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EDITORIAL

STRATEGIA ÎNGRIJORĂRII 

CARE STRATEGY

Gheorghe VĂDUVA1

Rezumat

La politică și la fotbal toți ne pricepem. Este știut de când 
lumea! Dar la strategie? La strategie și mai și! Mai ales că sună 
frumos, interesant, impresionant acest cuvânt: STRATEGIE. Orice 
se poate pune sub această căciulă imensă. Pentru că strategia se 
ocupă cu războaiele, nu? Iar războaie, slavă Domnului, avem de 
când e lumea. Tot felul de războaie. De regulă, calde, fierbinți, 
distrugătoare. Ca lava vulcanilor din epoca de piatră. Există însă și 
unul... rece. Unul singur. O amenințare reciprocă de o jumătate de 
secol, un ghem de probleme cât globul pământesc, care a cumulat 
filosofia tuturor războaielor la un loc și încă ceva în plus, cu totul 
și cu totul necunoscut până în acest secol: descurajarea nucleară, 
perspectiva autodistrugerii totale. Și încă ceva și mai și. Ieșirea 
din orice limite, extinderea în spațiul economic, social, cultural, 
informațional, cibernetic, cognitiv. În epoca hipersonică, în care 
abia am intrat, se va declanșa, probabil, hiperismul, hiperconflictul 
și, mai ales, hipercuvântul. 

Cuvinte-cheie: război; strategie; îngrijorare;

Summary

In politics and football we all know each other. It has been 
known since the world! But what about strategy? To strategy and 
even more! Especially the word sounds beautiful, interesting, 
impressive: STRATEGY. Anything can be put under this huge cap. 
Because strategy deals with wars, right? And wars, thank God, 
we have had the world since. All kinds of wars. Usually hot, hot, 
destructive. Like the lava of the volcanoes of the stone age. But there 

1 membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru al Uniunii Ziariștilor Profesionișin 
din România, președinte al organizației ziariștior militari profesioniști
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is one ... cold. Only one. A mutual threat of half a century, a range of problems 
as the world globe, which has combined the philosophy of all wars in one 
place and something extra, with everything and everything unknown until 
this century: nuclear deterrence, the prospect of total self-destruction. And 
something more and more. Exit from any limits, expansion into the economic, 
social, cultural, informational, cybernetic, cognitive space. In the hypersonic 
age, when I have just entered, it will probably trigger hyperism, hyperconflict 
and, especially, hypercourse. 

Keywords: war; strategy; concern;

Cum, adică, strategie a îngrijorării? Există decizii politice care au nevoie de 
o astfel de decizie? Cine și de ce și-ar propune să îngrijoreze pe cineva? Sau să se 
îngrijoreze pe al însuși? Cum poți să planifici așa-ceva? A fost el planificat doar 
pentru a produce îngrijorare? Și, de aici, alte și alte întrebări. Războiul Rece a fost o 
realitate, este o speculație, o metaforă, sau doar un concept? Și, dacă a fost o realitate, 
un fapt, care sunt, acum, după 30 de ani de la prăbușirea comunismului din Europa, 
rezultatele confruntării beligeranților? O victorie pentru unii și o înfrângere pentru 
ceilalți? Sau mai multe victorii și tot atât de multe înfrângeri? Numai victorii? Numai 
înfrângeri? Sau și unele și altele? Războiul rece a fost chiar așa cum se spune, rece, 
sau a produs, peste tot și peste toate, în afară de o mie de dușuri reci, și o mulțime de 
dureri de cap și de probleme fierbinți? Înainte de a trage linia și a aduna ce a fost și 
ce nu a fost, ce a fost rău și ce n-a fost prea rău în această ultimă jumătate de secol, 
ar trebui, poate, să ne aducem aminte că lumea nu a început cu noi și nici cu războiul 
nostru rece, nu s-a sfârșit o dată cu încheierea Războiului Rece și nu se va sfârși nici 
cu războirile opiniilor, iluziilor, confuziilor sau speranțelor noastre. Când am venit 
pe pământ, noi am găsit această lume aproape așa cum e ea acum și o s-o lăsăm tot 
aici, când nu vom mai fi, așa cum am găsit-o. De aceea, un război nu poate schimba 
mare lucru pe acest pământ. Cel puțin așa a fost până acum. Și, probabil, tot așa va 
fi și de acum înainte. Cu atât mai mult cu cât, acum, războiul (așa cum îl știm noi) 
nu mai este chiar instrumentul cel mai eficace în realizarea unor obiective politice. 
Succesul politic în relațiile internaționale nu se mai obține numai în urma victoriei 
sau înfrângerii pe câmpul de luptă, într-o bătălie decisivă. Războiul rămâne doar 
unul dintre instrumente. Dar și acesta își schimbă radical fizionomia, devine altceva. 
Mai sunt și altele, deosebit de eficiente în epoca în care ne aflăm: diplomația, forța 
economică, presiunile economice, mass media, forța organismelor internaționale etc. 
Armatele au devenit foarte costisitoare și, de aceea, soluțiile militare în rezolvarea 
unor probleme nu sunt totdeauna agreate nici de opinia publică, nici de factorul 
politic. Desigur, această aserțiune nu are valoare universală. 

