regional 
studies to specific issue studies (aspects of terrorism, intelligence management, infrastructure 
security, etc.), some of which are agreed specifically before commencement of service. In 
addition, the objective of the secondment is to ensure that the applicant gains a wider — or 
different — appreciation of intelligence collection and processing, policy analysis, and the 
workings of the Washington policy community.

It is generally accepted that the seconded individuals will write regular reports for 
consideration for ISSA publications, including the Defense & Foreign Affairs publications, 
and possibly special study monographs. Where feasible, the individuals would participate 
in the Strategy conferences organized by ISSA and Defense & Foreign Affairs. They would 
work directly with ISSA President Gregory Copley and other ISSA analysts.

Officers and officials from several countries, including US personnel, have already 
undertaken temporary service on this basis with ISSA, at ranks up to field/flag grade officer 
level.

The sponsoring organization or defense force would undertake to cover all the costs of 
the seconded individual, including salary and healthcare, accommodation, travel and normal 
expenses. ISSA would provide office space, training and tasking and access to all research 
materials and ISSA-sponsored events.

Interested parties should contact ISSA Director Pamela von Gruber to discuss possible 
access to this program.
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Academic Internships
The International Strategic Studies Association accepts a limited number of academic 

interns each year, either at graduate or post-graduate level and for timeframes to be mutually-
agreed to dovetail with the intern’s educational program.

ISSA interns are given a wide range of research tasks, writing assignments and general 
tasks which would help to educate them in the process of intelligence collection and analysis, 
understanding the Washington policymaking system, publishing processes, and much more. 
Where feasible, interns are brought into discussion tutorials to learn about issues related to 
intelligence, defense, weapons systems, and the like.

Interns are expected to learn, and apply, writing lessons so that they emerge from 
their internship better able to collect information, analyze it and rapidly prepare professional-
grade reports. Where their work merits, they would have their reports entered into the ISSA/
GIS/Defense & Foreign Affairs system, with bylines. At the end of their internship, the intern 
should have been able to compile a dossier of work completed.

ISSA works with educational institutions to allow internships to be conducted “for 
credit” where the university or college allows. 

The internships are unpaid, and interns must cover their own accommodation and 
other basic expenses. Where applicable, ISSA reimburses local travel costs.

Mailing Address: The International Strategic Studies Association,
PO Box 320608, Alexandria, VA 22320  United States of America.
Telephone: +1 (703) 548-1070.    Facsimile: +1 (703) 684-7476.
 
E-mails:  President: GRCopley@StrategicStudies.org
Director and Publisher: PvGruber@StrategicStudies.org
Director of Research: YBodansky@StrategicStudies.org

http://www.strategicstudies.org/
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O NOUĂ PUBLICAŢIE A 
UNIVERSITĂŢII CREŞTINE 

„DIMITRIE CANTEMIR”
Prof. univ. dr. Corina DUMITRESCU1

La un an de la înfiinţarea 
Salonului Literar-

artistic şi Ştiinţific „Dimitrie 
Cantemir”, se cuvine să 
facem un pas mai departe, 
mai sus şi mai frumos. Acest 
pas înseamnă un suport, un 
construct, o formă de expresie 
şi de consemn sub însemnul 
duratei. Acest pas înseamnă 
o revistă. O revistă este un 
summum al unui areal real 
şi al unui ideal de gând care 
creează. Salonul nostru 
grupează elite şi conştiinţe, 
experienţe literar-artistice 
şi ştiinţifice consacrate sau 
incipiente, scriitori, artişti 
şi tinere talente, profesori, 
studenţi, elevi. Adică oameni 
cu vocaţie creativă, spirit 
universitar şi universal, 
din Universitate, din lumea 
literar-artistică şi ştiinţifică, 
din şcoală.

Fără creaţie, nu există 
valoare, fără valoare nu există cultură. Mărturisesc că, de fiecare dată când vin aici, 
la Salonul literar-artistic şi ştiinţific, nu evadez pur şi simplu din infinitele treburi 
cu care se confruntă un profesor şi un rector, nu fac o pauză, ci urc într-un spaţiu 

1 Rectorul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”
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ideal, în acel spaţiu uriaş de frumos care trăieşte în fiecare dintre noi ca un locşor 
delicat şi generos, ca un ideal la care ne raportăm ancestral, dar şi constructiv, ca o 
conştiinţă a florilor din noi şi, deopotrivă, a pietrei care se însufleţeşte. Arta, creaţia 
literară şi ştiinţifică înnobilează sufletul şi cultivă spiritul, onorează omul şi exprimă 
Universitatea şi universalitatea.

Universitatea este locul special în care se concentrează şi se generează, în 
primul rând, cultură. Adică valoare. Suport de gând, de cuvânt, de artă, de ştiinţă, de 
viaţă. Universitatea este un ADN al elitelor care se nutresc din cultură, din cultura 
naţională şi din cea universală, şi care generează cultură naţională şi universală. 
Indiferent de profil, fiecare universitate este, în actul culturii, unică şi irepetabilă. 
Aici, în acest spaţiu în care cuvântă cultura, ştiinţa şi conştiinţa, omul ajunge să 
cunoască şi să înţeleagă, deopotrivă, conştiinţa de sine, individualul, particularul 
şi, mai ales, conexiunea, universalul. Adică lucrarea gândului care explorează, 
neîncetat şi neîngrădit, orizonturile cunoaşterii, Universul. Această lucrare face 
parte din viaţa noastră, este, într-un fel, esenţa Universităţii.

Universitatea este, cum bine se ştie, locul epistemologic al gândului elevat, al 
spiritului generos, al cuvântului care îl înfloreşte, îl înnobilează şi îl cinsteşte. În acest 
sens, salonul nostru literar-artistic şi ştiinţific se constituie într-un fapt ales şi într-un 
act consistent de spirit elegant şi frumos. Este, în acelaşi timp, un atelier de lucru 
în migălos şi în sublim, în care maeştrii ai cuvântului scris din ţară, din capitală, 
din străinătate şi, evident, din Universitatea noastră, se întâlnesc, în aceeaşi vocaţie 
generoasă, cu tineri studenţi şi elevi care bat la porţile creaţiei. 

Simt Salonul ca pe un copac frumos, care creşte în fiecare zi, cu fiecare 
dezbatere, cu fiecare poezie, cu fiecare eseu, cu fiecare act ştiinţific, cu fiecare 
carte publicată, cu fiecare profesor, student şi elev care ajunge şi aici, pe un drum 
al vocaţiei, talentului şi spiritului academic în care noi, toţi cei ai Universităţii, în 
general, şi ai Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în special, trăim, muncim, 
sperăm, construim. Fiecare tânăr pe care-l pregătim – scria Victor Hugo în „Cele 
patru vânturi ale spiritului: satira, drama, poezia şi romanul”– este un om pe care-l 
câştigăm. Şi fiecare om de vocaţie pe care-l cultivăm este un spirit care onorează 
creaţia şi truda Universităţii. Pentru că a învăţa nu înseamnă doar a memora şi a 
reproduce, ci şi a crea, a produce valoare, a genera cultură. Patrimoniul cel mai ales 
şi cel mai important al omenirii constă în sistemele de valori care creează, susţin şi 
întreţin civilizaţiile. Suntem responsabili pentru acest patrimoniu, pe care trebuie 
să-l slujim, să-l onorăm şi să-l dezvoltăm.  

Salonul nostru literar-artistic şi ştiinţific este la început. Dar realizările lui 
nu sunt deloc modeste. Cea mai importantă dintre ele o constituie tocmai actul de 
cultură pe care îl generează şi îl săvârşeşte, funcţia de liant spiritual, conexiunea 
în truda şi eleganţa actului de creaţiei, în arondarea treptată şi din ce în ce mai 
consistentă la viaţa spirituală a capitalei, a ţării şi a lumii. Au sosit aici, în cadrul 
Salonului, scriitori şi artişti din ţară şi de peste hotare, a fost organizat un concurs 
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de eseuri, au fost prezentate cărţi, personalităţi, realizări. De acum, „Salonul” are 
şi o publicaţie!

Salonul funcţionează. Discret şi eficient. Revista Salonului reprezintă şi 
trebuie să reprezinte tocmai acest pas generos de care vorbeam, acest pas spre sine, 
dar şi spre cititori, spre biblioteci, spre alte publicaţii literare şi ştiinţifice, spre noi, 
spre toţi cei care vom pune aici, ca şi în celelalte publicaţii editate de Universitate, 
pricepere, talent, vocaţie, muncă, dăruire şi mult suflet. Cred că, în scurt timp, revista 
va constitui un titlu de mândrie şi nobleţe pentru Salon şi pentru Universitate, o 
publicaţie a gândului frumos şi generos, pe care o vom aştepta, de fiecare dată, cu 
nerăbdare, cu interes şi cu bucurie. 

Drum bun şi luminos noii noastre reviste!
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PRINŢ ÎNTRE FILOSOFI, 
FILOSOF ÎNTRE PRINŢI

La aniversarea a trei secole 
de când unul dintre cei mai 

mari cărturari ai Europei - prinţul 
Dimitrie Cantemir - a ajuns pe tronul 
Moldovei, Universitatea Creştină 
“Dimitrie Cantemir” a organizat o 
sesiune de comunicări ştiinţifice prin 
care s-a relevat nu doar valoarea 
naţională, europeană şi universală 
a marelui gânditor, perspicacitatea 
şi profunzimea operei sale, ci şi 
actualitatea scrierilor sale. Pentru că, 
prinţul Cantemir, domnitorul luminat, 
cărturarul şi vizionarul geopolitic 
al acelor vremuri a durat un spirit 
care a trecut peste timpuri şi peste 
frontiere.  Iată ce spun, în preambulul 
acestui volum, profesorul universitar 
dr. Momcilo Luburici, preşedintele 
Universităţii, şi profesorul univ. dr. 
Corina Dimitrecu, rectorul acestei 
prestigioase instituţii învăţământ 

superior, care poartă numele lui Cantemir:
Ne-a fost dat şi nouă, să evocam figura luminoasă a prinţului cărturar al Moldovei, 

DIMITRIE CANTEMIR, patronul spiritual al Universităţii pe care am ctitorit-o şi care îi va 
purta numele cu mândrie în timpurile ce vor veni.

Este cea de a doua manifestare internaţională organizată în memoria  „prinţului între 
filosofi şi filosofului între prinţi’’, cinstit încă din timpul vieţii sale de către Europa, prin 
acordarea titlului de Membru al Academiei din Berlin şi prin traducerea unora din operele sale în 
câteva limbi de circulaţie internaţională.

Prin Cuvântul său scris, Moldova era cunoscută de lumea secolelor al XVII-lea şi al XVIII-
lea, iar istoria celui mai mare imperiu al vremii, Imperiul Otoman, este prezentată în ,,creşterea 
şi descreşterea sa’’.
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Muzicolog, literat, istoric, filosof şi geograf, Dimitrie Cantemir lasă o moştenire 

enciclopedică lumii, rămânându-ne şi nouă,  să descifrăm, să ,,traducem” în cultura de azi 
semnificaţiile operei sale, bogăţia informaţiei legată de zona balcanică şi rusească, de datinile şi 
obiceiurile poporului nostru, de năravurile boiereşti, de folclorul nemuritor românesc.

De curând, Senatul Universităţii Creştine ,,Dimitrie Cantemir’’ a hotărât înfiinţarea 
,,INSTITULUI de STUDII CANTEMIRIENE la Bucureşti şi modernizarea MUZEULUI  
„Dimitrie Cantemir” din Istanbul – Turcia.

În acelaşi timp, Universitatea noastră a acordat trei burse unor elevi silitori din şcolile 
localităţii ,,Dimitrie Cantemir’’, fostă SILIŞTENI, din Judeţul Vaslui, locul de naştere al 
voievodului moldovean. 

Nu demult, o delegaţie a Universităţii noastre, condusă de Preşedinte şi Rector, a dezvelit, 
la sediul Parlamentului European Bruxelles, bustul din bronz al lui Dimitrie Cantemir.

Conducerea Universităţii, Senatul acesteia, întregul corp academic, participă 
în mod consecvent la acţiuni dedicate cinstirii memoriei şi personalităţii prinţului 
cărturar al Moldovei.

Lucrarea de faţă reuneşte studii, opinii, interpretări şi prezentări ale unor 
aspecte mai puţin cunoscute din opera marelui cărturar, viziuni noi asupra unor 
probleme cuprinse în principalele lucrări ale acestuia, văzute cu ochiul cărturarului 
din secolul XXI-lea.

 Între autorii volumului de faţă, găsim academicieni, cercetători, cadre 
didactice şi specialişti din România, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina 
şi Turcia.

Ne facem o datorie de onoare în a reaminti celor ce vor parcurge aceste pagini, 
mândria românilor de a avea asemenea înaintaşi, cum este domnitorul-cărturar al 
Moldovei – Dimitrie Cantemir. 

We have been blessed with the great honor of bringing back to memory the 
bright image of DIMITRIE CANTEMIR, the scholar Prince of Moldavia, the spiritual 
patron of the University we founded, which will proudly bear this name for the times 
to come.

This is the second international session organized in memory of “a prince 
among philosophers and a philosopher among princes”, greatly praised in Europe 
by the award of the title of the Berlin Academy Member ever since his lifetime, and 
by the translation of some of his works into several international languages.

Through his written words, Moldavia became well known to the 17-th and 18-
th century people, while the history of the Ottoman Empire, the most powerful of the 
time, was depicted in its “incrementa atque decrementa”.

Dimitrie Cantemir, the musician, literate, historian, philosopher and 
geographer left the world an encyclopedic legacy, while for nowadays’ culture we 
dutifully perform the turning into proper understanding and meaning the symbols 
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of his writings, the richness of information on the Balkan and Russian regions, on 
the customs and traditions of our people, on the noblemen’s manners, on the eternal 
Romanian folklore.

 Recently, “Dimitrie Cantemir” Christian University Senate have decided the 
foundation of the INSTITUTE OF CANTEMIRIAN STUDIES in Bucharest and the 
updating of the “Dimitrie Cantemir” MUSEUM in Istanbul, Turkey.

 At the same time, our University has granted three scholarships to very 
diligent students from Dimitrie Cantemir, a location in the county of Vaslui, initially 
called SILIŞTENI.

Not long ago, a delegation of our University led by the President and the 
Rector, placed and unveiled Dimitrie Cantemir bronze bust on the premises of the 
European Parliament in Brussels.

The University high management, its Senate, the whole academic staff have 
consistently participated in various activities dedicated to the memory and the 
personality of the Moldavian scholar Prince.

The present volume contains research works, opinions, analyses of some less 
common aspects of the scholar’s work, new considerations on the matters in his main 
works, as seen by the 20-th century experts.

The authors of these papers are well-known academic people, research 
workers, teachers and other specialists from Romania, the Republic of Moldavia, the 
Russian Federation, Ukraine and Turkey.

We are much honored to remind the readers of these pages about the Romanian 
national pride of their forerunners, one of which was Dimitrie Cantemir, the scholar 
Prince of Moldavia.

NOTE DE LECTURĂ
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I. Overview of National Security Strategy 

At the dawn of the 21st century, the United States of America faces a broad 
and complex array of chal lenges to our national security. Just as America helped to 
determine the course of the 20th century, we must now build the sources of American 
strength and influence, and shape an international order capable of overcoming the 
challenges of the 21st century. 

The World as It Is, A Strategy for the World We Seek 

To succeed, we must face the world as it is. The two decades since the end of 
the Cold War have been marked by both the promise and perils of change. The circle 
of peaceful democracies has expanded; the specter of nuclear war has lifted; major 
powers are at peace; the global economy has grown; commerce has stitched the fate 
of nations together; and more individuals can determine their own destiny. Yet these 
advances have been accompanied by persistent problems. Wars over ideology have 
given way to wars over religious, ethnic, and tribal identity; nuclear dangers have 
proliferated; inequality and economic instability have intensified; damage to our 
environment, food insecurity, and dangers to public health are increasingly shared; 
and the same tools that empower individuals to build enable them to destroy. 

The dark side of this globalized world came to the forefront for the American 
people on September 11, 2001. The immediate threat demonstrated by the deadliest 
attacks ever launched upon American soil demanded strong and durable approaches 
to defend our homeland. In the years since, we have launched a war against al-Qa’ida 
and its affiliates, decided to fight a war in Iraq, and confronted a sweep ing economic 
crisis. More broadly, though, we have wrestled with how to advance American 
interests in a world that has changed—a world in which the international architecture 
of the 20th century is buckling under the weight of new threats, the global economy 
has accelerated the competition facing our people and businesses, and the universal 
aspiration for freedom and dignity contends with new obstacles. 

Our country possesses the attributes that have supported our leadership for 
decades—sturdy alliances, an unmatched military, the world’s largest economy, 
a strong and evolving democracy, and a dynamic citizenry. Going forward, there 
should be no doubt: the United States of America will continue to underwrite global 
security—through our commitments to allies, partners, and institutions; our focus 
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on defeating al-Qa’ida and its affiliates in Afghanistan, Pakistan, and around the 
globe; and our determina tion to deter aggression and prevent the proliferation of the 
world’s most dangerous weapons. As we do, we must recognize that no one nation—
no matter how powerful—can meet global challenges alone. As we did after World 
War II, America must prepare for the future, while forging cooperative approaches 
among nations that can yield results. 

Our national security strategy is, therefore, focused on renewing American 
leadership so that we can more effectively advance our interests in the 21st century. 
We will do so by building upon the sources of our strength at home, while shaping an 
international order that can meet the challenges of our time. This strategy recognizes the 
fundamental connection between our national security, our national competitiveness, 
resilience, and moral example. And it reaffirms America’s commitment to pursue our 
interests through an international system in which all nations have certain rights and 
responsibilities. 

This will allow America to leverage our engagement abroad on behalf of a 
world in which individuals enjoy more freedom and opportunity, and nations have 
incentives to act responsibly, while facing consequences when they do not. 

Renewing American Leadership—Building at Home, Shaping Abroad 

Our approach begins with a commitment to build a stronger foundation for 
American leadership, because what takes place within our borders will determine 
our strength and influence beyond them. This truth is only heightened in a world of 
greater interconnection—a world in which our prosperity is inextricably linked to 
global prosperity, our security can be directly challenged by developments across an 
ocean, and our actions are scrutinized as never before. 

At the center of our efforts is a commitment to renew our economy, which 
serves as the wellspring of American power. The American people are now emerging 
from the most devastating recession that we have faced since the Great Depression. 
As we continue to act to ensure that our recovery is broad and sustained, we are also 
laying the foundation for the long term growth of our economy and competitive ness 
of our citizens. The investments that we have made in recovery are a part of a broader 
effort that will contribute to our strength: by providing a quality education for our 
children; enhancing science and innovation; transforming our energy economy to 
power new jobs and industries; lowering the cost of health care for our people and 
businesses; and reducing the Federal deficit. 

Each of these steps will sustain America’s ability to lead in a world where 
economic power and individual opportunity are more diffuse. These efforts are also 
tied to our commitment to secure a more resilient nation. Our recovery includes 
rebuilding an infrastructure that will be more secure and reliable in the face of terrorist 
threats and natural disasters. Our focus on education and science can ensure that the 



225UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR

breakthroughs of tomorrow take place in the United States. Our development of new 
sources of energy will reduce our dependence on foreign oil. Our commitment to 
deficit reduction will discipline us to make hard choices, and to avoid overreach. 
These steps complement our efforts to integrate homeland security with national 
security; including seamless coordination among Federal, state, and local govern-
ments to prevent, protect against, and respond to threats and natural disasters. 

Finally, the work to build a stronger foundation for our leadership within our 
borders recognizes that the most effective way for the United States of America to 
promote our values is to live them. America’s commitment to democracy, human 
rights, and the rule of law are essential sources of our strength and influence in the 
world. They too must be cultivated by our rejection of actions like torture that are 
not in line with our values, by our commitment to pursue justice consistent with our 
Constitution, and by our steady determination to extend the promise of America to all 
of our citizens. America has always been a beacon to the peoples of the world when 
we ensure that the light of America’s example burns bright. 

Building this stronger foundation will support America’s efforts to shape 
an international system that can meet the challenges of our time. In the aftermath 
of World War II, it was the United States that helped take the lead in constructing 
a new international architecture to keep the peace and advance prosperity—from 
NATO and the United Nations, to treaties that govern the laws and weapons of war; 
from the World Bank and International Monetary Fund, to an expanding web of 
trade agreements. This architecture, despite its flaws, averted world war, enabled 
economic growth, and advanced human rights, while facilitating effective burden 
sharing among the United States, our allies, and partners. 

Today, we need to be clear-eyed about the strengths and shortcomings of 
international institutions that were developed to deal with the challenges of an earlier 
time and the shortage of political will that has at times stymied the enforcement of 
international norms. Yet it would be destructive to both American national security 
and global security if the United States used the emergence of new challenges and the 
shortcomings of the international system as a reason to walk away from it. Instead, 
we must focus American engagement on strengthening international institutions 
and galvanizing the collective action that can serve common interests such as 
combating violent extremism; stopping the spread of nuclear weapons and securing 
nuclear materials; achieving balanced and sustainable economic growth; and forging 
cooperative solutions to the threat of climate change, armed conflict, and pandemic 
disease. 

The starting point for that collective action will be our engagement with other 
countries. The cornerstone of this engagement is the relationship between the United 
States and our close friends and allies in Europe, Asia, the Americas, and the Middle 
East—ties which are rooted in shared interests and shared values, and which serve our 
mutual security and the broader security and prosperity of the world. We are working 
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to build deeper and more effective partnerships with other key centers of influence—
includ ing China, India, and Russia, as well as increasingly influential nations such as 
Brazil, South Africa, and Indonesia—so that we can cooperate on issues of bilateral 
and global concern, with the recognition that power, in an interconnected world, is 
no longer a zero sum game. We are expanding our outreach to emerging nations, 
particularly those that can be models of regional success and stability, from the 
Americas to Africa to Southeast Asia. And we will pursue engagement with hostile 
nations to test their intentions, give their governments the opportunity to change 
course, reach out to their people, and mobilize international coalitions. 

This engagement will underpin our commitment to an international order 
based upon rights and responsibilities. International institutions must more 
effectively represent the world of the 21st century, with a broader voice—and 
greater responsibilities—for emerging powers, and they must be modernized to more 
effectively generate results on issues of global interest. Constructive national steps 
on issues ranging from nuclear security to climate change must be incentivized, so 
nations that choose to do their part see the benefits of responsible action. Rules of 
the road must be followed, and there must be consequences for those nations that 
break the rules—whether they are nonproliferation obligations, trade agreements, or 
human rights commitments. 

This modernization of institutions, strengthening of international norms, 
and enforcement of inter national law is not a task for the United States alone—but 
together with like-minded nations, it is a task we can lead. A key source of American 
leadership throughout our history has been enlightened self-interest. We want a better 
future for our children and grandchildren, and we believe that their lives will be better 
if other peoples’ children and grandchildren can live in freedom and prosperity. The 
belief that our own interests are bound to the interests of those beyond our borders 
will continue to guide our engagement with nations and peoples. 

Advancing Top National Security Priorities 

Just as our national security strategy is focused on renewing our leadership 
for the long term, it is also facilitating immediate action on top priorities. This 
Administration has no greater responsibility than the safety and security of the 
American people. And there is no greater threat to the American people than weapons 
of mass destruction, particularly the danger posed by the pursuit of nuclear weapons 
by violent extremists and their proliferation to additional states. 

That is why we are pursuing a comprehensive nonproliferation and nuclear 
security agenda, grounded in the rights and responsibilities of nations. We are 
reducing our nuclear arsenal and reliance on nuclear weapons, while ensuring the 
reliability and effectiveness of our deterrent. We are strengthening the Nuclear Non-
Proliferation Treaty (NPT) as the foundation of nonproliferation, while working 
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through the NPT to hold nations like Iran and North Korea accountable for their 
failure to meet international obligations. We are leading a global effort to secure 
all vulnerable nuclear materials from terrorists. And we are pursuing new strategies 
to protect against biological attacks and challenges to the cyber networks that we 
depend upon. 

As we secure the world’s most dangerous weapons, we are fighting a war 
against a far-reaching network of hatred and violence. We will disrupt, dismantle, and 
defeat al-Qa’ida and its affiliates through a com prehensive strategy that denies them 
safe haven, strengthens front-line partners, secures our homeland, pursues justice 
through durable legal approaches, and counters a bankrupt agenda of extremism 
and murder with an agenda of hope and opportunity. The frontline of this fight is 
Afghanistan and Pakistan, where we are applying relentless pressure on al-Qa’ida, 
breaking the Taliban’s momentum, and strength ening the security and capacity of 
our partners. In this effort, our troops are again demonstrating their extraordinary 
service, making great sacrifices in a time of danger, and they have our full support. 

In Iraq, we are transitioning to full Iraqi sovereignty and responsibility—a 
process that includes the removal of our troops, the strengthening of our civilian 
capacity, and a long-term partnership to the Iraqi Government and people. We will be 
unwavering in our pursuit of a comprehensive peace between Israel and its neighbors, 
including a two-state solution that ensures Israel’s security, while fulfilling the 
Palestinian peoples’ legitimate aspirations for a viable state of their own. And our 
broader engagement with Muslim communities around the world will spur progress 
on critical political and security matters, while advancing partnerships on a broad 
range of issues based upon mutual interests and mutual respect. 

As we rebuild the economic strength upon which our leadership depends, 
we are working to advance the balanced and sustainable growth upon which 
global prosperity and stability depends. This includes steps at home and abroad to 
prevent another crisis. We have shifted focus to the G-20 as the premier forum for 
international economic cooperation, and are working to rebalance global demand 
so that America saves more and exports more, while emerging economies generate 
more demand. And we will pursue bilateral and multilateral trade agreements that 
advance our shared prosperity, while accelerat ing investments in development that 
can narrow inequality, expand markets, and support individual opportunity and state 
capacity abroad.  

These efforts to advance security and prosperity are enhanced by our support 
for certain values that are universal. Nations that respect human rights and democratic 
values are more successful and stronger partners, and individuals who enjoy such 
respect are more able to achieve their full potential. The United States rejects the 
false choice between the narrow pursuit of our interests and an endless campaign to 
impose our values. Instead, we see it as fundamental to our own interests to support 
a just peace around the world—one in which individuals, and not just nations, are 
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granted the fundamental rights that they deserve. 
In keeping with the focus on the foundation of our strength and influence, 

we are promoting universal values abroad by living them at home, and will not 
seek to impose these values through force. Instead, we are working to strengthen 
international norms on behalf of human rights, while welcoming all peaceful 
democratic movements. We are supporting the development of institutions within 
fragile democracies, integrating human rights as a part of our dialogue with repressive 
governments, and sup porting the spread of technologies that facilitate the freedom 
to access information. And we recognize economic opportunity as a human right, 
and are promoting the dignity of all men and women through our support for global 
health, food security, and cooperatives responses to humanitarian crises. 

Finally, our efforts to shape an international order that promotes a just peace 
must facilitate cooperation capable of addressing the problems of our time. This 
international order will support our interests, but it is also an end that we seek in 
its own right. New challenges hold out the prospect of opportunity, but only if the 
international community breaks down the old habits of suspicion to build upon 
common interests. A global effort to combat climate change must draw upon national 
actions to reduce emis sions and a commitment to mitigate their impact. Efforts to 
prevent conflicts and keep the peace in their aftermath can stop insecurity from 
spreading. Global cooperation to prevent the spread of pandemic disease can promote 
public health.

Implementing this agenda will not be easy. To succeed, we must balance and 
integrate all elements of American power and update our national security capacity 
for the 21st century. We must maintain our military’s conventional superiority, 
while enhancing its capacity to defeat asymmetric threats. Our diplomacy and 
development capabilities must be modernized, and our civilian expeditionary capac-
ity strengthened, to support the full breadth of our priorities. Our intelligence and 
homeland security efforts must be integrated with our national security policies, and 
those of our allies and partners. And our ability to synchronize our actions while 
communicating effectively with foreign publics must be enhanced to sustain global 
support.

However, America’s greatest asset remains our people. In an era that will 
be shaped by the ability to seize the opportunities of a world that has grown more 
interconnected, it is the American people who will make the difference—the 
troops and civilians serving within our government; businesses, foundations, and 
educational institutions that operate around the globe; and citizens who possess the 
dynamism, drive, and diversity to thrive in a world that has grown smaller. Because 
for all of its dangers, globalization is in part a product of American leadership and 
the ingenuity of the American people. We are uniquely suited to seize its promise. 
national security strategy  

Our story is not without imperfections. Yet at each juncture that history has 
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called upon us to rise to the occasion, we have advanced our own security, while 
contributing to the cause of human progress. To continue to do so, our national 
security strategy must be informed by our people, enhanced by the contributions of 
the Congress, and strengthened by the unity of the American people. If we draw on 
that spirit anew, we can build a world of greater peace, prosperity, and human dignity. 

 
II. Strategic Approach 

“More than at any point in human history—the interests of nations and peoples 
are shared. The religious convictions that we hold in our hearts can forge new bonds 
among people, or tear us apart. The technology we harness can light the path to 
peace, or forever darken it. The energy we use can sustain our planet, or destroy it. 
What happens to the hope of a single child—anywhere—can enrich our world, or 
impoverish it.” 

President Barack Obama, United Nations General Assembly, September 22, 
2009 

— 

The United States must renew its leadership in the world by building and 
cultivating the sources of our strength and influence. Our national security depends 
upon America’s ability to leverage our unique national attributes, just as global 
security depends upon strong and responsible American leadership. That includes 
our military might, economic competitiveness, moral leadership, global engagement, 
and efforts to shape an international system that serves the mutual interests of nations 
and peoples. For the world has changed at an extraordinary pace, and the United 
States must adapt to advance our interests and sustain our leadership. 

American interests are enduring. They are: 
••The security of the United States, its citizens, and U.S. allies and partners; 
••A strong, innovative, and growing U.S. economy in an open international 

economic system that promotes opportunity and prosperity; 
••Respect for universal values at home and around the world; and 
••An international order advanced by U.S. leadership that promotes peace, 

security, and oppor tunity through stronger cooperation to meet global challenges. 
Currently, the United States is focused on implementing a responsible transition 

as we end the war in Iraq, succeeding in Afghanistan, and defeating al-Qa’ida and its 
terrorist affiliates, while moving our economy from catastrophic recession to lasting 
recovery. As we confront these crises, our national strategy must take a longer view. 
We must build a stronger foundation for American leadership and work to better 
shape the outcomes that are most fundamental to our people in the 21st century. 
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The Strategic Environment—The World as It Is 

In the two decades since the end of the Cold War, the free flow of information, 
people, goods and services has accelerated at an unprecedented rate. This 
interconnection has empowered individuals for good and ill, and challenged state 
based international institutions that were largely designed in the wake of World War 
II by policymakers who had different challenges in mind. Nonstate actors can have 
a dramatic influence on the world around them. Economic growth has alleviated 
poverty and led to new centers of influence. More nations are asserting themselves 
regionally and globally. The lives of our citizens—their safety and prosperity—are 
more bound than ever to events beyond our borders. 

Within this environment, the attacks of September 11, 2001, were a 
transformative event for the United States, demonstrating just how much trends far 
beyond our shores could directly endanger the personal safety of the American people. 
The attacks put into sharp focus America’s position as the sole global superpower, the 
dangers of violent extremism, and the simmering conflicts that followed the peaceful 
conclusion of the Cold War. And they drew a swift and forceful response from the 
United States and our allies and partners in Afghanistan. This response was followed 
by our decision to go to war in Iraq, and the ensuing years have seen America’s 
forces, resources, and national security strategy focused on these conflicts. 

The United States is now fighting two wars with many thousands of our men 
and women deployed in harm’s way, and hundreds of billions of dollars dedicated 
to funding these conflicts. In Iraq, we are sup porting a transition of responsibility to 
the sovereign Iraqi Government. We are supporting the security and prosperity of 
our partners in Afghanistan and Pakistan as part of a broader campaign to disrupt, 
dismantle, and defeat al-Qa’ida and its violent extremist affiliates. 

Yet these wars—and our global efforts to successfully counter violent 
extremism—are only one ele ment of our strategic environment and cannot define 
America’s engagement with the world. Terrorism is one of many threats that are 
more consequential in a global age. The gravest danger to the American people and 
global security continues to come from weapons of mass destruction, particularly 
nuclear weapons. The space and cyberspace capabilities that power our daily lives 
and military operations are vulnerable to disruption and attack. Dependence upon 
fossil fuels constrains our options and pollutes our environment. Climate change 
and pandemic disease threaten the security of regions and the health and safety of 
the American people. Failing states breed conflict and endanger regional and global 
security. Global criminal networks foment insecurity abroad and bring people and 
goods across our own borders that threaten our people. 

The global economy is being reshaped by innovation, emerging economies, 
transition to low-carbon energy, and recovery from a catastrophic recession. The 
convergence of wealth and living standards among developed and emerging 



231UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR
economies holds out the promise of more balanced global growth, but dramatic 
inequality persists within and among nations. Profound cultural and demographic 
tensions, rising demand for resources, and rapid urbanization could reshape single 
countries and entire regions. As the world grows more interconnected, more 
individuals are gaining awareness of their universal rights and have the capacity to 
pursue them. Democracies that respect the rights of their people remain successful 
states and America’s most steadfast allies. Yet the advance of democracy and human 
rights has stalled in many parts of the world. 

More actors exert power and influence. Europe is now more united, free, and at 
peace than ever before. The European Union has deepened its integration. Russia has 
reemerged in the international arena as a strong voice. China and India—the world’s 
two most populous nations—are becoming more engaged globally. From Latin 
America to Africa to the Pacific, new and emerging powers hold out opportunities 
for partnership, even as a handful of states endanger regional and global security 
by flouting interna tional norms. International institutions play a critical role in 
facilitating cooperation, but at times cannot effectively address new threats or seize 
new opportunities. Meanwhile, individuals, corporations, and civil society play an 
increasingly important role in shaping events around the world. 

The United States retains the strengths that have enabled our leadership for 
many decades. Our society is exceptional in its openness, vast diversity, resilience, 
and engaged citizenry. Our private sector and civil society exhibit enormous ingenuity 
and innovation, and our workers are capable and dedicated. We have the world’s 
largest economy and most powerful military, strong alliances and a vibrant cultural 
appeal, and a history of leadership in economic and social development. We continue 
to be a destination that is sought out by immigrants from around the world, who 
enrich our society. We have a transparent, accountable democracy and a dynamic 
and productive populace with deep connections to peoples around the world. And 
we continue to embrace a set of values that have enabled liberty and opportunity at 
home and abroad. 

Now, the very fluidity within the international system that breeds new 
challenges must be approached as an opportunity to forge new international 
cooperation. We must rebalance our long-term priorities so that we successfully 
move beyond today’s wars, and focus our attention and resources on a broader set 
of countries and challenges. We must seize on the opportunities afforded by the 
world’s interconnection, while responding effectively and comprehensively to its 
dangers. And we must take advantage of the unparalleled connections that America’s 
Government, private sector, and citizens have around the globe. 

The Strategic Approach—The World We Seek 

In the past, the United States has thrived when both our nation and our national 
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security policy have adapted to shape change instead of being shaped by it. For 
instance, as the industrial revolution took hold, America transformed our economy 
and our role in the world. When the world was confronted by fascism, America 
prepared itself to win a war and to shape the peace that followed. When the United 
States encountered an ideological, economic, and military threat from communism, 
we shaped our practices and institutions at home—and policies abroad—to meet this 
challenge. Now, we must once again position the United States to champion mutual 
interests among nations and peoples.

Building Our Foundation 

Our national security begins at home. What takes place within our borders 
has always been the source of our strength, and this is even truer in an age of 
interconnection. 

First and foremost, we must renew the foundation of America’s strength. In the 
long run, the welfare of the American people will determine America’s strength in 
the world, particularly at a time when our own economy is inextricably linked to the 
global economy. Our prosperity serves as a wellspring for our power. It pays for our 
military, underwrites our diplomacy and development efforts, and serves as a leading 
source of our influence in the world. Moreover, our trade and investment supports 
millions of American jobs, forges links among countries, spurs global development, 
and contributes to a stable and peaceful political and economic environment.

Yet even as we have maintained our military advantage, our competitiveness 
has been set back in recent years. We are recovering from underinvestment in the areas 
that are central to America’s strength. We have not adequately advanced priorities 
like education, energy, science and technology, and health care—all of which are 
essential to U.S. competitiveness, long-term prosperity, and strength. Years of rising 
fiscal and trade deficits will also necessitate hard choices in the years ahead.  

That is why we are rebuilding our economy so that it will serve as an engine 
of opportunity for the American people, and a source of American influence abroad. 
The United States must ensure that we have the world’s best-educated workforce, 
a private sector that fosters innovation, and citizens and busi nesses that can access 
affordable health care to compete in a globalized economy. We must transform 
the way that we use energy—diversifying supplies, investing in innovation, and 
deploying clean energy technologies. By doing so, we will enhance energy security, 
create jobs, and fight climate change. 

Rebuilding our economy must include putting ourselves on a fiscally sustainable 
path. As such, imple menting our national security strategy will require a disciplined 
approach to setting priorities and mak ing tradeoffs among competing programs 
and activities. Taken together, these efforts will position our nation for success in 
the global marketplace, while also supporting our national security capacity—the 
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strength of our military, intelligence, diplomacy and development, and the security 
and resilience of our homeland. 

We are now moving beyond traditional distinctions between homeland and 
national security. National security draws on the strength and resilience of our citizens, 
communities, and economy. This includes a determination to prevent terrorist attacks 
against the American people by fully coordinating the actions that we take abroad 
with the actions and precautions that we take at home. It must also include a com-
mitment to building a more secure and resilient nation, while maintaining open flows 
of goods and people. We will continue to develop the capacity to address the threats 
and hazards that confront us, while redeveloping our infrastructure to secure our 
people and work cooperatively with other nations. 