Aici ar fi nevoie, totuși, de o delimitare. Una este să folosești forța militară 
pentru a impune un interes, pentru a rezolva o problemă în care tu ești interesat 

EDITORIAL
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și cu totul altceva să folosești forța militară pentru a răspunde la un atac armat, 
pentru a-ți apăra țara. Dar și această noțiune – „a-ți apăra țara prin forța armelor” 
– devine, cumva, în anumite medii, discutabilă. Ce înseamnă „a-ți apăra țara prin 
forța armelor”? Este aceasta ultima soluție? Este unica soluție? Împotriva cui? În 
ce situație? Aproape toate țările din Europa – inclusiv cele vecine cu noi și cele 
aflate în zona noastră de interes – au declarat că nu au inamici nominalizați și nu se 
consideră inamic pentru nici o altă țară. Cele mai multe au declarat că sistemul lor 
de apărare este împotriva unui potențial inamic, dar inamicul respectiv nu este nici 
definit, nici localizat. De aceea, mai peste tot se vorbește de o apărare spre toate 
orizonturile, omnidirecțională. Dar, în situația în care nu există inamic, sistemele 
naționale de apărare – sistemele de apărare, în general – mai au oare vreun sens? 
Logic, potrivit premiselor de mai sus, armatele ar trebui desființate, în locul lor 
introducându-se instituții ale armoniei universale, ale încrederii generale, sau, până 
una-alta, o armată internațională, puternică și suficient de mare, pentru a interveni 
acolo unde apar tensiuni. Știm însă cu toții că nu există și, poate, nici nu va exista 
armonie universală. Așa ceva nu se poate. Deocamdată. Țările au declarat că nu au 
inamici. Este corect. Nu au de-a adevăratelea, pentru că, în timp de pace, țările se 
află în raporturi de colaborare sau de necolaborare, se supun legilor păcii care nu 
acceptă beligeranța. O țară este inamic pentru o altă țară numai și numai în timp 
de război. Or, deocamdată, nu există un război, în sensul consacrat al cuvântului, 
de confruntare armată directă. Deși o confruntare există. În planul pregătirii și al 
dotării cu arme, în constituirea alianțelor și a sistemelor de securitate, în lucrurile 
nespuse și nescrise despre parametri pe baza cărora se alcătuiesc planurile militare 
(planificarea apărării, pregătirea cadrelor și a trupei, a populației, a teritoriului și 
a economiei etc.). Fiecare țară își evaluează cu multă grijă amenințările posibile – 
nemijlocite, imediate, directe, pe termen mediu și pe termen lung, din interior și din 
exterior – și, pentru contracararea lor, își ia măsurile pe care le consideră necesare. 
Amenințările nu sunt numai de natură militară. Cele de natură militară ne interesează 
și pe noi, militarii. Dar nu numai pe noi. Amenințările sunt însă foarte complexe și 
prolixe: economice, demografice, culturale, în domeniul informației etc. Unele vin 
din milenii, altele au apărut recent, ca tendințe. Unele sunt, deci statornice, țin de 
structura geostrategică a zonei, altele sunt foarte flexibile și extrem de dinamice. 
Facem noi oare diferența cuvenită între amenințare și competiție, între amenințare 
și risc, între amenințare și prejudecată, între amenințare și teamă? Poate că da, poate 
că nu. Oricum, lucrurile acestea nu sunt foarte simple. Nimeni nu deține monopolul 
asupra lor. Prin alte părți, există institute strategice care se ocupă de astfel de analize 
și prognoze, care reunesc oameni de știință din toate domeniile. La noi, fiecare se 
pricepe la toate. Există oameni din spectrul politic al României care se avântă cu 
nonșalanță în analize și prognoze strategice, când ei, de fapt, știu ceva foarte vag 
despre acestea, despre armată, probabil de prin presă, din vreo carte sau din povestirile 
sergenților și ale soldaților. Spre exemplu, domnul Berceanu a și emis judecăți atât 