America’s example is also a critical component of our foundation. The human 
rights which America has stood for since our founding have enabled our leadership, 
provided a source of inspiration for peoples around the world, and drawn a clear 
contrast between the United States and our democratic allies, and those nations and 
individuals that deny or suppress human rights. Our efforts to live our own values, 
and uphold the principles of democracy in our own society, underpin our support 
for the aspirations of the oppressed abroad, who know they can turn to America for 
leadership based on justice and hope. 

Our moral leadership is grounded principally in the power of our example—
not through an effort to impose our system on other peoples. Yet over the years, some 
methods employed in pursuit of our security have compromised our fidelity to the 
values that we promote, and our leadership on their behalf. This undercuts our ability 
to support democratic movements abroad, challenge nations that violate international 
human rights norms, and apply our broader leadership for good in the world. That is 
why we will lead on behalf of our values by living them. Our struggle to stay true to 
our values and Constitution has always been a lodestar, both to the American people 
and to those who share our aspiration for human dignity.

Our values have allowed us to draw the best and brightest to our shores, to 
inspire those who share our cause abroad, and to give us the credibility to stand up 
to tyranny. America must demonstrate through words and deeds the resilience of 
our values and Constitution. For if we compromise our values in pur suit of security, 
we will undermine both; if we fortify them, we will sustain a key source of our 
strength and leadership in the world—one that sets us apart from our enemies and 
our potential competitors. 

 
Pursuing Comprehensive Engagement 

Our foundation will support our efforts to engage nations, institutions, and 
peoples around the world on the basis of mutual interests and mutual respect. 

Engagement is the active participation of the United States in relationships 
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beyond our borders. It is, quite simply, the opposite of a self-imposed isolation 
that denies us the ability to shape outcomes. Indeed, America has never succeeded 
through isolationism. As the nation that helped to build our international system after 
World War II and to bring about the globalization that came with the end of the Cold 
War, we must reengage the world on a comprehensive and sustained basis. 

Engagement begins with our closest friends and allies—from Europe to Asia; 
from North America to the Middle East. These nations share a common history of 
struggle on behalf of security, prosperity, and democracy. They share common values 
and a common commitment to international norms that recog nize both the rights 
and responsibilities of all sovereign nations. America’s national security depends on 
these vibrant alliances, and we must engage them as active partners in addressing 
global and regional security priorities and harnessing new opportunities to advance 
common interests. For instance, we pursue close and regular collaboration with our 
close allies the United Kingdom, France, and Germany on issues of mutual and 
global concern.

We will continue to deepen our cooperation with other 21st century centers 
of influence—including China, India, and Russia—on the basis of mutual interests 
and mutual respect. We will also pursue diplomacy and development that supports 
the emergence of new and successful partners, from the Americas to Africa; from the 
Middle East to Southeast Asia. Our ability to advance constructive coopera tion is 
essential to the security and prosperity of specific regions, and to facilitating global 
cooperation on issues ranging from violent extremism and nuclear proliferation, to 
climate change, and global economic instability—issues that challenge all nations, 
but that no one nation alone can meet. 

To adversarial governments, we offer a clear choice: abide by international 
norms, and achieve the political and economic benefits that come with greater 
integration with the international community; or refuse to accept this pathway, 
and bear the consequences of that decision, including greater isolation. Through 
engagement, we can create opportunities to resolve differences, strengthen the 
international community’s support for our actions, learn about the intentions and 
nature of closed regimes, and plainly demonstrate to the publics within those nations 
that their governments are to blame for their isolation. 

Successful engagement will depend upon the effective use and integration of 
different elements of American power. Our diplomacy and development capabilities 
must help prevent conflict, spur eco nomic growth, strengthen weak and failing states, 
lift people out of poverty, combat climate change and epidemic disease, and strengthen 
institutions of democratic governance. Our military will continue strengthening its 
capacity to partner with foreign counterparts, train and assist security forces, and 
pursue military-to-military ties with a broad range of governments. We will continue 
to foster economic and financial transactions to advance our shared prosperity. And 
our intelligence and law enforcement agencies must cooperate effectively with 
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foreign governments to anticipate events, respond to crises, and provide safety and 
security.  

Finally, we will pursue engagement among peoples—not just governments—
around the world. The United States Government will make a sustained effort to 
engage civil society and citizens and facilitate increased connections among the 
American people and peoples around the world—through efforts ranging from 
public service and educational exchanges, to increased commerce and private sector 
partnerships. In many instances, these modes of engagement have a powerful and 
enduring impact beyond our borders, and are a cost-effective way of projecting 
a positive vision of American leadership. Time and again, we have seen that the 
best ambassadors for American values and interests are the American people—our 
businesses, nongovernmental organizations, scientists, athletes, artists, military 
service members, and students. 

Facilitating increased international engagement outside of government will 
help prepare our country to thrive in a global economy, while building the goodwill 
and relationships that are invaluable to sus taining American leadership. It also 
helps leverage strengths that are unique to America—our diversity and diaspora 
populations, our openness and creativity, and the values that our people embody in 
their own lives. 

Promoting a Just and Sustainable International Order 

Our engagement will underpin a just and sustainable international order—just, 
because it advances mutual interests, protects the rights of all, and holds accountable 
those who refuse to meet their responsibilities; sustainable because it is based on 
broadly shared norms and fosters collective action to address common challenges. 

This engagement will pursue an international order that recognizes the rights 
and responsibilities of all nations. As we did after World War II, we must pursue 
a rules-based international system that can advance our own interests by serving 
mutual interests. International institutions must be more effective and representative 
of the diffusion of influence in the 21st century. Nations must have incentives to 
behave responsibly, or be isolated when they do not. The test of this international 
order must be the cooperation it facilitates and the results it generates—the ability 
of nations to come together to confront common challenges like violent extremism, 
nuclear proliferation, climate change, and a changing global economy. 

That is precisely the reason we should strengthen enforcement of international 
law and our commit ment to engage and modernize international institutions and 
frameworks. Those nations that refuse to meet their responsibilities will forsake 
the opportunities that come with international cooperation. Credible and effective 
alternatives to military action—from sanctions to isolation—must be strong enough to 
change behavior, just as we must reinforce our alliances and our military capabilities. 
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And if nations challenge or undermine an international order that is based upon rights 
and responsibilities, they must find themselves isolated. 

We succeeded in the post-World War II era by pursuing our interests within 
multilateral forums like the United Nations—not outside of them. We recognized 
that institutions that aggregated the national inter ests of many nations would never 
be perfect; but we also saw that they were an indispensable vehicle for pooling 
international resources and enforcing international norms. Indeed, the basis for 
international cooperation since World War II has been an architecture of international 
institutions, organizations, regimes, and standards that establishes certain rights and 
responsibilities for all sovereign nations. 

In recent years America’s frustration with international institutions has led us 
at times to engage the United Nations (U.N.) system on an ad hoc basis. But in a world 
of transnational challenges, the United States will need to invest in strengthening the 
international system, working from inside interna tional institutions and frameworks 
to face their imperfections head on and to mobilize transnational cooperation. 

We must be clear-eyed about the factors that have impeded effectiveness in 
the past. In order for collec tive action to be mobilized, the polarization that persists 
across region, race, and religion will need to be replaced by a galvanizing sense of 
shared interest. Swift and effective international action often turns on the political 
will of coalitions of countries that comprise regional or international institutions. New 
and emerging powers who seek greater voice and representation will need to accept 
greater responsibility for meeting global challenges. When nations breach agreed 
international norms, the countries who espouse those norms must be convinced to 
band together to enforce them. 

We will expand our support to modernizing institutions and arrangements such 
as the evolution of the G-8 to the G-20 to reflect the realities of today’s international 
environment. Working with the institutions and the countries that comprise them, 
we will enhance international capacity to prevent conflict, spur economic growth, 
improve security, combat climate change, and address the challenges posed by weak 
and failing states. And we will challenge and assist international institutions and 
frameworks to reform when they fail to live up to their promise. Strengthening the 
legitimacy and authority of international law and institutions, especially the U.N., 
will require a constant struggle to improve performance. 

Furthermore, our international order must recognize the increasing influence 
of individuals in today’s world. There must be opportunities for civil society to 
thrive within nations and to forge connections among them. And there must be 
opportunities for individuals and the private sector to play a major role in addressing 
common challenges—whether supporting a nuclear fuel bank, promoting global 
health, fostering entrepreneurship, or exposing violations of universal rights. In the 
21st century, the ability of individuals and nongovernment actors to play a positive 
role in shaping the international environment represents a distinct opportunity for the 
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United States. 
Within this context, we know that an international order where every nation 

upholds its rights and responsibilities will remain elusive. Force will sometimes be 
necessary to confront threats. Technology will continue to bring with it new dangers. 
Poverty and disease will not be completely abolished. Oppression will always be 
with us. But if we recognize these challenges, embrace America’s responsibil ity to 
confront them with its partners, and forge new cooperative approaches to get others to 
join us in overcoming them, then the international order of a globalized age can better 
advance our interests and the common interests of nations and peoples everywhere. 

 
Strengthening National Capacity—A Whole of Government Approach 

To succeed, we must update, balance, and integrate all of the tools of 
American power and work with our allies and partners to do the same. Our military 
must maintain its conventional superiority and, as long as nuclear weapons exist, 
our nuclear deterrent capability, while continuing to enhance its capacity to defeat 
asymmetric threats, preserve access to the global commons, and strengthen partners. 
We must invest in diplomacy and development capabilities and institutions in a way 
that complements and reinforces our global partners. Our intelligence capabilities 
must continuously evolve to identify and characterize conventional and asymmetric 
threats and provide timely insight. And we must integrate our approach to homeland 
security with our broader national security approach.

We are improving the integration of skills and capabilities within our military 
and civilian institutions, so they complement each other and operate seamlessly. We are 
also improving coordinated planning and policymaking and must build our capacity 
in key areas where we fall short. This requires close coopera tion with Congress and 
a deliberate and inclusive interagency process, so that we achieve integration of 
our efforts to implement and monitor operations, policies, and strategies. To initiate 
this effort, the White House merged the staffs of the National Security Council and 
Homeland Security Council. 

However, work remains to foster coordination across departments and 
agencies. Key steps include more effectively ensuring alignment of resources with 
our national security strategy, adapting the education and training of national security 
professionals to equip them to meet modern challenges, reviewing authorities and 
mechanisms to implement and coordinate assistance programs, and other policies 
and programs that strengthen coordination. 

• Defense: We are strengthening our military to ensure that it can prevail in 
today’s wars; to prevent and deter threats against the United States, its interests, 
and our allies and partners; and prepare to defend the United States in a wide range 
of contingencies against state and nonstate actors. We will continue to rebalance 
our military capabilities to excel at counterterrorism, counterinsurgency, stability 
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operations, and meeting increasingly sophisticated security threats, while ensuring our 
force is ready to address the full range of military operations. This includes preparing 
for increasingly sophisticated adversaries, deterring and defeating aggression in anti-
access environments, and defending the United States and supporting civil authorities 
at home. The most valuable component of our national defense is the men and women 
who make up America’s all-volunteer force. They have shown tremendous resilience, 
adapt ability, and capacity for innovation, and we will provide our service members 
with the resources that they need to succeed and rededicate ourselves to providing 
support and care for wounded warriors, veterans, and military families. We must 
set the force on a path to sustainable deployment cycles and preserve and enhance 
the long-term viability of our force through successful recruitment, retention, and 
recognition of those who serve. 

• Diplomacy: Diplomacy is as fundamental to our national security as our 
defense capability. Our diplo mats are the first line of engagement, listening to 
our partners, learning from them, building respect for one another, and seeking 
common ground. Diplomats, development experts, and others in the United States 
Government must be able to work side by side to support a common agenda. New 
skills are needed to foster effective interaction to convene, connect, and mobilize 
not only other governments and international organizations, but also nonstate actors 
such as corporations, foundations, nongovern mental organizations, universities, 
think tanks, and faith-based organizations, all of whom increasingly have a distinct 
role to play on both diplomatic and development issues. To accomplish these goals 
our diplomatic personnel and missions must be expanded at home and abroad to 
support the increasingly transnational nature of 21st century security challenges. 
And we must provide the appropriate authori ties and mechanisms to implement and 
coordinate assistance programs and grow the civilian expedi tionary capacity required 
to assist governments on a diverse array of issues.

• Economic: Our economic institutions are crucial components of our 
national capacity and our economic instruments are the bedrock of sustainable 
national growth, prosperity and influence. The Office of Management and Budget, 
Departments of the Treasury, State, Commerce, Energy, and Agriculture, United 
States Trade Representative, Federal Reserve Board, and other institutions help 
manage our currency, trade, foreign investment, deficit, inflation, productivity, and 
national competitiveness. Remaining a vibrant 21st century economic power also 
requires close cooperation between and among developed nations and emerging 
markets because of the interdependent nature of the global economy. America—like 
other nations—is dependent upon overseas markets to sell its exports and maintain 
access to scarce commodities and resources. Thus, finding overlapping mutual 
economic interests with other nations and maintaining those economic relationships 
are key elements of our national security strategy. 

• Development: Development is a strategic, economic, and moral imperative. 
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We are focusing on assist ing developing countries and their people to manage 
security threats, reap the benefits of global economic expansion, and set in place 
accountable and democratic institutions that serve basic human needs. Through an 
aggressive and affirmative development agenda and commensurate resources, we can 
strengthen the regional partners we need to help us stop conflicts and counter global 
criminal networks; build a stable, inclusive global economy with new sources of 
prosperity; advance democracy and human rights; and ultimately position ourselves 
to better address key global challenges by growing the ranks of prosperous, capable, 
and democratic states that can be our partners in the decades ahead. To do this, we are 
expanding our civilian development capability; engaging with international financial 
institutions that leverage our resources and advance our objectives; pursuing a 
development budget that more deliberately reflects our policies and our strategy, not 
sector earmarks; and ensuring that our policy instruments are aligned in support of 
development objectives. 

• Homeland Security: Homeland security traces its roots to traditional and 
historic functions of govern ment and society, such as civil defense, emergency 
response, law enforcement, customs, border patrol, and immigration. In the aftermath 
of 9/11 and the foundation of the Department of Homeland Security, these functions 
have taken on new organization and urgency. Homeland security, therefore, strives 
to adapt these traditional functions to confront new threats and evolving hazards. 
It is not simply about government action alone, but rather about the collective 
strength of the entire country. Our approach relies on our shared efforts to identify 
and interdict threats; deny hostile actors the ability to operate within our borders; 
maintain effective control of our physical borders; safeguard lawful trade and travel 
into and out of the United States; disrupt and dismantle transnational terrorist, and 
criminal organiza tions; and ensure our national resilience in the face of the threat and 
hazards. Taken together, these efforts must support a homeland that is safe and secure 
from terrorism and other hazards and in which American interests, aspirations, and 
way of life can thrive.

• Intelligence: Our country’s safety and prosperity depend on the quality of the 
intelligence we collect and the analysis we produce, our ability to evaluate and share 
this information in a timely manner, and our ability to counter intelligence threats. 
This is as true for the strategic intelligence that informs executive decisions as it is 
for intelligence support to homeland security, state, local, and tribal govern ments, 
our troops, and critical national missions. We are working to better integrate the 
Intelligence Community, while also enhancing the capabilities of our Intelligence 
Community members. We are strengthening our partnerships with foreign intelligence 
services and sustaining strong ties with our close allies. And we continue to invest in 
the men and women of the Intelligence Community. 

• Strategic Communications: Across all of our efforts, effective strategic 
communications are essential to sustaining global legitimacy and supporting our 
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policy aims. Aligning our actions with our words is a shared responsibility that must 
be fostered by a culture of communication throughout government. We must also 
be more effective in our deliberate communication and engagement and do a better 
job understanding the attitudes, opinions, grievances, and concerns of peoples—not 
just elites—around the world. Doing so allows us to convey credible, consistent 
messages and to develop effective plans, while better understanding how our actions 
will be perceived. We must also use a broad range of meth ods for communicating 
with foreign publics, including new media. 

• The American People and the Private Sector: The ideas, values, energy, 
creativity, and resilience of our citizens are America’s greatest resource. We will 
support the development of prepared, vigilant, and engaged communities and 
underscore that our citizens are the heart of a resilient country. And we must tap the 
ingenuity outside government through strategic partnerships with the private sector, 
nongovernmental organizations, foundations, and community-based organizations. 
Such partnerships are critical to U.S. success at home and abroad, and we will support 
them through enhanced opportuni ties for engagement, coordination, transparency, 
and information sharing. 

 
III. Advancing Our Interests 

To achieve the world we seek, the United States must apply our strategic 
approach in pursuit of four enduring national interests: 

••Security: The security of the United States, its citizens, and U.S. allies and 
partners. 

••Prosperity: A strong, innovative, and growing U.S. economy in an open 
international economic system that promotes opportunity and prosperity. 

••Values: Respect for universal values at home and around the world. 
••International Order: An international order advanced by U.S. leadership 

that promotes peace, security, and opportunity through stronger cooperation to meet 
global challenges. 

Each of these interests is inextricably linked to the others: no single interest 
can be pursued in isolation, but at the same time, positive action in one area will help 
advance all four. The initiatives described below do not encompass all of America’s 
national security concerns. However, they represent areas of particular priority and 
areas where progress is critical to securing our country and renewing American 
leadership in the years to come. 

Security 

“We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its defense. 
And for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering 
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innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken—you 
cannot outlast us, and we will defeat you.” 

President Barack Obama, Inaugural Address, January 20, 2009 
— 

The threats to our people, our homeland, and our interests have shifted 
dramatically in the last 20 years. Competition among states endures, but instead of a 
single nuclear adversary, the United States is now threatened by the potential spread 
of nuclear weapons to extremists who may not be deterred from using them. Instead 
of a hostile expansionist empire, we now face a diverse array of challenges, from a 
loose network of violent extremists to states that flout international norms or face 
internal collapse. In addition to facing enemies on traditional battlefields, the United 
States must now be prepared for asymmetric threats, such as those that target our 
reliance on space and cyberspace. 

This Administration has no greater responsibility than protecting the American 
people. Furthermore, we embrace America’s unique responsibility to promote 
international security—a responsibility that flows from our commitments to allies, 
our leading role in supporting a just and sustainable international order, and our 
unmatched military capabilities. 

The United States remains the only nation able to project and sustain large-
scale military operations over extended distances. We maintain superior capabilities 
to deter and defeat adaptive enemies and to ensure the credibility of security 
partnerships that are fundamental to regional and global security. In this way, our 
military continues to underpin our national security and global leadership, and when 
we use it appropriately, our security and leadership is reinforced. But when we 
overuse our military might, or fail to invest in or deploy complementary tools, or act 
without partners, then our military is overstretched, Americans bear a greater burden, 
and our leadership around the world is too narrowly identified with military force. 
And we know that our enemies aim to overextend our Armed Forces and to drive 
wedges between us and those who share our interests.

Therefore, we must continue to adapt and rebalance our instruments of 
statecraft. At home, we are inte grating our homeland security efforts seamlessly with 
other aspects of our national security approach, and strengthening our preparedness 
and resilience. Abroad, we are strengthening alliances, forging new partnerships, and 
using every tool of American power to advance our objectives—including enhanced 
diplomatic and development capabilities with the ability both to prevent conflict and 
to work alongside our military. We are strengthening international norms to isolate 
governments that flout them and to marshal cooperation against nongovernmental 
actors who endanger our common security. 
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Strengthen Security and Resilience at Home

At home, the United States is pursuing a strategy capable of meeting the full 
range of threats and hazards to our communities. These threats and hazards include 
terrorism, natural disasters, large-scale cyber attacks, and pandemics. As we do 
everything within our power to prevent these dangers, we also recognize that we 
will not be able to deter or prevent every single threat. That is why we must also 
enhance our resilience—the ability to adapt to changing conditions and prepare for, 
withstand, and rapidly recover from disruption. To keep Americans safe and secure 
at home, we are working to:

Enhance Security at Home: Security at home relies on our shared efforts to 
prevent and deter attacks by identifying and interdicting threats, denying hostile actors 
the ability to operate within our borders, protecting the nation’s critical infrastructure 
and key resources, and securing cyberspace. That is why we are pursuing initiatives 
to protect and reduce vulnerabilities in critical infrastructure, at our borders, ports, 
and airports, and to enhance overall air, maritime, transportation, and space and cyber 
security. Building on this foundation, we recognize that the global systems that carry 
people, goods, and data around the globe also facilitate the movement of dangerous 
people, goods, and data. Within these systems of transportation and transaction, there 
are key nodes—for example, points of origin and transfer, or border crossings—
that represent opportunities for exploitation and interdiction. Thus, we are working 
with partners abroad to confront threats that often begin beyond our borders. And 
we are developing lines of coordination at home across Federal, state, local, tribal, 
territorial, nongovernmental, and private-sector partners, as well as individuals and 
communities.

Effectively Manage Emergencies: We are building our capability to prepare 
for disasters to reduce or eliminate long-term effects to people and their property 
from hazards and to respond to and recover from major incidents. To improve 
our preparedness, we are integrating domestic all hazards planning at all levels of 
government and building key capabilities to respond to emergencies. We continue to 
collaborate with communities to ensure preparedness efforts are integrated at all levels 
of government with the private and nonprofit sectors. We are investing in operational 
capabilities and equipment, and improving the reliability and interoperability of 
communications systems for first responders. We are encouraging domestic regional 
planning and integrated preparedness programs and will encourage government at all 
levels to engage in long-term recovery planning. It is critical that we continually test 
and improve plans using exercises that are realistic in scenario and consequences. 

Empowering Communities to Counter Radicalization: Several recent 
incidences of violent extremists in the United States who are committed to fighting 
here and abroad have underscored the threat to the United States and our interests 
posed by individuals radicalized at home. Our best defenses against this threat are 
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well informed and equipped families, local communities, and institutions. The 
Federal Government will invest in intelligence to understand this threat and expand 
community engagement and development programs to empower local communities. 
And the Federal Government, drawing on the expertise and resources from all 
relevant agencies, will clearly communicate our policies and intentions, listening to 
local concerns, tailoring policies to address regional concerns, and making clear that 
our diversity is part of our strength—not a source of division or insecurity. 

Improve Resilience Through Increased Public-Private Partnerships: When 
incidents occur, we must show resilience by maintaining critical operations and 
functions, returning to our normal life, and learning from disasters so that their 
lessons can be translated into pragmatic changes when necessary. The private sector, 
which owns and operates most of the nation’s critical infrastructure, plays a vital 
role in preparing for and recovering from disasters. We must, therefore, strengthen 
public-private partnerships by developing incentives for government and the private 
sector to design structures and systems that can withstand disruptions and mitigate 
associated consequences, ensure redundant systems where necessary to maintain 
the ability to operate, decentralize critical operations to reduce our vulnerability to 
single points of disruption, develop and test continuity plans to ensure the ability to 
restore critical capabilities, and invest in improvements and maintenance of existing 
infrastructure.

Engage with Communities and Citizens: We will emphasize individual and 
community preparedness and resilience through frequent engagement that provides 
clear and reliable risk and emergency information to the public. A key part of this 
effort is providing practical steps that all Americans can take to protect themselves, 
their families, and their neighbors. This includes transmitting information through 
multiple pathways and to those with special needs. In addition, we support efforts 
to develop a nationwide public safety broadband network. Our efforts to inform and 
empower Americans and their communities recognize that resilience has always 
been at the heart of the American spirit.

Disrupt, Dismantle, and Defeat Al-Qa’ida and its Violent Extremist Affiliates 
in Afghanistan, Pakistan, and Around the World

The United States is waging a global campaign against al-Qa’ida and its 
terrorist affiliates. To disrupt, dismantle and defeat al-Qa’ida and its affiliates, we are 
pursuing a strategy that protects our homeland, secures the world’s most dangerous 
weapons and material, denies al-Qa’ida safe haven, and builds positive partnerships 
with Muslim communities around the world. Success requires a broad, sustained, 
and integrated campaign that judiciously applies every tool of American power—
both military and civilian—as well as the concerted efforts of like-minded states and 
multilateral institutions.  

We will always seek to delegitimize the use of terrorism and to isolate those 
who carry it out. Yet this is not a global war against a tactic—terrorism or a religion—
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Islam. We are at war with a specific network, al-Qa’ida, and its terrorist affiliates who 
support efforts to attack the United States, our allies, and partners. 

Prevent Attacks on and in the Homeland: To prevent acts of terrorism on 
American soil, we must enlist all of our intelligence, law enforcement, and homeland 
security capabilities. We will continue to inte grate and leverage state and major 
urban area fusion centers that have the capability to share classified information; 
establish a nationwide framework for reporting suspicious activity; and implement 
an integrated approach to our counterterrorism information systems to ensure that the 
analysts, agents, and officers who protect us have access to all relevant intelligence 
throughout the government. We are improving information sharing and cooperation 
by linking networks to facilitate Federal, state, and local capabilities to seamlessly 
exchange messages and information, conduct searches, and collaborate. We are 
coordinating better with foreign partners to identify, track, limit access to funding, 
and prevent terrorist travel. Recognizing the inextricable link between domestic 
and transnational security, we will collaborate bilaterally, regionally, and through 
international institutions to promote global efforts to prevent terrorist attacks. 

Strengthen Aviation Security: We know that the aviation system has been 
a particular target of al-Qa’ida and its affiliates. We must continue to bolster 
aviation security worldwide through a focus on increased information collection 
and sharing, stronger passenger vetting and screening measures, the develop ment 
and development of advanced screening technologies, and cooperation with the 
international community to strengthen aviation security standards and efforts around 
the world.

Deny Terrorists Weapons of Mass Destruction: To prevent acts of terrorism 
with the world’s most danger ous weapons, we are dramatically accelerating and 
intensifying efforts to secure all vulnerable nuclear materials by the end of 2013, 
and to prevent the spread of nuclear weapons. We will also take actions to safeguard 
knowledge and capabilities in the life and chemical sciences that could be vulnerable 
to misuse. 

Deny Al-Qa’ida the Ability to Threaten the American People, Our Allies, Our 
Partners and Our Interests Overseas: Al-Qa’ida and its allies must not be permitted to 
gain or retain any capacity to plan and launch international terrorist attacks, especially 
against the U.S. homeland. Al Qa’ida’s core in Pakistan remains the most dangerous 
component of the larger network, but we also face a growing threat from the group’s 
allies worldwide. We must deny these groups the ability to conduct operational 
plotting from any locale, or to recruit, train, and position operatives, including those 
from Europe and North America. 

Afghanistan and Pakistan: This is the epicenter of the violent extremism 
practiced by al Qa’ida. The danger from this region will only grow if its security 
slides backward, the Taliban controls large swaths of Afghanistan, and al-Qa’ida is 
allowed to operate with impunity. To prevent future attacks on the United States, our 
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allies, and partners, we must work with others to keep the pressure on al-Qa’ida and 
increase the security and capacity of our partners in this region. 

In Afghanistan, we must deny al-Qa’ida a safe haven, deny the Taliban the ability 
to overthrow the gov ernment, and strengthen the capacity of Afghanistan’s security 
forces and government so that they can take lead responsibility for Afghanistan’s 
future. Within Pakistan, we are working with the government to address the local, 
regional, and global threat from violent extremists. 

 
We will achieve these objectives with a strategy comprised of three components. 

••First, our military and International Security Assistance Force (ISAF) 
partners within Afghanistan are targeting the insurgency, working to secure 
key population centers, and increasing efforts to train Afghan security forces. 
These military resources will allow us to create the conditions to transition 
to Afghan responsibility. In July 2011, we will begin reducing our troops 
responsibly, taking into account conditions on the ground. We will continue to 
advise and assist Afghanistan’s Security Forces so that they can succeed over 
the long term. 

••Second, we will continue to work with our partners, the United Nations, 
and the Afghan Government to improve accountable and effective governance. 
As we work to advance our strategic partnership with the Afghan Government, 
we are focusing assistance on supporting the President of Afghanistan and 
those ministries, governors, and local leaders who combat corruption and 
deliver for the people. Our efforts will be based upon performance, and we 
will measure progress. We will also target our assistance to areas that can 
make an immediate and enduring impact in the lives of the Afghan people, 
such as agriculture, while supporting the human rights of all of Afghanistan’s 
people—women and men. This will support our long-term commitment to 
a relationship between our two countries that supports a strong, stable, and 
prosperous Afghanistan. 

••Third, we will foster a relationship with Pakistan founded upon 
mutual interests and mutual respect. To defeat violent extremists who threaten 
both of our countries, we will strengthen Pakistan’s capacity to target violent 
extremists within its borders, and continue to provide security assistance to 
support those efforts. To strengthen Pakistan’s democracy and develop ment, 
we will provide substantial assistance responsive to the needs of the Pakistani 
people, and sustain a long-term partnership committed to Pakistan’s future. The 
strategic partnership that we are developing with Pakistan includes deepening 
cooperation in a broad range of areas, addressing both security and civilian 
challenges, and we will continue to expand those ties through our engagement 
with Pakistan in the years to come. 
Deny Safe Havens and Strengthen At-Risk States: Wherever al-Qa’ida or 

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011246

its terrorist affiliates attempt to establish a safe haven—as they have in Yemen, 
Somalia, the Maghreb, and the Sahel—we will meet them with growing pressure. 
We also will strengthen our own network of partners to disable al-Qa’ida’s financial, 
human, and planning networks; disrupt terrorist operations before they mature; and 
address potential safe-havens before al-Qa’ida and its terrorist affiliates can take 
root. These efforts will focus on information-sharing, law enforcement cooperation, 
and establishing new practices to counter evolving adversaries. We will also help 
states avoid becoming terrorist safe havens by helping them build their capacity 
for responsible governance and security through development and security sector 
assistance.

Deliver Swift and Sure Justice: To effectively detain, interrogate, and prosecute 
terrorists, we need durable legal approaches consistent with our security and our 
values. We adhere to several principles: we will leverage all available information 
and intelligence to disrupt attacks and dismantle al-Qa’ida and affiliated terrorist 
organizations; we will bring terrorists to justice; we will act in line with the rule of law 
and due process; we will submit decisions to checks and balances and accountability; 
and we will insist that matters of detention and secrecy are addressed in a manner 
consistent with our Constitution and laws. To deny violent extremists one of their 
most potent recruitment tools, we will close the prison at Guantanamo Bay. 

Resist Fear and Overreaction: The goal of those who perpetrate terrorist 
attacks is in part to sow fear. If we respond with fear, we allow violent extremists to 
succeed far beyond the initial impact of their attacks, or attempted attacks—altering 
our society and enlarging the standing of al-Qa’ida and its terrorist affiliates far 
beyond its actual reach. Similarly, overreacting in a way that creates fissures between 
America and certain regions or religions will undercut our leadership and make us 
less safe. 

Contrast Al-Qa’ida’s Intent to Destroy with Our Constructive Vision: While 
violent extremists seek to destroy, we will make clear our intent to build. We are 
striving to build bridges among people of different faiths and regions. We will 
continue to work to resolve the Arab-Israeli conflict, which has long been a source 
of tension. We will continue to stand up for the universal rights of all people, even 
for those with whom we disagree. We are developing new partnerships in Muslim 
communities around the world on behalf of health, education, science, employment, 
and innovation. And through our broader emphasis on Muslim engagement, we will 
communicate our commitment to support the aspirations of all people for security 
and opportunity. Finally, we reject the notion that al-Qa’ida represents any religious 
author ity. They are not religious leaders, they are killers; and neither Islam nor any 
other religion condones the slaughter of innocents. 
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Use of Force

Military force, at times, may be necessary to defend our country and allies or to 
preserve broader peace and security, including by protecting civilians facing a grave 
humanitarian crisis. We will draw on diplo macy, development, and international 
norms and institutions to help resolve disagreements, prevent conflict, and maintain 
peace, mitigating where possible the need for the use of force. This means credibly 
underwriting U.S. defense commitments with tailored approaches to deterrence and 
ensuring the U.S. military continues to have the necessary capabilities across all 
domains—land, air, sea, space, and cyber. It also includes helping our allies and 
partners build capacity to fulfill their responsibilities to contribute to regional and 
global security.

While the use of force is sometimes necessary, we will exhaust other options 
before war whenever we can, and carefully weigh the costs and risks of action against 
the costs and risks of inaction. When force is neces sary, we will continue to do so in 
a way that reflects our values and strengthens our legitimacy, and we will seek broad 
international support, working with such institutions as NATO and the U.N. Security 
Council. 

The United States must reserve the right to act unilaterally if necessary to 
defend our nation and our inter ests, yet we will also seek to adhere to standards that 
govern the use of force. Doing so strengthens those who act in line with international 
standards, while isolating and weakening those who do not. We will also outline 
a clear mandate and specific objectives and thoroughly consider the consequences 
—intended and unintended—of our actions. And the United States will take care 
when sending the men and women of our Armed Forces into harm’s way to ensure 
they have the leadership, training, and equipment they require to accomplish their 
mission. 

Reverse the Spread of Nuclear and Biological Weapons and Secure 
Nuclear Materials 

The American people face no greater or more urgent danger than a terrorist 
attack with a nuclear weapon. And international peace and security is threatened by 
proliferation that could lead to a nuclear exchange. Indeed, since the end of the Cold 
War, the risk of a nuclear attack has increased. Excessive Cold War stockpiles remain. 
More nations have acquired nuclear weapons. Testing has continued. Black markets 
trade in nuclear secrets and materials. Terrorists are determined to buy, build, or 
steal a nuclear weapon. Our efforts to contain these dangers are centered in a global 
nonproliferation regime that has frayed as more people and nations break the rules. 

That is why reversing the spread of nuclear weapons is a top priority. Success 
depends upon broad consensus and concerted action, we will move forward 
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strategically on a number of fronts through our example, our partnerships, and a 
reinvigorated international regime. The United States will: 

Pursue the Goal of a World Without Nuclear Weapons: While this goal will not 
be reached during this Administration, its active pursuit and eventual achievement 
will increase global security, keep our commitment under the NPT, build our 
cooperation with Russia and other states, and increase our cred ibility to hold others 
accountable for their obligations. As long as any nuclear weapons exist, the United 
States will sustain a safe, secure, and effective nuclear arsenal, both to deter potential 
adversaries and to assure U.S. allies and other security partners that they can count on 
America’s security commitments. But we have signed and seek to ratify a landmark 
New START Treaty with Russia to substantially limit our deployed nuclear warheads 
and strategic delivery vehicles, while assuring a comprehensive monitoring regime. 
We are reducing the role of nuclear weapons in our national security approach, 
extending a negative security assurance not to use or threaten to use nuclear weapons 
against those nonnuclear nations that are in compliance with the NPT and their 
nuclear nonproliferation obligations, and investing in the modernization of a safe, 
secure, and effective stockpile without the production of new nuclear weapons. We 
will pursue ratification of the Comprehensive Test Ban Treaty. And we will seek a 
new treaty that verifiably ends the production of fissile materials intended for use in 
nuclear weapons. 

Strengthen the Nuclear Non-Proliferation Treaty: The basic bargain of the NPT 
is sound: countries with nuclear weapons will move toward disarmament; countries 
without nuclear weapons will forsake them; and all countries can access peaceful 
nuclear energy. To strengthen the NPT, we will seek more resources and authority 
for international inspections. We will develop a new framework for civil nuclear 
cooperation. As members of the Global Nuclear Energy Partnership have agreed, 
one important ele ment of an enhanced framework could be cradle-to-grave nuclear 
fuel management. We will pursue a broad, international consensus to insist that all 
nations meet their obligations. And we will also pursue meaningful consequences for 
countries that fail to meet their obligations under the NPT or to meet the requirements 
for withdrawing from it. 

Present a Clear Choice to Iran and North Korea: The United States will 
pursue the denuclearization of the Korean peninsula and work to prevent Iran from 
developing a nuclear weapon. This is not about singling out nations—it is about the 
responsibilities of all nations and the success of the nonproliferation regime. Both 
nations face a clear choice. If North Korea eliminates its nuclear weapons program, 
and Iran meets its international obligations on its nuclear program, they will be able to 
proceed on a path to greater  political and economic integration with the international 
community. If they ignore their international obligations, we will pursue multiple 
means to increase their isolation and bring them into compliance with international 
nonproliferation norms. 
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Secure Vulnerable Nuclear Weapons and Material: The Global Nuclear 
Security Summit of 2010 rallied 47 nations behind the goal of securing all nuclear 
materials from terrorist groups. By the end of 2013, we will seek to complete a 
focused international effort to secure all vulnerable nuclear material around the 
world through enhanced protection and accounting practices, expanded cooperation 
with and through international institutions, and new partnerships to lock down these 
sensitive materials. To detect and intercept nuclear materials in transit, and to stop 
the illicit trade in these technologies, we will work to turn programs such as the 
Proliferation Security Initiative and the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism 
into durable international efforts. And we will sustain broad-based cooperation with 
other nations and international institutions to ensure the continued improvements 
necessary to protect nuclear materials from evolving threats. 

Support Peaceful Nuclear Energy: As countries move increasingly to tap 
peaceful nuclear energy to provide power generation while advancing climate goals, 
the world must develop an infrastructure in the countries that seek to use nuclear 
energy for their energy security needs and climate goals to ensure that nuclear energy 
is developed in a safer manner. We will do so by promoting safety through regulatory 
bodies and training of operators, promoting physical security to prevent terrorist acts, 
and assuring safe and secure handling of fuel at the front and back ends of the nuclear 
fuel cycle.

Counter Biological Threats: The effective dissemination of a lethal biological 
agent within a population center would endanger the lives of hundreds of thousands 
of people and have unprecedented eco nomic, societal, and political consequences. 
We must continue to work at home with first responders and health officials to 
reduce the risk associated with unintentional or deliberate outbreaks of infectious 
disease and to strengthen our resilience across the spectrum of high-consequence 
biological threats. We will work with domestic and international partners to protect 
against biological threats by promot ing global health security and reinforcing norms 
of safe and responsible conduct; obtaining timely and accurate insight on current 
and emerging risks; taking reasonable steps to reduce the potential for exploitation; 
expanding our capability to prevent, attribute, and apprehend those who carry out 
attacks; communicating effectively with all stakeholders; and helping to transform 
the international dialogue on biological threats.