EDITORIAL
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de categorice și atât de exacte că mă și întreb de ce mai avem noi Academie de Înalte 
Studii Militare (Universitate Națională de Apărare, după denumirea de azi), Colegiu 
Superior de Stat Major (sau cum s-o mai numi azi, pentru că avem darul de a schimba 
toată ziua denumirile instituțiilotr, după cum bat vânturile), institute de cercetări, 
inclusiv în domeniul strategiei, dacă problemele strategice ale armatei sunt atât de 
simple și la îndemâna tuturor? Dumnealui nu știe (nici atunci când a debitat acesta 
verbe, nici azi și, probabil, niciodată) că, pentru țările mici și mijlocii, care nu vor 
accede niciodată la nivelul tehnic 0 al descurajării, exprimat prin forța tehnologiei 
și finanțelor, adică prin aplicațiile militare ale unei științe foarte elaborate, capabilă 
tehnic și financiar să exploateze domeniile cele mai avansate (General André Baufre), 
și vor rămâne la nivelul 2 (armament ieftin, puțin sofisticat, produs al industriilor 
naționale de apărare, dar competitiv pentru tipul de război total), serviciul militar 
obligatoriu este o modalitate de pregătire a nației pentru război și de menținere, la 
nivelul întregii populații, a responsabilităților care-i revin pentru apărarea țării. Deci, 
serviciu național, domnule Berceanu, nu „pifăneală inutilă”. Pifăneală îi zic soldații 
și sergenții neinstruiți. O armată profesionistă este foarte bună, este excelentă, 
dar cine ne dă nouă oare permisiunea să lipsim cetățeanul român de dreptul lui la 
responsabilitatea apărării țării? Dacă ar spune-o vreo fetișcană pe care o deranjează 
numele de caporali și de soldați – eroi de război – care s-au dat unor străzi, ar mai fi o 
scuză, dar când o spune un parlamentar, mi se pare că nu este totul în regulă. Desigur, 
există încă multă durere și amărăciune în relațiile dintre unii gradați și unii soldați, 
prin unele unități, dar, de aici și până la a denumi Armata Română „pifăneală inutilă” 
mi se pare cel puțin o atitudine neatentă. 

Vreau să spun că strategiile nu se elaborează de oameni care nu stăpânesc 
domeniul, la o discuție de tipul celei publicate în acel ziar, la o țigară, pe coridor, sau 
între două alte activități. Strategia este un rezultat al unor analize foarte elaborate, 
ani și ani, și cere foarte mult. Decizia, aici, la acest nivel, poate fi catastrofală sau 
genială. Pentru că ea implică deopotrivă organizarea armatei, înzestrarea, elaborarea 
concepției de securitate și de apărare națională, conceperea și realizarea unui sistem 
de apărare națională. Or treaba aceasta nu se poate face fără să ai prognoze politice, 
economice, demografice, strategice pe termen lung. Politica, într-adevăr, este 
flexibilă, deși obiectivele ei în ceea ce privește securitatea și apărarea națională nu 
se schimbă de la o zi la alta, iar armata, prin costurile imense pe care le incumbă, 
prin sistemul de pregătire, prin nevoia de stabilitate și de limpezime morală, nu se 
poate schimba atât de ușor. Ea nu se schimbă, de fapt, niciodată. Își poate moderniza 
structurile, își poate adapta concepția de instruire și de înzestrare, dar, ca instituție, 
ea trebuie să rămână aceeași. Or, vorbele aruncate în doi peri, opiniile neavizate, ca 
să nu mai vorbim de măsurile iresponsabile care se iau uneori, sau cele care ar trebui 
luate și nu se iau la timp (a se avea în vedere dotarea armatei pentru campania anului 
1916) au efecte dramatice. Un antrenor neavizat, înfumurat și necompetent poate 
distruge, într-un singur sezon, și cea mai competitivă echipă de fotbal. Așa se poate 
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întâmpla și cu o armată atunci când nu sunt ascultați specialiștii, iar unii politicieni 
ajung la concluzia că ei se pricep nu numai la fotbal și la zboruri planetare, ci și la 
strategie. 