Advance Peace, Security, and Opportunity in the Greater Middle East 

The United States has important interests in the greater Middle East. They 
include broad cooperation on a wide range of issues with our close friend, Israel, 
and an unshakable commitment to its security; the achievement of the Palestinian 
people’s legitimate aspirations for statehood, opportunity, and the real ization of 
their extraordinary potential; the unity and security of Iraq and the fostering of its 
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democracy and reintegration into the region; the transformation of Iranian policy 
away from its pursuit of nuclear weapons, support for terrorism, and threats against 
its neighbors; nonproliferation; and counterterrorism cooperation, access to energy, 
and integration of the region into global markets.  

At the same time, our engagement must be both comprehensive and strategic. 
It should extend beyond near-term threats by appealing to peoples’ aspirations for 
justice, education, and opportunity and by pursuing a positive and sustainable vision 
of U.S. partnership with the region. Furthermore, our relation ship with our Israeli 
and Arab friends and partners in the region extends beyond our commitment to its 
security and includes the continued ties we share in areas such as trade, exchanges, 
and cooperation on a broad range of issues.

Complete a Responsible Transition as We End the War in Iraq: The war in Iraq 
presents a distinct and important challenge to the United States, the international 
community, the Iraqi people, and the region. America’s servicemen and women, 
along with our coalition partners, have performed remarkably in fighting determined 
enemies and have worked with our civilians to help the Iraqi people regain control of 
their own destiny. Going forward, we have a responsibility, for our own security and 
the security of the region, to successfully end the war through a full transition to Iraqi 
responsibility. We will cultivate an enduring relationship with Iraq based on mutual 
interests and mutual respect. 

Our goal is an Iraq that is sovereign, stable, and self-reliant. To achieve that 
goal, we are continuing to promote an Iraqi Government that is just, representative, 
and accountable and that denies support and safe haven to terrorists. The United 
States will pursue no claim on Iraqi territory or resources, and we will keep our 
commitments to Iraq’s democratically elected government. These efforts will build 
new ties of trade and commerce between Iraq and the world, enable Iraq to assume its 
rightful place in the community of nations, and contribute to the peace and security 
of the region.

We are pursuing these objectives with a strategy that has three core components. 
••Transition Security: First, we are transitioning security to full Iraqi 

responsibility. We will end the combat mission in Iraq by the end of August 
2010. We will continue to train, equip, and advise Iraqi Security Forces; 
conduct targeted counterterrorism missions; and protect ongoing civilian and 
military efforts in Iraq. And, consistent with our commitments to the Iraqi 
Government, including the U.S.-Iraq Security Agreement, we will remove all 
of our troops from Iraq by the end of 2011. 

••Civilian Support: Second, as the security situation continues to 
improve, U.S. civilian engage ment will deepen and broaden. We will sustain a 
capable political, diplomatic, and civilian effort to help the Iraqi people as they 
resolve outstanding differences, integrate those refugees and displaced persons 
who can return, and continue to develop accountable democratic institu tions 
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that can better serve their basic needs. We will work with our Iraqi partners to 
implement the Strategic Framework Agreement, with the Department of State 
taking the lead. This will include cooperation on a range of issues including 
defense and security cooperation, political and diplomatic cooperation, rule of 
law, science, health, education, and economics. 

••Regional Diplomacy and Development: Third, we will continue 
to pursue comprehensive engagement across the region to ensure that our 
drawdown in Iraq provides an opportunity to advance lasting security and 
sustainable development for both Iraq and the broader Middle East. The 
United States will continue to retain a robust civilian presence commensurate 
with our strategic interests in the country and the region. We are transforming 
our relationship to one consistent with other strategic partners in the region. 
Pursue Arab-Israeli Peace: The United States, Israel, the Palestinians, and the 

Arab States have an interest in a peaceful resolution of the Arab-Israeli conflict—one 
in which the legitimate aspirations of Israelis and Palestinians for security and dignity 
are realized, and Israel achieves a secure and lasting peace with all of its neighbors. 

The United States seeks two states living side by side in peace and security—a 
Jewish state of Israel, with true security, acceptance, and rights for all Israelis; and a 
viable, independent Palestine with contiguous territory that ends the occupation that 
began in 1967 and realizes the potential of the Palestinian people. We will continue to 
work regionally and with like-minded partners in order to advance negotiations that 
address the permanent-status issues: security for Israelis and Palestinians; borders, 
refugees, and Jerusalem. We also seek international support to build the institutions 
upon which a Palestinian state will depend, while supporting economic development 
that can bring opportunity to its people.

Any Arab-Israeli peace will only be lasting if harmful regional interference 
ends and constructive regional support deepens. As we pursue peace between Israelis 
and Palestinians, we will also pursue peace between Israel and Lebanon, Israel and 
Syria, and a broader peace between Israel and its neighbors. We will pursue regional 
initiatives with multilateral participation, alongside bilateral negotiations. 

Promote a Responsible Iran: For decades, the Islamic Republic of Iran has 
endangered the security of the region and the United States and failed to live up to 
its international responsibilities. In addition to its illicit nuclear program, it continues 
to support terrorism, undermine peace between Israelis and Palestinians, and deny 
its people their universal rights. Many years of refusing to engage Iran failed to 
reverse these trends; on the contrary, Iran’s behavior became more threatening. 
Engagement is some thing we pursue without illusion. It can offer Iran a pathway to a 
better future, provided Iran’s leaders are prepared to take it. But that better pathway 
can only be achieved if Iran’s leaders change course, act to restore the confidence of 
the international community, and fulfill their obligations. The United States seeks a 
future in which Iran meets its international responsibilities, takes its rightful place in 
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the community of nations, and enjoys the political and economic opportunities that 
its people deserve. Yet if the Iranian Government continues to refuse to live up to its 
international obligations, it will face greater isolation. 

Invest in the Capacity of Strong and Capable Partners 

Where governments are incapable of meeting their citizens’ basic needs 
and fulfilling their responsibili ties to provide security within their borders, the 
consequences are often global and may directly threaten the American people. To 
advance our common security, we must address the underlying political and economic 
deficits that foster instability, enable radicalization and extremism, and ultimately 
undermine the ability of governments to manage threats within their borders and to 
be our partners in addressing common challenges. To invest in the capacity of strong 
and capable partners, we will work to: 

Foster Security and Reconstruction in the Aftermath of Conflict: The United 
States and the international community cannot shy away from the difficult task 
of pursuing stabilization in conflict and post-conflict environments. In countries 
like Iraq and Afghanistan, building the capacity necessary for security, eco nomic 
growth, and good governance is the only path to long term peace and security. But 
we have also learned that the effectiveness of these efforts is profoundly affected 
by the capacity of governments and the political will of their leaders. We will take 
these constraints into account in designing appropriate assistance strategies and will 
facilitate the kind of collaboration that is essential—within our govern ment and with 
international organizations—in those instances when we engage in the difficult work 
of helping to bring conflicts to an end. 

Pursue Sustainable and Responsible Security Systems in At-Risk States: 
Proactively investing in stronger societies and human welfare is far more effective 
and efficient than responding after state collapse. The United States must improve its 
capability to strengthen the security of states at risk of conflict and violence. We will 
undertake long-term, sustained efforts to strengthen the capacity of security forces 
to guarantee internal security, defend against external threats, and promote regional 
security and respect for human rights and the rule of law. We will also continue 
to strengthen the administrative and oversight capability of civilian security sector 
institutions, and the effectiveness of criminal justice. 

Prevent the Emergence of Conflict: Our strategy goes beyond meeting 
the challenges of today, and includes preventing the challenges and seizing the 
opportunities of tomorrow. This requires investing now in the capable partners of 
the future; building today the capacity to strengthen the foundations of our common 
security, and modernizing our capabilities in order to ensure that we are agile in the 
face of change. We have already begun to reorient and strengthen our development 
agenda; to take stock of and enhance our capabilities; and to forge new and more 
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effective means of applying the skills of our military, diplomats, and development 
experts. These kinds of measures will help us diminish military risk, act before crises 
and conflicts erupt, and ensure that governments are better able to serve their people. 

Secure Cyberspace 

Cybersecurity threats represent one of the most serious national security, public 
safety, and economic challenges we face as a nation. The very technologies that 
empower us to lead and create also empower those who would disrupt and destroy. 
They enable our military superiority, but our unclassified govern ment networks are 
constantly probed by intruders. Our daily lives and public safety depend on power 
and electric grids, but potential adversaries could use cyber vulnerabilities to disrupt 
them on a massive scale. The Internet and e-commerce are keys to our economic 
competitiveness, but cyber criminals have cost companies and consumers hundreds 
of millions of dollars and valuable intellectual property. 

The threats we face range from individual criminal hackers to organized 
criminal groups, from terrorist networks to advanced nation states. Defending against 
these threats to our security, prosperity, and personal privacy requires networks that 
are secure, trustworthy, and resilient. Our digital infrastruc ture, therefore, is a strategic 
national asset, and protecting it—while safeguarding privacy and civil liberties—is a 
national security priority. We will deter, prevent, detect, defend against, and quickly 
recover from cyber intrusions and attacks by: 

Investing in People and Technology: To advance that goal, we are working 
across the government and with the private sector to design more secure technology 
that gives us the ability to better protect and to improve the resilience of critical 
government and industry systems and networks. We will continue to invest in the 
cutting-edge research and development necessary for the innovation and discovery 
we need to meet these challenges. We have begun a comprehensive national campaign 
to promote cybersecurity awareness and digital literacy from our boardrooms to our 
classrooms and to build a digital workforce for the 21st century.

Strengthening Partnerships: Neither government nor the private sector nor 
individual citizens can meet this challenge alone—we will expand the ways we work 
together. We will also strengthen our interna tional partnerships on a range of issues, 
including the development of norms for acceptable conduct in cyberspace; laws 
concerning cybercrime; data preservation, protection, and privacy; and approaches 
for network defense and response to cyber attacks. We will work with all the key 
players— including all levels of government and the private sector, nationally and 
internationally—to investigate cyber intrusion and to ensure an organized and unified 
response to future cyber incidents. Just as we do for natural disasters, we have to 
have plans and resources in place beforehand. 
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Prosperity 

“The answers to our problems don’t lie beyond our reach. They exist in our 
laboratories and universities; in our fields and our factories; in the imaginations of our 
entrepreneurs and the pride of the hardest-working people on Earth. Those qualities 
that have made America the greatest force of progress and prosperity in human 
history we still possess in ample measure. What is required now is for this country to 
pull together, confront boldly the challenges we face, and take responsibility for our 
future once more.” 

President Barack Obama, Address to Joint Session of Congress, February 24, 
2009

—
The foundation of American leadership must be a prosperous American 

economy. And a growing and open global economy serves as a source of opportunity 
for the American people and a source of strength for the United States. The free flow 
of information, people, goods, and services has also advanced peace among nations, 
as those places that have emerged more prosperous are often more stable. Yet we 
have also seen how shocks to the global economy can precipitate disaster—including 
the loss of jobs, a decline in standards of living in parts of our country, and instability 
and a loss of U.S. influence abroad. Meanwhile, growing prosperity around the world 
has made economic power more diffuse, creating a more competitive environment 
for America’s people and businesses. 

To allow each American to pursue the opportunity upon which our prosperity 
depends, we must build a stronger foundation for economic growth. That foundation 
must include access to a complete and competitive education for every American; 
a transformation of the way that we produce and use energy, so that we reduce our 
dependence on fossil fuels and lead the world in creating new jobs and industry; 
access to quality, affordable health care so our people, businesses, and government 
are not constrained by rising costs; and the responsible management of our Federal 
budget so that we balance our priorities and are not burdened by debt. To succeed, we 
must also ensure that America stays on the cutting edge of the science and innovation 
that supports our prosperity, defense, and international technological leadership.    

This new foundation must underpin and sustain an international economic 
system that is critical to both our prosperity and to the peace and security of the 
world. We must reinvigorate and fortify it for the 21st century: by preventing cycles 
of boom and bust with new rules of the road at home and abroad; by saving more 
and spending less; by resisting protectionism and promoting trade that is free and 
fair; by coordinating our actions with other countries, and reforming international 
institutions to give emerging economies a greater voice and greater responsibility; 
and by supporting development that promotes good governance, unleashes the 
potential of different populations, and creates new markets overseas. Taken together, 
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these actions can ensure inclusive growth that is balanced and sustained.

Strengthen Education and Human Capital

In a global economy of vastly increased mobility and interdependence, our 
own prosperity and leader ship depends increasingly on our ability to provide our 
citizens with the education that they need to succeed, while attracting the premier 
human capital for our workforce. We must ensure that the most innovative ideas take 
root in America, while providing our people with the skills that they need to compete. 
That means we must: 

Improve Education at All Levels: The United States has lost ground in 
education, even as our competi tiveness depends on educating our children to succeed 
in a global economy based on knowledge and innovation. We are working to provide 
a complete and competitive education for all Americans, to include supporting high 
standards for early learning, reforming public schools, increasing access to higher 
education and job training, and promoting high-demand skills and education for 
emerging industries. We will also restore U.S. leadership in higher education by 
seeking the goal of leading the world in the proportion of college graduates by 2020. 

Invest in Science, Technology, Engineering, and Math Education (STEM): 
America’s long-term leader ship depends on educating and producing future scientists 
and innovators. We will invest more in STEM education so students can learn to 
think critically in science, math, engineering, and technology; improve the quality 
of math and science teaching so American students are no longer outperformed by 
those in other nations; and expand STEM education and career opportunities for 
underrepresented groups, including women and girls. We will work with partners—
from the private-sector and nonprofit organizations to universities—to promote 
education and careers in science and technology.

Increase International Education and Exchange: The pervasiveness of the 
English language and American cultural influence are great advantages to Americans 
traveling, working, and negotiating in foreign countries. But we must develop skills to 
help us succeed in a dynamic and diverse global economy. We will support programs 
that cultivate interest and scholarship in foreign languages and intercultural affairs, 
including international exchange programs. This will allow our citizens to build 
connections with peoples overseas and to develop skills and contacts that will help 
them thrive in the global economy. We must also welcome more foreign exchange 
students to our shores, recognizing the benefits that can result from deeper ties with 
foreign publics and increased understanding of American society. 

Pursue Comprehensive Immigration Reform: The United States is a nation 
of immigrants. Our ability to innovate, our ties to the world, and our economic 
prosperity depend on our nation’s capacity to welcome and assimilate immigrants, 
and a visa system which welcomes skilled professionals from around the world. At 
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the same time, effective border security and immigration enforcement must keep the 
country safe and deter unlawful entry. Indeed, persistent problems in immigration 
policy consume valuable resources needed to advance other security objectives and 
make it harder to focus on the most danger ous threats facing our country. Ultimately, 
our national security depends on striking a balance between security and openness. 
To advance this goal, we must pursue comprehensive immigration reform that 
effectively secures our borders, while repairing a broken system that fails to serve 
the needs of our nation.

Enhance Science, Technology, and Innovation 

Reaffirming America’s role as the global engine of scientific discovery and 
technological innovation has never been more critical. Challenges like climate 
change, pandemic disease, and resource scarcity demand new innovation. Meanwhile, 
the nation that leads the world in building a clean energy economy will enjoy a 
substantial economic and security advantage. That is why the Administration is 
investing heavily in research, improving education in science and math, promoting 
developments in energy, and expanding international cooperation. 

Transform our Energy Economy: As long as we are dependent on fossil 
fuels, we need to ensure the security and free flow of global energy resources. But 
without significant and timely adjustments, our energy dependence will continue to 
undermine our security and prosperity. This will leave us vulnerable to energy supply 
disruptions and manipulation and to changes in the environment on an unprecedented 
scale. 

The United States has a window of opportunity to lead in the development 
of clean energy technology. If successful, the United States will lead in this new 
Industrial Revolution in clean energy that will be a major contributor to our economic 
prosperity. If we do not develop the policies that encourage the private sector to 
seize the opportunity, the United States will fall behind and increasingly become an 
importer of these new energy technologies.

We have already made the largest investment in clean energy in history, but 
there is much more to do to build on this foundation. We must continue to transform our 
energy economy, leveraging private capital to accelerate deployment of clean energy 
technologies that will cut greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, 
increase use of renewable and nuclear power, reduce the dependence of vehicles on 
oil, and diversify energy sources and suppliers. We will invest in research and next-
generation technology, modernize the way we distribute electricity, and encourage 
the usage of transitional fuels, while moving towards clean energy produced at home.

Invest in Research: Research and development is central to our broader 
national capacity. Incidents like the outbreak of H1N1 influenza and the challenge of 
identifying new, renewable sources of energy highlight the importance of research 
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in basic and applied science. We are reversing the decades-long decline in federal 
funding for research, including the single largest infusion to basic science research 
in American history. Research and innovation is not something government can do 
on its own, which is why we will support and create incentives to encourage private 
initiatives. The United States has always excelled in our ability to turn science and 
technology into engineering and products, and we must continue to do so in the 
future.  

Expand International Science Partnerships: America’s scientific leadership has 
always been widely admired around the world, and we must continue to expand 
cooperation and partnership in science and technology. We have launched a number 
of Science Envoys around the globe and are promoting stronger relationships between 
American scientists, universities, and researchers and their counterparts abroad. We 
will reestablish a commitment to science and technology in our foreign assistance 
efforts and develop a strategy for international science and national security. 

Employ Technology to Protect our Nation: Our renewed commitment to science 
and technology—and our ability to apply the ingenuity of our public and private 
sectors toward the most difficult foreign policy and security challenges of our time—
will help us protect our citizens and advance U.S. national security priorities. These 
include, for example, protecting U.S. and allied forces from asymmetric attacks; 
support ing arms control and nonproliferation agreements; preventing terrorists from 
attacking our homeland; preventing and managing widespread disease outbreaks; 
securing the supply chain; detecting weapons of mass destruction before they reach 
our borders; and protecting our information, communication, and transportation 
infrastructure. 

Leverage and Grow our Space Capabilities: For over 50 years, our space 
community has been a catalyst for innovation and a hallmark of U.S. technological 
leadership. Our space capabilities underpin global commerce and scientific 
advancements and bolster our national security strengths and those of our allies 
and partners. To promote security and stability in space, we will pursue activities 
consistent with the inherent right of self-defense, deepen cooperation with allies and 
friends, and work with all nations toward the responsible and peaceful use of space. 
To maintain the advantages afforded to the United States by space, we must also 
take several actions. We must continue to encourage cutting-edge space technology 
by investing in the people and industrial base that develops them. We will invest in 
the research and development of next-generation space technologies and capabilities 
that benefit our commercial, civil, scientific exploration, and national security 
communities, in order to maintain the viability of space for future generations. And 
we will promote a unified effort to strengthen our space industrial base and work with 
universities to encourage students to pursue space-related careers. 
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Achieve Balanced and Sustainable Growth

Balanced and sustainable growth, at home and throughout the global economy, 
drives the momentum of the U.S. economy and underpins our prosperity. A steadily 
growing global economy means an expand ing market for exports of our goods 
and services. Over time, deepening linkages among markets and businesses will 
provide the setting in which the energies and entrepreneurship of our private sector 
can flourish, generating technologies, business growth, and job creation that will 
boost living standards for Americans. United States economic leadership now has to 
adapt to the rising prominence of emerging economies; the growing size, speed, and 
sophistication of financial markets; the multiplicity of market participants around 
the globe; and the struggling economies that have so far failed to integrate into the 
global system. 

To promote prosperity for all Americans, we will need to lead the international 
community to expand the inclusive growth of the integrated, global economy. At 
the same time, we will need to lead international efforts to prevent a recurrence 
of economic imbalances and financial excesses, while managing the many security 
threats and global challenges that affect global economic stability. To promote growth 
that can be balanced and sustained, we will:

Prevent Renewed Instability in the Global Economy: The recent crisis 
taught us the very high cost of the boom and bust cycle that has plagued the global 
economy and has served neither the United States nor our international partners. 
Once Americans found themselves in debt or out of work, our demand for foreign 
goods fell sharply. As foreign economies weakened, their financial institutions and 
public finances came under stress too, reinforcing the global slowdown. We must 
prevent the reemergence of imbalanced growth, with American consumers buying 
and borrowing, and Asian and other export ing countries selling and accumulating 
claims. We must pursue reform of the U.S. financial system to strengthen the health 
of our economy and encourage Americans to save more. And we must prevent the 
reemergence of excesses in our financial institutions based on irresponsible lending 
behavior, and abetted by lax and uncoordinated regulation. 

Save More And Export More: Striking a better balance at home means saving 
more and spending less, reforming our financial system, and reducing our long-term 
budget deficit. With those changes, we will see a greater emphasis on exports that 
we can build, produce, and sell all over the world, with the goal of doubling U.S. 
exports by 2014. This is ultimately an employment strategy, because higher exports 
will support millions of well-paying American jobs, including those that service 
innovative and profit able new technologies. As a part of that effort, we are reforming 
our export controls consistent with our national security imperatives. 

Shift To Greater Domestic Demand Abroad: For the rest of the world, especially 
in some emerging market and developing countries, a better balance means placing 
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greater emphasis on increasing domestic demand as the leading driver of growth and 
opening markets. Those countries will be able to import the capital and technologies 
needed to sustain the remarkable productivity gains already underway. Rebalancing 
will provide an opportunity for workers and consumers over time to enjoy the higher 
standards of living made possible by those gains. As balanced growth translates 
into sustained growth, middle-income, and poor countries, many of which are not 
yet sufficiently integrated into the global economy, can accelerate the process of 
convergence of living standards toward richer countries—a process that will become 
a driver of growth for the global economy for decades to come.

Open Foreign Markets to Our Products and Services: The United States 
has long had one of the most open markets in the world. We have been a leader 
in expanding an open trading system. That has underwritten the growth of other 
developed and emerging markets alike. Openness has also forced our companies and 
workers to compete and innovate, and at the same time, has offered market access 
crucial to the success of so many countries around the world. We will maintain our 
open investment environment, consistent with our national security goals. In this 
new era, opening markets around the globe will promote global competition and 
innovation and will be crucial to our prosperity. We will pursue a trade agenda that 
includes an ambitious and balanced Doha multilateral trade agreement, bilateral and 
multilateral trade agreements that reflect our values and interests, and engagement 
with the transpacific partnership countries to shape a regional agreement with high 
standards. 

As we go forward, our trade policy will be an important part of our effort 
to capitalize on the opportuni ties presented by globalization, but will also be part 
of our effort to equip Americans to compete. To make trade agreements work for 
Americans, we will take steps to restore confidence, with realistic programs to deal 
with transition costs, and promote innovation, infrastructure, healthcare reform and 
education. Our agreements will contain achievable enforcement mechanisms to 
ensure that the gains we negotiate are in fact realized and will be structured to reflect 
U.S. interests, especially on labor and environment. 

Build Cooperation with Our International Partners: The United States has 
supported the G-20’s emer gence as the premier forum for international economic 
cooperation. This flows from the recognition that we need a broader and more 
inclusive engagement with the countries responsible for most of global output 
and trade. U.S. leadership in the G-20 will be focused on securing sustainable 
and balanced growth, coordinating reform of financial sector regulation, fostering 
global economic development, and promoting energy security. We also need official 
international financial institutions to be as modern and agile as the global economy 
they serve. Through the G-20, we will pursue governance reform at the International 
Monetary Fund (IMF) and World Bank. We will also broaden our leadership in other 
international financial institutions so that the rapidly growing countries of the world 
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see their repre sentation increase and are willing to invest those institutions with the 
authority they need to promote the stability and growth of global output and trade.

Deterring Threats to the International Financial System: Today’s open and 
global financial system also exposes us to global financial threats. Just as we work 
to make the most of the opportunities that glo balization brings, the actors that pose a 
threat to our national security—terrorists, proliferators, narcotics traffickers, corrupt 
officials, and others—are abusing the global financial system to raise, move, and 
safe guard funds that support their illicit activities or from which they derive profit. 
Their support networks have global reach and are not contained by national borders. 
Our strategy to attack these networks must respond in kind and target their illicit 
resources and access to the global financial system through financial measures, 
administration and enforcement of regulatory authorities, outreach to the private 
sector and our foreign partners, and collaboration on international standards and 
information sharing. 

Accelerate Sustainable Development

The growth of emerging economies in recent decades has lifted people out 
of poverty and forged a more interconnected and vibrant global economy. But 
development has been uneven, progress is fragile, and too many of the world’s people 
still live without the benefits that development affords. While some countries are 
growing, many lag behind—mired in insecurity, constrained by poor governance, or 
overly dependent upon commodity prices. But sustained economic progress requires 
faster, sustainable, and more inclusive development. That is why we are pursuing a 
range of specific initiatives in areas such as food security and global health that will 
be essential to the future security and prosperity of nations and peoples around the 
globe. 

Increase Investments in Development: The United States has an interest in 
working with our allies to help the world’s poorest countries grow into productive 
and prosperous economies governed by capable, democratic, and accountable 
state institutions. We will ensure a greater and more deliberate focus on a global 
development agenda across the United States Government, from policy analysis 
through policy implementation. We are increasing our foreign assistance, expanding 
our investments in effective multilateral development institutions, and leveraging the 
engagement of others to share the burden.  

Invest in the Foundations of Long-Term Development: The United States 
will initiate long-term invest ments that recognize and reward governments that 
demonstrate the capacity and political will to pursue sustainable development 
strategies and ensure that all policy instruments at our disposal are harnessed to 
these ends. And we will provide our support in multiple ways—by strengthening 
the ability of gov ernments and communities to manage development challenges and 
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investing in strong institutions that foster the democratic accountability that helps 
sustain development. This will expand the circle of nations—particularly in Africa—
who are capable of reaping the benefits of the global economy, while contributing to 
global security and prosperity. 

Exercise Leadership in the Provision of Global Public Goods: Our approach 
needs to reflect the fact that there are a set of development challenges that strongly 
affect the likelihood of progress, but cannot be addressed by individual countries 
acting alone. Particularly in Africa, these challenges—such as adap tation to global 
warming, the control of epidemic disease, and the knowledge to increase agricultural 
productivity—are not adequately addressed in bilateral efforts. We will shape 
the international archi tecture and work with our global partners to address these 
challenges, and increase our investments and engagement to transition to a low-
carbon growth trajectory, support the resilience of the poorest nations to the effects of 
climate change, and strengthen food security. We must also pursue potential “game 
changers” for development such as new vaccines, weather-resistant seed varieties, 
and green energy technologies.

Spend Taxpayers’ Dollars Wisely

The United States Government has an obligation to make the best use of 
taxpayer money, and our ability to achieve long-term goals depends upon our fiscal 
responsibility. A responsible budget involves mak ing tough choices to live within our 
means; holding departments and agencies accountable for their spending and their 
performance; harnessing technology to improve government performance; and being 
open and honest with the American people. A responsible budget also depends upon 
working with our global partners and institutions to share burdens and leverage U.S. 
investments to achieve global goals. Our national security goals can only be reached 
if we make hard choices and work with international partners to share burdens. 

Reduce the Deficit: We cannot grow our economy in the long term unless 
we put the United States back on a sustainable fiscal path. To begin this effort, the 
Administration has proposed a 3-year freeze in nonsecurity discretionary spending, 
a new fee on the largest financial services companies to recoup taxpayer losses for 
the Troubled Asset Relief Program (TARP), and the closing of tax loopholes and 
unnecessary subsidies. The Administration has created a bipartisan fiscal commission 
to suggest further steps for medium-term deficit reduction and will work for fiscally 
responsible health insurance reform that will bring down the rate of growth in health 
care costs, a key driver of the country’s fiscal future.

Reform Acquisition and Contracting Processes: Wasteful spending, duplicative 
programs, and contracts with poor oversight have no place in the United States 
Government. Cost-effective and efficient pro cesses are particularly important for the 
Department of Defense, which accounts for approximately 70 percent of all Federal 
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procurement spending. We will scrutinize our programs and terminate or restructure 
those that are outdated, duplicative, ineffective, or wasteful. The result will be more 
relevant, capable, and effective programs and systems that our military wants and 
needs. We are also reforming Federal contracting and strengthening contracting 
practices and management oversight with a goal of saving Federal agencies $40 
billion dollars a year. 

Increase Transparency: Americans have a right to know how their tax dollars 
are spent, but that informa tion can be obscured or unavailable. In some instances, 
incomplete accounting of the budget has been used to conceal the reality of our 
fiscal situation. To uphold our commitment to a transparent budget process, we are 
simultaneously requesting both base budget and overseas contingency operations 
costs, with the same amount of justification and explanatory material for each, so that 
Americans can see the true cost of our war efforts and hold leaders accountable for 
decisions with all of the facts.

Values 

“We uphold our most cherished values not only because doing so is right, but 
because it strengthens our country and keeps us safe. Time and again, our values 
have been our best national security asset—in war and peace, in times of ease, and 
in eras of upheaval. Fidelity to our values is the reason why the United States of 
America grew from a small string of colonies under the writ of an empire to the 
strongest nation in the world.” 

President Barack Obama, National Archives, May 21, 2009 
—

The United States believes certain values are universal and will work to 
promote them worldwide. These include an individual’s freedom to speak their 
mind, assemble without fear, worship as they please, and choose their own leaders; 
they also include dignity, tolerance, and equality among all people, and the fair and 
equitable administration of justice. The United States was founded upon a belief in 
these values. At home, fidelity to these values has extended the promise of America 
ever more fully, to ever more people. Abroad, these values have been claimed by 
people of every race, region, and religion. Most nations are parties to international 
agreements that recognize this commonality. And nations that embrace these values 
for their citizens are ultimately more successful—and friendly to the United States—
than those that do not.

Yet after an era that saw substantial gains for these values around the world, 
democratic develop ment has stalled in recent years. In some cultures, these values 
are being equated with the ugly face of modernity and are seen to encroach upon 
cherished identities. In other countries, autocratic rulers have repressed basic 
human rights and democratic practices in the name of economic development and 
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national unity. Even where some governments have adopted democratic practices, 
authoritarian rulers have undermined electoral processes and restricted the space for 
opposition and civil society, imposing a growing number of legal restrictions so as to 
impede the rights of people to assemble and to access information. And while there 
has been substantial progress in combating poverty in many parts of the world, too 
many of the world’s people still lack the dignity that comes with the opportunity to 
pursue a better life.  

The United States supports those who seek to exercise universal rights around 
the world. We promote our values above all by living them at home. We continue to 
engage nations, institutions, and peoples in pursuit of these values abroad. And we 
recognize the link between development and political progress. In doing so, our goals 
are realistic, as we recognize that different cultures and traditions give life to these 
values in distinct ways. Moreover, America’s influence comes not from perfection, 
but from our striving to overcome our imperfections. The constant struggle to perfect 
our union is what makes the American story inspiring. That is why acknowledging 
our past shortcomings—and highlighting our efforts to remedy them—is a means of 
promoting our values. 

America will not impose any system of government on another country, but 
our long-term security and prosperity depends on our steady support for universal 
values, which sets us apart from our enemies, adversarial governments, and many 
potential competitors for influence. We will do so through a variety of means—by 
speaking out for universal rights, supporting fragile democracies and civil society, 
and supporting the dignity that comes with development. 

Strengthen the Power of Our Example

More than any other action that we have taken, the power of America’s example 
has helped spread freedom and democracy abroad. That is why we must always seek 
to uphold these values not just when it is easy, but when it is hard. Advancing our 
interests may involve new arrangements to confront threats like terrorism, but these 
practices and structures must always be in line with our Constitution, preserve our 
people’s privacy and civil liberties, and withstand the checks and balances that have 
served us so well. To sustain our fidelity to our values—and our credibility to promote 
them around the world—we will continue to: 

Prohibit Torture without Exception or Equivocation: Brutal methods of 
interrogation are inconsistent with our values, undermine the rule of law, and are not 
effective means of obtaining information. They alienate the United States from the 
world. They serve as a recruitment and propaganda tool for terror ists. They increase 
the will of our enemies to fight against us, and endanger our troops when they are 
captured. The United States will not use or support these methods. 

Legal Aspects of Countering Terrorism: The increased risk of terrorism 
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necessitates a capacity to detain and interrogate suspected violent extremists, but that 
framework must align with our laws to be effective and sustainable. When we are able, 
we will prosecute terrorists in Federal courts or in reformed military commissions 
that are fair, legitimate, and effective. For detainees who cannot be prosecuted—but 
pose a danger to the American people—we must have clear, defensible, and lawful 
standards. We must have fair procedures and a thorough process of periodic review, 
so that any prolonged detention is carefully evaluated and justified. And keeping 
with our Constitutional system, it will be subject to checks and balances. The goal is 
an approach that can be sustained by future Administrations, with support from both 
political parties and all three branches of government. 

Balance the Imperatives of Secrecy and Transparency: For the sake of our 
security, some information must be protected from public disclosure—for instance, to 
protect our troops, our sources and methods of intelligence-gathering or confidential 
actions that keep the American people safe. Yet our democ racy depends upon 
transparency, and whenever possible, we are making information available to the III.  

American people so that they can make informed judgments and hold their 
leaders accountable. For instance, when we invoke the State Secrets privilege, we 
will follow clear procedures so as to provide greater accountability and to ensure the 
privilege is invoked only when necessary and in the narrowest way possible. We will 
never invoke the privilege to hide a violation of law or to avoid embarrassment to 
the government.

Protect Civil Liberties, Privacy, and Oversight: Protecting civil liberties and 
privacy are integral to the vibrancy of our democracy and the exercise of freedom. We 
are balancing our solemn commitments to these virtues with the mandate to provide 
security for the American people. Vigorous oversight of national security activities 
by our three branches of government and vigilant compliance with the rule of law 
allow us to maintain this balance, affirm to our friends and allies the constitutional 
ideals we uphold. 

Uphold the Rule of Law: The rule of law—and our capacity to enforce it—
advances our national security and strengthens our leadership. At home, fidelity to 
our laws and support for our law enforcement com munity safeguards American 
citizens and interests, while protecting and advancing our values. Around the globe, 
it allows us to hold actors accountable, while supporting both international security 
and the stability of the global economy. America’s commitment to the rule of law is 
fundamental to our efforts to build an international order that is capable of confronting 
the emerging challenges of the 21st century. 

Draw Strength from Diversity: The United States has benefited throughout our 
history when we have drawn strength from our diversity. While those who advocate 
on behalf of extremist ideologies seek to sow discord among ethnic and religious 
groups, America stands as an example of how people from different backgrounds can 
be united through their commitment to shared values. Within our own communities, 
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those who seek to recruit and radicalize individuals will often try to prey upon 
isolation and alienation. Our own commitment to extending the promise of America 
will both draw a contrast with those who try to drive people apart, while countering 
attempts to enlist individuals in ideological, religious, or ethnic extremism. 

Promote Democracy and Human Rights Abroad 

The United States supports the expansion of democracy and human rights 
abroad because governments that respect these values are more just, peaceful, and 
legitimate. We also do so because their success abroad fosters an environment 
that supports America’s national interests. Political systems that protect universal 
rights are ultimately more stable, successful, and secure. As our history shows, the 
United States can more effectively forge consensus to tackle shared challenges when 
working with governments that reflect the will and respect the rights of their people, 
rather than just the narrow interests of those in power. The United States is advancing 
universal values by:

Ensuring that New and Fragile Democracies Deliver Tangible Improvements 
for Their Citizens: The United States must support democracy, human rights, and 
development together, as they are mutually reinforcing. We are working closely 
with citizens, communities, and political and civil society leaders to strengthen key 
institutions of democratic accountability—free and fair electoral processes, strong 
legislatures, civilian control of militaries, honest police forces, independent and fair 
judiciaries, a free and independent press, a vibrant private sector, and a robust civil 
society. To do so, we are harnessing our bilateral and multilateral capabilities to help 
nascent democracies deliver services that respond to the needs and preferences of 
their citizens, since democracies without development rarely survive. 

Practicing Principled Engagement with Non-Democratic Regimes: Even 
when we are focused on interests such as counterterrorism, nonproliferation, or 
enhancing economic ties, we will always seek in parallel to expand individual rights 
and opportunities through our bilateral engagement. The United States is pursuing 
a dual-track approach in which we seek to improve government-to-government 
relations and use this dialogue to advance human rights, while engaging civil society 
and peaceful political opposition, and encouraging U.S. nongovernmental actors 
to do the same. More substantive government-to-government relations can create 
permissive conditions for civil society to operate and for more extensive people-to-
people exchanges. But when our overtures are rebuffed, we must lead the international 
community in using public and private diplomacy, and drawing on incentives and 
disincentives, in an effort to change repressive behavior. 

Recognizing the Legitimacy of All Peaceful Democratic Movements: America 
respects the right of all peaceful, law-abiding, and nonviolent voices to be heard 
around the world, even if we disagree with them. Support for democracy must not 
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be about support for specific candidates or movements. America will welcome all 
legitimately elected, peaceful governments, provided they govern with respect 
for the rights and dignity of all their people and consistent with their international 
obligations. Those who seek democracy to obtain power, but are ruthless once they 
do, will forfeit the support of the United States. Governments must maintain power 
through consent, not coercion, and place legitimate political processes above party 
or narrow interest. 

Supporting the Rights of Women and Girls: Women should have access to 
the same opportunities and be able to make the same choices as men. Experience 
shows that countries are more peaceful and prosperous when women are accorded 
full and equal rights and opportunity. When those rights and opportunities are denied, 
countries often lag behind. Furthermore, women and girls often dispropor tionally 
bear the burden of crises and conflict. Therefore the United States is working with 
regional and international organizations to prevent violence against women and 
girls, especially in conflict zones. We are supporting women’s equal access to justice 
and their participation in the political process. We are promoting child and maternal 
health. We are combating human trafficking, especially in women and girls, through 
domestic and international law enforcement. And we are supporting education, 
employment, and micro-finance to empower women globally. 