Și în ceea ce privește conceperea și ducerea războaielor, se pare că ne aflăm 
în debutul unei noi epoci. Arta militară a timpului modern este influențată masiv, ca 
întotdeauna, de forța tehnologiei. Pericolul nuclear, apariția sistemelor de arme de 
înaltă precizie, grație computerului, au pulverizat în mii de bucățele războiul global 
de tip mondial care este un război masiv, greoi, imposibil de evaluat și de ținut în 
frâu. În sfârșit, s-a ajuns la un asemenea nivel de dezvoltare a armamentelor, încât 
forța extraordinară a armelor, într-un război de tip global, nu mai prezintă un avantaj 
pentru cineva, ci o amenințare pentru toți. Din faptul că războiul global, mondial 
nu mai este astăzi posibil (sau, în orice caz, verosimil), nu rezultă cu necesitate că 
pericolul ar fi dispărut sau că amenințarea s-ar fi diminuat, ci doar că ele, amenințările 
de azi, sunt foarte diversificate. Este o reacție la reacție, o încercare de strecurare prin 
urechile acului, de scăpare de sub control. Omenirea nu și-a realizat încă mijloacele 
necesare pentru controlul războiului de tip global. A găsit însă unele modalități de 
a sesiza și a spune câte ceva despre monstruozitatea unei astfel de confruntări, ceea 
ce face ca un război mondial să fie, azi, mai puțin probabil, dacă nu chiar imposibil. 
Ca întotdeauna, țările foarte puternice sunt nevoite să-și asume responsabilități. 
Spre deosebire de alte vremuri, azi, aceste responsabilități sunt foarte mari. Ele sunt 
direct proporționale cu amenințările și au ca obiectiv principal gestionarea sau, cu un 
termen mai precis și mai la modă, managementul zonelor și situațiilor de criză. 

Să încercăm o trecere în revistă a câtorva din aceste foarte numeroase 
amenințări și, de aici, a îngrijorărilor care ne frământă azi pe toți deopotrivă. Se 
menține încă – și se va menține mereu – amenințarea unui conflict nuclear major. 
Este adevărat, îngrijorarea declanșării lui ca urmare a tensiunilor între cei mari, 
între cei puternici, s-a diminuat simțitor, o dată cu încetarea Războiului Rece. O 
îngrijorare mare a fost înlocuită însă cu numeroase altele care, însumate, nu sunt 
mai mici. Armamentul nuclear poate fi produs aproape de oricine (tehnologia lui nu 
mai este de multă vreme un secret) și poate fi folosit de oricine (țări interesate, dar și 
grupări teroriste, indivizi dezaxați psihic, forțe extremiste puse în imposibilitatea de 
a riposta altfel etc.). Controlul asupra acestor amenințări nucleare disipate, înmulțite, 
diversificate este foarte greu de exercitat. În afară de o agenție internațională pentru 
energie atomică (AIEA), nu prea mai există altceva, adică alte forțe specializate, 
autoritare și credibile care să controleze folosirea energiei nucleare, să descurajeze 
acest tip de amenințări și să diminueze acest tip de îngrijorări. 