Strengthening International Norms Against Corruption: We are working 
within the broader international system, including the U.N., G-20, Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), and the international financial 
institutions, to promote the recognition that pervasive corruption is a violation of 
basic human rights and a severe impediment to development and global security. 
We will work with governments and civil society organizations to bring greater 
transparency and accountability to government budgets, expenditures, and the assets 
of public officials. And we will institutionalize transparent practices in international 
aid flows, international banking and tax policy, and private sec tor engagement around 
natural resources to make it harder for officials to steal and to strengthen the efforts 
of citizens to hold their governments accountable.III.  

Building a Broader Coalition of Actors to Advance Universal Values: We are 
working to build support for democracy, rule of law, and human rights by working 
with other governments, nongovernmental organizations, and multilateral fora. The 
United States is committed to working to shape and strengthen existing institutions 
that are not delivering on their potential, such as the United Nations Human Rights 
Council. We are working within the broader U.N. system and through regional 
mechanisms to strengthen human rights monitoring and enforcement mechanisms, so 
that individuals and countries are held accountable for their violation of international 
human rights norms. And we will actively support the leadership of emerging 
democracies as they assume a more active role in advancing basic human rights and 
democratic values in their regions and on the global stage.
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Marshalling New Technologies and Promoting the Right to Access 
Information: The emergence of tech nologies such as the Internet, wireless networks, 
mobile smart-phones, investigative forensics, satellite and aerial imagery, and 
distributed remote sensing infrastructure has created powerful new opportuni ties 
to advance democracy and human rights. These technologies have fueled people-
powered political movements, made it possible to shine a spotlight on human rights 
abuses nearly instantaneously, and increased avenues for free speech and unrestricted 
communication around the world. We support the dissemination and use of these 
technologies to facilitate freedom of expression, expand access to infor mation, 
increase governmental transparency and accountability, and counter restrictions on 
their use. We will also better utilize such technologies to effectively communicate 
our own messages to the world.

Promote Dignity by Meeting Basic Needs 

The freedom that America stands for includes freedom from want. Basic human 
rights cannot thrive in places where human beings do not have access to enough food, 
or clean water, or the medicine they need to survive. The United States has embraced 
the United Nation’s Millennium Development Goals and is working with others in 
pursuit of the eradication of extreme poverty—efforts that are particularly critical 
to the future of nations and peoples of Africa. And we will continue to promote the 
dignity that comes through development efforts such as: 

Pursuing a Comprehensive Global Health Strategy: The United States has 
a moral and strategic interest in promoting global health. When a child dies of a 
preventable disease, it offends our conscience; when a disease goes unchecked, it 
can endanger our own health; when children are sick, development is stalled. That is 
why we are continuing to invest in the fight against HIV/AIDS. Through the Global 
Health Initiative, we will strengthen health systems and invest in interventions to 
address areas where progress has lagged, including maternal and child health. And 
we are also pursuing the goal of reducing the burden of malaria and tuberculosis and 
seeking the elimination of important neglected tropical diseases. 

Promoting Food Security: The United States is working with partners 
around the world to advance a food security initiative that combats hunger and 
builds the capacity of countries to feed their people. Instead of simply providing 
aid for developing countries, we are focusing on new methods and technologies for 
agricultural development. This is consistent with an approach in which aid is not an 
end in itself—the purpose of our foreign assistance will be to create the conditions 
where it is no longer needed. 

Leading Efforts to Address Humanitarian Crises: Together with the American 
people and the international community, we will continue to respond to humanitarian 
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crises to ensure that those in need have the protection and assistance they need. 
In such circumstances, we are also placing a greater emphasis on fostering long-
term recovery. Haiti’s devastating earthquake is only the most recent reminder of 
the human and material consequences of natural disasters, and a changing climate 
portends a future in which the United States must be better prepared and resourced to 
exercise robust leadership to help meet critical humanitarian needs.

International Order 

“As President of the United States, I will work tirelessly to protect America’s 
security and to advance our interests. But no one nation can meet the challenges of the 
21st century on its own, nor dictate its terms to the world. That is why America seeks 
an international system that lets nations pursue their interests peacefully, especially 
when those interests diverge; a system where the universal rights of human beings 
are respected, and violations of those rights are opposed; a system where we hold 
ourselves to the same standards that we apply to other nations, with clear rights and 
responsibilities for all.”

President Barack Obama, Moscow, Russia, July 7, 2009 
—

The United States will protect its people and advance our prosperity irrespective 
of the actions of any other nation, but we have an interest in a just and sustainable 
international order that can foster collec tive action to confront common challenges. 
This international order will support our efforts to advance security, prosperity, and 
universal values, but it is also an end that we seek in its own right. Because without 
such an international order, the forces of instability and disorder will undermine 
global secu rity. And without effective mechanisms to forge international cooperation, 
challenges that recognize no borders—such as climate change, pandemic disease, 
and transnational crime—will persist and potentially spread. 

International institutions—most prominently NATO and the United Nations—
have been at the center of our international order since the mid 20th century. Yet, 
an international architecture that was largely forged in the wake of World War 
II is buckling under the weight of new threats, making us less able to seize new 
opportunities. Even though many defining trends of the 21st century affect all nations 
and peoples, too often, the mutual interests of nations and peoples are ignored in 
favor of suspicion and self-defeating competition. 

What is needed, therefore, is a realignment of national actions and international 
institutions with shared interests. And when national interests do collide—or countries 
prioritize their interests in different ways—those nations that defy international norms 
or fail to meet their sovereign responsibilities will be denied the incentives that come 
with greater integration and collaboration with the international community. 

No international order can be supported by international institutions alone. 
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Our mutual interests must be underpinned by bilateral, multilateral, and global 
strategies that address underlying sources of insecurity and build new spheres of 
cooperation. To that end, strengthening bilateral and multilateral cooperation cannot 
be accomplished simply by working inside formal institutions and frameworks. It 
requires sustained outreach to foreign governments, political leaderships, and other 
critical constituen cies that must commit the necessary capabilities and resources 
to enable effective, collective action. And it means building upon our traditional 
alliances, while also cultivating partnerships with new centers of influence. Taken 
together, these approaches will allow us to foster more effective global cooperation 
to confront challenges that know no borders and affect every nation.

Ensure Strong Alliances

The foundation of United States, regional, and global security will remain 
America’s relations with our allies, and our commitment to their security is 
unshakable. These relationships must be constantly cultivated, not just because they 
are indispensible for U.S. interests and national security objectives, but because they 
are fundamental to our collective security. Alliances are force multipliers: through 
multinational cooperation and coordination, the sum of our actions is always greater 
than if we act alone. We will continue to maintain the capacity to defend our allies 
against old and new threats. We will also continue to closely consult with our allies as 
well as newly emerging partners and organizations so that we revitalize and expand 
our cooperation to achieve common objectives. And we will continue to mutually 
benefit from the collective security provided by strong alliances. 

Although the United States and our allies and partners may sometimes 
disagree on specific issues, we will act based upon mutual respect and in a manner 
that continues to strengthen an international order that benefits all responsible 
international actors. 

Strengthening Security Relationships: Our ability to sustain these alliances, 
and to build coalitions of support toward common objectives, depends in part on 
the capabilities of America’s Armed Forces. Similarly, the relationships our Armed 
Forces have developed with foreign militaries are a critical com ponent of our global 
engagement and support our collective security. 

We will continue to ensure that we can prevail against a wide range of 
potential adversaries—to include hostile states and nonstate actors—while broadly 
shaping the strategic environment using all tools to advance our common security. 
We will continue to reassure our allies and partners by retaining our abil ity to bring 
precise, sustained, and effective capabilities to bear against a wide range of military 
threats and decisively defeat the forces of hostile regional powers. We will work 
with our allies and partners to enhance the resilience of U.S. forward posture and 
facilities against potential attacks. Finally, we will strengthen our regional deterrence 
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postures—for example, through phased, adaptive missile defense architectures—in 
order to make certain that regional adversaries gain no advantages from their acquisi-
tion of new, offensive military capabilities. 

European Allies: Our relationship with our European allies remains the 
cornerstone for U.S. engage ment with the world, and a catalyst for international 
action. We will engage with our allies bilaterally, and pursue close consultation on a 
broad range of security and economic issues. The North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) is the pre-eminent security alliance in the world today. With our 27 NATO 
allies, and the many partners with which NATO cooperates, we will strengthen our 
collective ability to promote security, deter vital threats, and defend our people. 
NATO’s new Strategic Concept will provide an opportunity to revitalize and reform 
the Alliance. We are committed to ensuring that NATO is able to address the full 
range of 21st century challenges, while serving as a foundation of European security. 
And we will continue to anchor our commitment in Article V, which is fundamental 
to our collective security.

Building on European aspirations for greater integration, we are committed to 
partnering with a stronger European Union to advance our shared goals, especially 
in promoting democracy and prosperity in Eastern European countries that are still 
completing their democratic transition and in responding to pressing issues of mutual 
concern. We will remain dedicated to advancing stability and democracy in the 
Balkans and to resolving conflicts in the Caucasus and in Cyprus. We will continue 
to engage with Turkey on a broad range of mutual goals, especially with regard to 
pursuit of stability in its region. And we will seek to strengthen existing European 
institutions so that they are more inclusive and more effective in building confidence, 
reducing tensions, and protecting freedom.

Asian Allies: Our alliances with Japan, South Korea, Australia, the Philippines, 
and Thailand are the bedrock of security in Asia and a foundation of prosperity in 
the Asia-Pacific region. We will continue to deepen and update these alliances to 
reflect the dynamism of the region and strategic trends of the 21st century. Japan and 
South Korea are increasingly important leaders in addressing regional and global 
issues, as well as in embodying and promoting our common democratic values. We 
are modernizing our security relationships with both countries to face evolving 21st 
century global security challenges and to reflect the principle of equal partnership 
with the United States and to ensure a sustainable founda tion for the U.S. military 
presence there. We are working together with our allies to develop a positive security 
agenda for the region, focused on regional security, combating the proliferation 
of weapons of mass destruction, terrorism, climate change, international piracy, 
epidemics, and cybersecurity, while achieving balanced growth and human rights. 

In partnership with our allies, the United States is helping to offer a future of 
security and integration to all Asian nations and to uphold and extend fundamental 
rights and dignity to all of its people. These alliances have preserved a hard-earned 

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR



271UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  4(8)/2011

peace and strengthened the bridges of understanding across the Pacific Ocean in the 
second half of the 20th century, and it is essential to U.S., Asian, and global security 
that they are as dynamic and effective in the 21st century. 

North America: The strategic partnerships and unique relationships we 
maintain with Canada and Mexico are critical to U.S. national security and have 
a direct effect on the security of our homeland. With billions of dollars in trade, 
shared critical infrastructure, and millions of our citizens moving across our common 
borders, no two countries are more directly connected to our daily lives. We must 
change the way we think about our shared borders, in order to secure and expedite 
the lawful and legitimate flow of people and goods while interdicting transnational 
threat that threaten our open societies. 

Canada is our closest trading partner, a steadfast security ally, and an important 
partner in regional and global efforts. Our mutual prosperity is closely interconnected, 
including through our trade rela tionship with Mexico through NAFTA. With 
Canada, our security cooperation includes our defense of North America and our 
efforts through NATO overseas. And our cooperation is critical to the success of 
international efforts on issues ranging from international climate negotiations to 
economic cooperation through the G-20. 

With Mexico, in addition to trade cooperation, we are working together to 
identify and interdict threats at the earliest opportunity, even before they reach North 
America. Stability and security in Mexico are indispensable to building a strong 
economic partnership, fighting the illicit drug and arms trade, and promoting sound 
immigration policy.

Build Cooperation with Other 21st Century Centers of Influence 

The United States is part of a dynamic international environment, in which 
different nations are exerting greater influence, and advancing our interests will 
require expanding spheres of cooperation around the word. Certain bilateral 
relationships—such as U.S. relations with China, India, and Russia—will be critical 
to building broader cooperation on areas of mutual interest. And emerging powers in 
every region of the world are increasingly asserting themselves, raising opportunities 
for partnership for the United States.

Asia: Asia’s dramatic economic growth has increased its connection to 
America’s future prosperity, and its emerging centers of influence make it increasingly 
important. We have taken substantial steps to deepen our engagement in the region, 
through regional organizations, new dialogues, and high-level diplomacy. The 
United States has deep and enduring ties with the countries of the region, including 
trade and investment that drive growth and prosperity on both sides of the Pacific, 
and enhancing these ties is critical to our efforts to advance balanced and sustainable 
growth and to doubling U.S. exports. We have increasing security cooperation on 
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issues such as violent extremism and nuclear proliferation. We will work to advance 
these mutual interests through our alliances, deepen our relationships with emerging 
powers, and pursue a stronger role in the region’s multilateral architecture, including 
the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the Asia Pacific Economic 
Cooperation forum, the Trans-Pacific Partnership, and the East Asia Summit. 

We will continue to pursue a positive, constructive, and comprehensive 
relationship with China. We welcome a China that takes on a responsible leadership 
role in working with the United States and the international community to advance 
priorities like economic recovery, confronting climate change, and nonproliferation. 
We will monitor China’s military modernization program and prepare accordingly 
to ensure that U.S. interests and allies, regionally and globally, are not negatively 
affected. More broadly, we will encourage China to make choices that contribute 
to peace, security, and prosperity as its influ ence rises. We are using our newly 
established Strategic and Economic Dialogue to address a broader range of issues, 
and improve communication between our militaries in order to reduce mistrust. 
We will encourage continued reduction in tension between the People’s Republic 
of China and Taiwan. We will not agree on every issue, and we will be candid on 
our human rights concerns and areas where we differ. But disagreements should not 
prevent cooperation on issues of mutual interest, because a pragmatic and effective 
relationship between the United States and China is essential to address the major 
challenges of the 21st century. 

The United States and India are building a strategic partnership that is underpinned 
by our shared interests, our shared values as the world’s two largest democracies, and 
close connections among our people. India’s responsible advancement serves as a 
positive example for developing nations, and provides an opportunity for increased 
economic, scientific, environmental, and security partnership. Working together 
through our Strategic Dialogue and high-level visits, we seek a broad-based relation-
ship in which India contributes to global counterterrorism efforts, nonproliferation, 
and helps promote poverty-reduction, education, health, and sustainable agriculture. 
We value India’s growing leadership on a wide array of global issues, through groups 
such as the G-20, and will seek to work with India to promote stability in South Asia 
and elsewhere in the world.

Russia: We seek to build a stable, substantive, multidimensional relationship 
with Russia, based on mutual interests. The United States has an interest in a strong, 
peaceful, and prosperous Russia that respects international norms. As the two nations 
possessing the majority of the world’s nuclear weap ons, we are working together to 
advance nonproliferation, both by reducing our nuclear arsenals and by cooperating 
to ensure that other countries meet their international commitments to reducing the 
spread of nuclear weapons around the world. We will seek greater partnership with 
Russia in confronting violent extremism, especially in Afghanistan. We also will 
seek new trade and investment arrangements for increasing the prosperity of our 
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peoples. We support efforts within Russia to promote the rule of law, accountable 
government, and universal values. While actively seeking Russia’s cooperation to 
act as a responsible partner in Europe and Asia, we will support the sovereignty and 
territorial integrity of Russia’s neighbors. 

Emerging Centers of Influence: Due to increased economic growth and 
political stability, individual nations are increasingly taking on powerful regional 
and global roles and changing the landscape of international cooperation. To achieve 
a just and sustainable order that advances our shared security and prosperity, we 
are, therefore, deepening our partnerships with emerging powers and encouraging 
them to play a greater role in strengthening international norms and advancing shared 
interests. 

The rise of the G-20, for example, as the premier international economic 
forum, represents a distinct shift in our global international order toward greater 
cooperation between traditional major economies and emerging centers of influence. 
The nations composing the G-20—from South Korea to South Africa, Saudi Arabia 
to Argentina—represent at least 80 percent of global gross national product, making 
it an influential body on the world stage. Stabilizing our global economy, increasing 
energy efficiency around the globe, and addressing chronic hunger in poor countries 
are only three examples of the broad global challenges that cannot be solved by a 
few countries alone. 

Indonesia—as the world’s fourth most populous country, a member of the 
G-20, and a democracy—will become an increasingly important partner on regional 
and transnational issues such as climate change, counterterrorism, maritime security, 
peacekeeping, and disaster relief. With tolerance, resilience, and multiculturalism as 
core values, and a flourishing civil society, Indonesia is uniquely positioned to help 
address challenges facing the developing world. 

In the Americas, we are bound by proximity, integrated markets, energy 
interdependence, a broadly shared commitment to democracy, and the rule of law. 
Our deep historical, familial, and cultural ties make our alliances and partnerships 
critical to U.S. interests. We will work in equal partnership to advance economic and 
social inclusion, safeguard citizen safety and security, promote clean energy, and 
defend universal values of the people of the hemisphere. 

We welcome Brazil’s leadership and seek to move beyond dated North-South 
divisions to pursue progress on bilateral, hemispheric, and global issues. Brazil’s 
macroeconomic success, coupled with its steps to narrow socioeconomic gaps, 
provide important lessons for countries throughout the Americas and Africa. We will 
encourage Brazilian efforts against illicit transnational networks. As guardian of a 
unique national environmental patrimony and a leader in renewable fuels, Brazil 
is an important partner in confronting global climate change and promoting energy 
security. And in the context of the G-20 and the Doha round, we will work with 
Brazil to ensure that economic development and prosperity is broadly shared. 
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We have an array of enduring interests, longstanding commitments and new 
opportunities for broaden ing and deepening relationships in the greater Middle East. 
This includes maintaining a strong partner ship with Israel while supporting Israel’s 
lasting integration into the region. The U.S. also will continue to develop our key 
security relationships in the region with such Arab states as with Egypt, Jordan, and 
Saudi Arabia and other Gulf Cooperation Council (GCC) countries—partnerships 
that enable our militaries and defense systems to work together more effectively. 

We have a strategic interest in ensuring that the social and economic needs and 
political rights of people in this region, who represent one of the world’s youngest 
populations, are met. We will continue to press governments in the region to undertake 
political reforms and to loosen restrictions on speech, assembly and media. We will 
maintain our strong support for civil society groups and those individuals who stand 
up for universal rights. And we will continue to foster partnerships in areas like 
education, economic growth, science, and health to help expand opportunity. On 
a multilateral basis, we seek to advance shared security interests, such as through 
NATO’s Istanbul Cooperation Initiative with the GCC, and common interests in 
promoting governance and institutional reform through participating in the Forum 
for the Future and other regional dialogues.