Alte amenințări majore rezultă din evoluția imprevizibilă a raporturilor 
economice, din creșterea decalajelor, din adâncirea polului sărăciei. De aici nu trebuie 
neapărat înțeles că țările foarte sărace se vor năpusti asupra celor foarte bogate să le 
ia bunurile sau că țările foarte bogate le vor strivi pe cele foarte sărace pentru a scăpa 
de o posibilă amenințare a vecinului sărac și muritor de foame. Dar aceste decalaje 
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mențin o stare confuză și complexă, o stare de îngrijorare, favorizând acțiuni și reacții, 
inclusiv în plan militar. Este adevărat, există un supercontrol financiar internațional, 
o reacție destul de rapidă la decalaje, există giganți financiari și economici mondiali, 
dar problemele nu sunt încă rezolvate. Acești giganți nu alină, nu liniștesc, ci 
amenință. Decalajele cresc, resursele se împuținează, populațiile îmbătrânesc, iar 
intervenția economică și financiară in extremis a comunității internaționale devine 
din ce în ce mai mult o realitate complexă, dureroasă. În ultimă instanță, această 
intervenție (prin acordarea de ajutoare) este un paliativ. Ea nu rezolvă problema, 
ci doar ameliorează durerea. Se impun alte soluții, cum ar fi, spre exemplu, cele 
de parteneriat economic. De aceea, asociațiile internaționale cu caracter economic-
financiar, de tipul Comunității Europene, încep să aibă un rol foarte important, 
integrarea devine o realitate, conceptele tradiționale suferă unele modificări, înnoiri, 
actualizări. Dar adaptarea la cerințele sfârșitului de veac și începutului de mileniu nu 
se face fără probleme, fără contradicții. Desigur, realitățile și contradicțiile de acest 
fel nu trebuie să degenereze în conflict militar. Dimpotrivă, se pare că ele se exprimă 
printr-un dialog și în plan militar. De aceea, există o tendință de integrare inclusiv 
în plan militar. Ele impun o nouă filosofie, bazată pe colaborare și integrare, dar, în 
același timp, mențin și diversifică anumite suspiciuni, anumite tipuri de neîncredere. 

Cele mai puternice amenințări vin însă din moștenirile lăsate de istorie, din 
neconcordanța dintre aspirațiile naționale și realitățile internaționale, din modul 
cum este așezată și structurată lumea. Aceste amenințări sunt extrem de diversificate. 
Ele se află peste tot – inclusiv în țările cele mai puternice –, sunt repartizate inegal 
pe globul pământesc, fiecare rezultând din modul cum este cunoscut și perceput 
adevărul de către o țară sau alta, de către un grup sau altul, de către un om sau altul. 
Există zeci de mii de adevăruri aparente sau relative, zeci de mii de îngrijorări și zeci 
de mii de speranțe. Gestionarea acestor adevăruri, de fapt, a acestor amenințări și 
îngrijorări este foarte dificilă, dacă nu imposibilă. Opusul ei trebuie să fie construirea 
încrederii. Dar este oare posibil așa ceva? De vreme ce se încearcă, sigur că este 
posibil. Nu toată lumea aderă însă, dintr-odată, direct și necondiționat, la o astfel 
de construcție. Dimpotrivă, o parte a lumii se opune și reacționează. În fel și 
chip. Și nu totdeauna prin mijloacele cele mai pașnice. Una dintre aceste reacții o 
reprezintă terorismul. Este reacția țărilor sau grupărilor care nu-și pot permite să 
realizeze armate și mijloace compatibile cu forțele armate ale țărilor superdezvoltate. 
Terorismul este nu doar o amenințare, ci efectiv un război. Un război permanent, dur, 
ascuns, fără granițe, fără fronturi, fără reguli, fără beligeranți. Este un război absurd, 
o confruntare punctiformă, de tip mozaic, greu de prevăzut și de contracarat. El face 
numeroase victime și produce o permanentă îngrijorare. Terorismul este războiul 
secolului nostru, un război în timp de pace, dar și în timpul confruntărilor militare 
directe, cu implicații foarte mari în toate domeniile. Există, desigur, și o strategie 
antiteroristă, care este, ca mai toate strategiile de azi, o strategie a îngrijorării. Dar 
care nu rezolvă pe deplin acest tip de conflict, ci doar încearcă să-i limiteze efectele 
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și, pe cât posibil, să-l mențină sub control. 
Dar cele mai noi amenințări vin din spectrul dezinformării. Informația 