The diversity and complexity of the African continent offer the United States 
opportunities and chal lenges. As African states grow their economies and strengthen 
their democratic institutions and gov ernance, America will continue to embrace 
effective partnerships. Our economic, security, and political cooperation will be 
consultative and encompass global, regional, and national priorities including access 
to open markets, conflict prevention, global peacekeeping, counterterrorism, and the 
protection of vital carbon sinks. The Administration will refocus its priorities on 
strategic interventions that can promote job creation and economic growth; combat 
corruption while strengthening good governance and account ability; responsibly 
improve the capacity of African security and rule of law sectors; and work through 
diplomatic dialogue to mitigate local and regional tensions before they become crises. 
We will also reinforce sustainable stability in key states like Nigeria and Kenya that 
are essential subregional linchpins.

The United States will work to remain an attractive and influential partner 
by ensuring that African priorities such as infrastructure development, improving 
reliable access to power, and increased trade and investment remain high on our 
agenda. South Africa’s inclusion in the G-20 should be followed by a growing number 
of emerging African nations who are charting a course toward improved governance 
and meaningful development. South Africa’s vibrant democracy, combined with its 
regional and global leadership roles, is a critical partner. From peacemaking to climate 
change to capacity-building, South Africa brings unique value and perspective to 
international initiatives. With its strong, diversified, well-managed economy, it often 
serves as a springboard to the entire African continent, and we will work to pursue 
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shared interests in Africa’s security, growth, and the development of Africa’s human 
capital. 

Strengthen Institutions and Mechanisms for Cooperation

Just as U.S. foresight and leadership were essential to forging the architecture 
for international coopera tion after World War II, we must again lead global efforts to 
modernize the infrastructure for international cooperation in the 21st century. Indeed, 
our ability to advance peace, security, and opportunity will turn on our ability to 
strengthen both our national and our multilateral capabilities. To solve problems, 
we will pursue modes of cooperation that reflect evolving distributions of power 
and responsibility. We need to assist existing institutions to perform effectively. 
When they come up short, we must seek meaningful changes and develop alternative 
mechanisms. 

Enhance Cooperation with and Strengthen the United Nations: We are 
enhancing our coordination with the U.N. and its agencies. We need a U.N. capable 
of fulfilling its founding purpose—maintaining international peace and security, 
promoting global cooperation, and advancing human rights. To this end, we are paying 
our bills. We are intensifying efforts with partners on and outside the U.N. Security 
Council to ensure timely, robust, and credible Council action to address threats 
to peace and security. We favor Security Council reform that enhances the U.N.’s 
overall performance, credibility, and legitimacy. Across the broader U.N. system 
we support reforms that promote effective and efficient leadership and management 
of the U.N.’s international civil service, and we are working with U.N. personnel 
and mem ber states to strengthen the U.N.’s leadership and operational capacity in 
peacekeeping, humanitarian relief, post-disaster recovery, development assistance, 
and the promotion of human rights. And we are supporting new U.N. frameworks 
and capacities for combating transnational threats like proliferation of weapons of 
mass destruction, infectious disease, drug-trafficking, and counterterrorism. 

Pursue Decisions though a Wide Range of Frameworks and Coalitions: We 
need to spur and harness a new diversity of instruments, alliances, and institutions 
in which a division of labor emerges on the basis of effectiveness, competency, and 
long-term reliability. This requires enhanced coordination among the United Nations, 
regional organizations, international financial institutions, specialized agencies, and 
other actors that are better placed or equipped to manage certain threats and challenges. 
We are attempting to forge new agreement on common global challenges among the 
world’s leading and emerging powers to ensure that multilateral cooperation reflects 
the sustained commitment of influen tial countries. While we are pursuing G-8 
initiatives with proven and long-standing partners, have begun to shift the focus of 
our economic coordination to the G-20, which is more reflective of today’s diffusion 
of power and the need to enlist the efforts of a broader spectrum of countries across 
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Asia to Europe, Africa to the Middle East, and our neighbors in the Americas. We are 
also renewing U.S. leadership in the multilateral development banks and the IMF, 
and leveraging our engagement and investments in these institutions to strengthen 
the global economy, lift people out of poverty, advance food security, address climate 
and pandemics, and secure fragile states such as Afghanistan and Haiti.

Invest in Regional Capabilities: Regional organizations can be particularly 
effective at mobilizing and legitimating cooperation among countries closest to the 
problem. Regional organizations—whether NATO, the Organization for Security 
Cooperation in Europe, the Organization of the Islamic Conference, the African 
Union, Organization of American States, or ASEAN, and the Gulf Cooperation 
Council—vary widely in their membership, constitutions, histories, orientation, and 
operational capabilities. That variety needs to inform a strategic approach to their 
evolving roles and relative contributions to global security.  

The United States is encouraging continued innovation and development of 
enhanced regional capabili ties in the context of an evolving division of labor among 
local, national, and global institutions that seeks to leverage relative capacities. Where 
appropriate, we use training and related programs to strengthen regional capacities 
for peacekeeping and conflict management to improve impact and share burdens. We 
will also encourage a more comprehensive approach to regional security that brings 
balanced focus to issues such as food security, global health, and education; access 
to more affordable and greener forms of energy; access to fair and efficient justice; 
and a concerted effort to promote transparency at all levels and to fight the corrosive 
effect of corruption.

Sustain Broad Cooperation on Key Global Challenges 

Many of today’s challenges cannot be solved by one nation or even a group of 
nations. The test of our international order, therefore, will be its ability to facilitate 
the broad and effective global cooperation necessary to meet 21st century challenges. 
Many of these challenges have been discussed previously, including violent 
extremism, nuclear proliferation, and promotion of global prosperity. In addition, 
other key challenges requiring broad global cooperation include:

Climate Change: The danger from climate change is real, urgent, and severe. 
The change wrought by a warming planet will lead to new conflicts over refugees and 
resources; new suffering from drought and famine; catastrophic natural disasters; and 
the degradation of land across the globe. The United States will therefore confront 
climate change based upon clear guidance from the science, and in cooperation with 
all nations—for there is no effective solution to climate change that does not depend 
upon all nations taking responsibility for their own actions and for the planet we will 
leave behind. 

••Home: Our effort begins with the steps that we are taking at home. We 
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will stimulate our energy economy at home, reinvigorate the U.S. domestic 
nuclear industry, increase our efficiency standards, invest in renewable energy, 
and provide the incentives that make clean energy the profitable kind of energy. 
This will allow us to make deep cuts in emissions—in the range of 17 percent 
by 2020 and more than 80 percent by 2050. This will depend in part upon 
comprehen sive legislation and its effective implementation. 

••Abroad: Regionally, we will build on efforts in Asia, the Americas, 
and Africa to forge new clean energy partnerships. Globally, we will seek 
to implement and build on the Copenhagen Accord, and ensure a response 
to climate change that draws upon decisive action by all nations. Our goal 
is an effective, international effort in which all major economies commit 
to ambitious national action to reduce their emissions, nations meet their 
commitments in a transparent manner, and the necessary financing is mobilized 
so that developing countries can adapt to climate change, mitigate its impacts, 
conserve forests, and invest in clean energy technologies. We will pursue 
this global cooperation through multiple avenues, with a focus on advancing 
cooperation that works. We accept the principle of common but differentiated 
responses and respective capabilities, but will insist that any approach draws 
upon each nation taking responsibility for its own actions. 
Peacekeeping and Armed Conflict: The untold loss of human life, suffering, 

and property damage that results from armed conflict necessitates that all responsible 
nations work to prevent it. No single nation can or should shoulder the burden for 
managing or resolving the world’s armed conflicts. To this end, we will place renewed 
emphasis on deterrence and prevention by mobilizing diplomatic action, and use 
development and security sector assistance to build the capacity of at-risk nations 
and reduce the appeal of violent extremism. But when international forces are needed 
to respond to threats and keep the peace, we will work with international partners to 
ensure they are ready, able, and willing. We will continue to build support in other 
countries to contribute to sustaining global peace and stability operations, through 
U.N. peacekeeping and regional organizations, such as NATO and the African Union. 
We will continue to broaden the pool of troop and police contributors, working to 
ensure that they are properly trained and equipped, that their mandates are matched 
to means, and that their missions are backed by the political action necessary to build 
and sustain peace. 

In Sudan, which has been marred by violent conflict for decades, the United 
States remains committed to working with the international community to support 
implementation of outstanding elements of the Comprehensive Peace Agreement 
and ensure that the referendum on the future of Southern Sudan in 2011 happens on 
time and that its results are respected. In addition, we will continue to engage in the 
efforts necessary to support peace and stability after the referendum, and continue to 
work to secure peace, dignity, and accountability in Darfur.
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••Prevent Genocide and Mass Atrocities: The United States and all 
member states of the U.N. have endorsed the concept of the “Responsibility to 
Protect.” In so doing, we have recognized that the primary responsibility for 
preventing genocide and mass atrocity rests with sovereign governments, but 
that this responsibility passes to the broader international community when 
sovereign governments themselves commit genocide or mass atrocities, or 
when they prove unable or unwilling to take necessary action to prevent or 
respond to such crimes inside their borders. The United States is committed 
to working with our allies, and to strengthening our own internal capabilities, 
in order to ensure that the United States and the international com munity 
are proactively engaged in a strategic effort to prevent mass atrocities and 
genocide. In the event that prevention fails, the United States will work both 
multilaterally and bilaterally to mobilize diplomatic, humanitarian, financial, 
and—in certain instances—military means to prevent and respond to genocide 
and mass atrocities. 

••International Justice: From Nuremberg to Yugoslavia to Liberia, the 
United States has seen that the end of impunity and the promotion of justice are 
not just moral imperatives; they are stabilizing forces in international affairs. 
The United States is thus working to strengthen national justice systems and 
is maintaining our support for ad hoc international tribunals and hybrid courts. 
Those who intentionally target innocent civilians must be held accountable, 
and we will continue to support institutions and prosecutions that advance 
this important interest. Although the United States is not at present a party to 
the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), and will always 
protect U.S. personnel, we are engaging with State Parties to the Rome Statute 
on issues of concern and are supporting the ICC’s prosecution of those cases 
that advance U.S. interests and values, consistent with the requirements of 
U.S. law.
Pandemics and Infectious Disease: The threat of contagious disease transcends 

political boundaries, and the ability to prevent, quickly detect and contain outbreaks 
with pandemic potential has never been so important. An epidemic that begins in a 
single community can quickly evolve into a multinational health crisis that causes 
millions to suffer, as well as spark major disruptions to travel and trade. Addressing 
these transnational risks requires advance preparation, extensive collaboration with 
the global community, and the development of a resilient population at home.

Recognizing that the health of the world’s population has never been more 
interdependent, we are improving our public health and medical capabilities on the 
front lines, including domestic and international disease surveillance, situational 
awareness, rapid and reliable development of medical countermeasures to respond to 
public health threats, preparedness education and training, and surge capacity of the 
domestic health care system to respond to an influx of patients due to a disaster or 
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emergency. These capabilities include our ability to work with international partners 
to mitigate and contain disease when necessary. 

We are enhancing international collaboration and strengthening multilateral 
institutions in order to improve global surveillance and early warning capabilities 
and quickly enact control and containment measures against the next pandemic 
threat. We continue to improve our understanding of emerging diseases and help 
develop environments that are less conducive to epidemic emergence. We depend 
on U.S. overseas laboratories, relationships with host nation governments, and the 
willingness of states to share health data with nongovernmental and international 
organizations. In this regard, we need to continue to work to overcome the lack of 
openness and a general reluctance to share health information. Finally, we seek to 
mitigate other problem areas, including limited global vaccine production capacity, 
and the threat of emergent and reemergent disease in poorly governed states. 

Transnational Criminal Threats and Threats to Governance: Transnational 
criminal threats and illicit trafficking networks continue to expand dramatically in 
size, scope, and influence—posing significant national security challenges for the 
United States and our partner countries. These threats cross borders and continents 
and undermine the stability of nations, subverting government institutions through 
corruption and harming citizens worldwide. Transnational criminal organizations 
have accumulated unprecedented wealth and power through trafficking and other 
illicit activities, penetrating legitimate financial systems and destabilizing commercial 
markets. They extend their reach by forming alliances with government officials and 
some state security services. The crime-terror nexus is a serious concern as terrorists 
use criminal networks for logistical support and funding. Increasingly, these networks 
are involved in cyber crime, which cost consumers billions of dollars annually, while 
undermining global confidence in the international financial system. 

Combating transnational criminal and trafficking networks requires a 
multidimensional strategy that safeguards citizens, breaks the financial strength 
of criminal and terrorist networks, disrupts illicit traffick ing networks, defeats 
transnational criminal organizations, fights government corruption, strengthens the 
rule of law, bolsters judicial systems, and improves transparency. While these are 
major challenges, the United States will be able to devise and execute a collective 
strategy with other nations facing the same threats. 

Safeguarding the Global Commons: Across the globe, we must work in concert 
with allies and partners to optimize the use of shared sea, air, and space domains. 
These shared areas, which exist outside exclu sive national jurisdictions, are the 
connective tissue around our globe upon which all nations’ security and prosperity 
depend. The United States will continue to help safeguard access, promote security, 
and ensure the sustainable use of resources in these domains. These efforts require 
strong multilateral cooperation, enhanced domain awareness and monitoring, and the 
strengthening of international norms and standards.
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We must work together to ensure the constant flow of commerce, facilitate 
safe and secure air travel, and prevent disruptions to critical communications. We 
must also safeguard the sea, air, and space domains from those who would deny 
access or use them for hostile purposes. This includes keeping strategic straits and 
vital sea lanes open, improving the early detection of emerging maritime threats, 
denying adversaries hostile use of the air domain, and ensuring the responsible use 
of space. As one key effort in the sea domain, for example, we will pursue ratification 
of the United Nations Convention on the Law of the Sea. 

Many of these goals are equally applicable to cyberspace. While cyberspace 
relies on the digital infra structure of individual countries, such infrastructure is 
globally connected, and securing it requires global cooperation. We will push for 
the recognition of norms of behavior in cyberspace, and otherwise work with global 
partners to ensure the protection of the free flow of information and our continued 
access. At all times, we will continue to defend our digital networks from intrusion 
and harmful disruption. 

Arctic Interests: The United States is an Arctic Nation with broad and 
fundamental interests in the Arctic region, where we seek to meet our national 
security needs, protect the environment, responsibly manage resources, account for 
indigenous communities, support scientific research, and strengthen international 
cooperation on a wide range of issues. 

IV. Conclusion 

“It’s easy to forget that, when this war began, we were united, bound together 
by the fresh memory of a horrific attack and by the determination to defend our 
homeland and the values we hold dear. I refuse to accept the notion that we cannot 
summon that unity again. I believe with every fiber of my being that we, as Americans, 
can still come together behind a common purpose, for our values are not simply 
words written into parchment. They are a creed that calls us together and that has 
carried us through the darkest of storms as one nation, as one people.” 

President Barack Obama, West Point, New York, December 2, 2009 
— 

This strategy calls for a comprehensive range of national actions, and a broad 
conception of what con stitutes our national security. Above all, it is about renewing 
our leadership by calling upon what is best about America—our innovation and 
capacity; our openness and moral imagination. 

Success will require approaches that can be sustained and achieve results. One 
of the reasons that this nation succeeded in the second half of the 20th century was 
its capacity to pursue policies and build institutions that endured across multiple 
Administrations, while also preserving the flexibility to endure setbacks and to 
make necessary adjustments. In some instances, the United States has been able to 
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carry forward this example in the years since the Cold War. But there are also many 
open questions, unfinished reforms, and deep divisions—at home and abroad—that 
constrain our ability to advance our interests and renew our leadership. 

To effectively craft and implement a sustainable, results-oriented national 
security strategy, there must be effective cooperation between the branches of 
government. This Administration believes that we are strong when we act in line with 
our laws, as the Constitution itself demands. This Administration is also committed 
to active consultation with Congress, and welcomes robust and effective oversight 
of its national security policies. We welcome Congress as a full partner in forging 
durable solutions to tough challenges, looking beyond the headlines to take a long 
view of America’s interests. And we encour age Congress to pursue oversight in line 
with the reforms that have been enacted through legislation, particularly in the years 
since 9/11. 

The executive branch must do its part by developing integrated plans and 
approaches that leverage the capabilities across its departments and agencies to deal 
with the issues we confront. Collaboration across the government—and with our 
partners at the state, local, and tribal levels of government, in industry, and abroad—
must guide our actions. 

This kind of effective cooperation will depend upon broad and bipartisan 
cooperation. Throughout the Cold War, even as there were intense disagreements 
about certain courses of action, there remained a belief that America’s political 
leaders shared common goals, even if they differed about how to reach them. In 
today’s political environment, due to the actions of both parties that sense of common 
purpose is at times lacking in our national security dialogue. This division places 
the United States at a strategic disadvantage. It sets back our ability to deal with 
difficult challenges and injects a sense of anxiety and polarization into our politics 
that can affect our policies and our posture around the world. It must be replaced by 
a renewed sense of civility and a commitment to embrace our common purpose as 
Americans. 

Americans are by nature a confident and optimistic people. We would not have 
achieved our position of leadership in the world without the extraordinary strength of 
our founding documents and the capability and courage of generations of Americans 
who gave life to those values—through their service, through their sacrifices, through 
their aspirations, and through their pursuit of a more perfect union. We see those 
same qualities today, particularly in our young men and women in uniform who have 
served tour after tour of duty to defend our nation in harm’s way, and their civilian 
counterparts. 

This responsibility cannot be theirs alone. And there is no question that we, 
as a nation, can meet our responsibility as Americans once more. Even in a world of 
enormous challenges, no threat is bigger than the American peoples’ capacity to meet 
it, and no opportunity exceeds our reach. We continue to draw strength from those 
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founding documents that established the creed that binds us together. We, too, can 
demonstrate the capability and courage to pursue a more perfect union and—in doing 
so—renew American leadership in the world.
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AGENDA INSTITUTULUI DE STUDII DE SECURITATE

AGENDA ISS-CD

Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Ctreştione „Dimitrie 
Cantemir” (ISS-DC) funcţionează de la 01 ianuarie 2010.

ISS-DC elaborează studii din domeniile securităţi, analize şi evaluări periodice 
ale mediului de securitate în zonele de interes pentru România, îndeosebi pentru 
sud-estul european şi pentru zona extinsă a Mării Negre. ISS-DC editează revista 
trimestrială „Univers Strategic”, în format tipărit, DVD-ROM şi on-line. În luna 
ianuarie 2012 are loc: 

INTERNATIONAL CONFERENCE EUROPE FACE TO FACE TO 
NEW DEFENSE GLOBAL POSTURE OF THE UNITED STATES

JANUARY 25th, 2012With 
Extraordinary Participation of:

Mr. Yossef BODANSKY - Former Director of the U.S. Congress’ Task 
Force on Terrorism and Unconventional Warfare, Director of Research at the 
INTERNATIONAL STRATEGIC STUDIES ASSOCIATION - [ISSA]NATIONAL 
SECURITY DEPARTMENT – ROMANIA [PA]INSTITUTE FOR POLITICAL 
STUDIES OF DEFENSE AND MILITARY HISTORY – [MOND]CENTER FOR 
STRATEGIC STUDIES OF DEFENSE AND SECURITY – [NDU]NATIONAL 

ACADEMY OF INTELLIGENCE – [Romania Intelligence Service]
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