este, azi mai mult ca oricând și mâine mai mult ca azi, cea mai periculoasă și mai 
eficientă armă. Ea nu are, practic, limite. Ea creează siguranță, stabilitate, împinge 
omenirea înainte, dar tot ea menține în actualitate nesiguranța, neîncrederea, războiul 
informației, stimulează creșterea și diversificarea mijloacelor de management 
informațional și de utilizare a acesteia ca armă ofensivă sau de apărare. Strategia 
informării-dezinformării este, deopotrivă, cuvânt, imagine, matematică, electronică, 
film, teatru, conferință, simpozion, o lume complexă într-o lume complexă, un adevăr 
în nonadevăr, greu de definit și de identificat. Se adeverește astfel acea dimensiune a 
cunoașterii – cunoașterea luciferică – de care vorbea Lucian Blaga, potrivit căreia, cu 
cât cunoaștem mai mult ceva, cu atât se înmulțesc necunoscutele despre acel ceva, cu 
atât mai mult se adâncește misterul. Războiul informației este un război al misterului. 

Cu cât cunoaștem mai mult ceva, cu atât se adâncește partea necunoscută, 
cu atât crește misterul. De unde rezultă că amenințarea cea mai mare o reprezintă 
necunoașterea, ignoranța, lipsa de efort în a înțelege problemele și a le găsi o soluție. 
De-a lungul secolelor care au trecut, multe s-au schimbat. Și multe încă se vor 
mai schimba de-a lungul secolelor care vor veni. Pentru că vor veni. Și, o dată cu 
ele, vor veni și minuni, dar și nenorociri. Cum se știe de când lumea, nenorocirile, 
catastrofele, cataclismele produc mutații, iar mutațiile sunt, în procent de 99 la sută, 
letale și numai de unu la sută utile. Totuși, omenirea a supraviețuit. Și, poate, încă 
va mai supraviețui. Pentru că mutațiile aduc nu doar nenorociri, ci și caractere noi, 
rezistențe noi, imunități noi. Dar și probleme noi. Nimic nu este etern pe lumea asta. 
Nimic nu este perfect pe lumea aceasta. Nici măcar lumea. Totul se schimbă. Totul se 
află sub semnul întrebării. Totul trece. Și totul rămâne. 

Dacă privim din această perspectivă zona noastră de interes strategic, ar fi 
foarte multe de spus. Mulți s-au încumetat să se preocupe ani în șir de descifrarea 
vocației popoarelor din zonă și chiar au publicat ample studii sau simple considerații 
despre aceasta. A fost și este o întreprindere extrem de grea, întrucât acest indicator 
– vocația – nu este unul de sinteză, nici o însumare, nici o simplă caracteristică, ci 
un complex sinergic al unor caractere și însușiri aflate sub steaua destinului, definite 
istoric și validate de comportamentul milenar. Este ceea ce nu se schimbă în urma 
mutațiilor, este ceea ce nu moare, ceea ce rezistă și se îmbogățește cu însușirile cele 
noi, cu caracterele cele noi, cu orizonturile cele noi. De aici nu se deduce că totul ar 
merge spre armonia universală, că mutațiile utile le-ar estompa sau le-ar domina pe 
cele letale, ar dezamorsa conflictele, ar spulbera mentalitățile, ar vindeca rănile, ar 
aduce mai mult soare la Polul Nord și mai puțină arșiță sub soarele arzător al Africii. 
Viața arată că nu este așa. Civilizația n-a exclus războaiele, cultura n-a soluționat 
enigmele, miturile n-au fericit oamenii, matematica exactă a informației n-a spulberat 
neadevărurile, nici dezinformarea, nici minciuna. 

Care-i vocația popoarelor din zona noastră de interes strategic? Care-i vocația 
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românilor, a ungurilor, a sârbilor, a croaților, a bulgarilor, a ucrainenilor, a grecilor, 
a turcilor, a albanezilor, a polonezilor, a cehilor, a slovacilor, a rușilor, precum și 
a altor etnii care au rămas pe aceste meleaguri, după ce furtunile cu care au venit 
au trecut? Care-i vocația celor care au ajuns, într-un mod sau altul, în țara noastră? 
Este vorba de nemți, francezi, italieni, chinezi, japonezi, indieni, englezi, americani 
etc. Este aceeași ca în spațiile geografice în care se află popoarele și națiile cărora 
le aparțin sau este alta, de o altă factură? Câtă interferență și cât transfer există în 
aceste vocații ale popoarelor și minorităților din Balcani, din Carpați, din Caucaz, 
din Rodopi, din Olimp? Care-i vocația țiganilor stabiliți în România? Vocația este 
o stare pură care izvorăște din destin și se subordonează destinului, sau este un 
melanj care supune destinul legilor statistice, seriei statistice, probabiliste? Ce au 
dat aceste popoare lumii și ce au primit de la lume? Ce valori au creat și de ce 
valori s-au bucurat? Sunt aceste valori create de popoare concurente, sau se află 
într-o perfectă relație de completitudine? Care sunt calitățile acestor popoare? 
Dar defectele? Se poate vorbi, oare, la nivelul popoarelor, al națiunilor, al marilor 
comunități umane, al marilor civilizații, de calități și de defecte? Pe ce criterii se 
stabilesc acestea? În raport cu ce? Și cine anume le stabilește? Este o reflecție în 
sine, o autoreprezentare, o autoevaluare? Este vorba de reprezentarea, în conștiința 
fiecărui popor, a vocației, calităților și defectelor celorlalte? Cum își reprezintă ele, 
popoarele, națiunile și oamenii ce este drept și ce nu este drept, ce este corect și ce 
nu este corect? La ce se raportează? Care sunt criteriile? Care sunt etaloanele? Este 
vorba de acceptarea unui cod etic și juridic al popoarelor și al națiunilor? De un cod 
regional? De dreptul internațional? Este vorba de o serie de parametri introduși într-o 
bancă de date, într-o mașină de analizat, sintetizat și concretizat din care cine dorește 
extrage adevărul absolut sau adevărul său absolut? Sau este vorba de consonanța și 
distonanța faptelor și valorilor cu interesele fiecăruia, în împrejurări date? Care sunt 
aceste interese? Și, mai ales, care sunt suporturile acestor interese? Câtă judecată și 
câtă prejudecată există în fiecare? Cât realism și cât idealism se află în ele? Cât sunt 
ele de obiective și cât de subiective? În ce se concretizează? Într-o judecată dreaptă, 
atentă, acceptată de toate lumea? S-a întâmplat vreodată ca toată lumea să accepte 
ab initio vreo judecată, oricât de înțeleaptă, sau altceva? În naționalism extremist? 
În aroganță și infatuare? În arianism? În structuri și asocieri interțări și internații, 
bazate pe mulțimea intersecțiilor vocațiilor? Vocațiilor sau intereselor? S-ar putea 
ca armonizarea vocațiilor sau asocierea pe criteriile unor valori, în respectul unor 
valori, să însemne colaborare, conviețuire, efort convergent în crearea de valori, 
iar asocierea după interes și prejudecăți să genereze grupări și regrupări de state și 
națiuni, opoziții, tensiuni, spirit revanșard, stări conflictuale. Întrucât omenirea se 
armonizează în destin, în valoare și se confruntă în interese. 

Care sunt problemele controversate? Ele țin de necunoașterea vocațiilor, 
a destinului fiecărui popor, a valorilor fiecăruia sau de lucruri mai mărunte, mai 
pământene? Peste tot – din Irlanda de Nord și până în Cordilieri, din Orientul 
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Mijlociu și până în Tahiti –, s-a văzut că, atunci când se ivește o scânteie, focul se 
aprinde aproape instantaneu și pământul arde ca fulminatul de mercur. Toți ne temem 
de această scânteie, când, de fapt, ar trebui să ne temem de fulminatul de mercur 
așternut între noi, peste noi sau în fiecare din noi. Din ce se naște acest fulminat? 
Cine îl așterne? Care sunt germenii tensiunilor? Frontierele? Lipsa de identitate între 
spațiul geografic și spațiul etnic, între spațiul real și spațiul moral, între areal și statul 
de drept? Reprezentarea deformată a acestei lipse? Deformată în raport cu ce? Cu ce 
fel de formă? Cu realitatea? Realitatea cui? Lipsa de dialog? Diferențele de potențial 
economic, demografic și militar? Modul de asociere? Și, la urma urmei, cum se fac 
asocierile? După valorile comune? După interesele comune? După compromisurile 
reciproce? După nevoia de securitate, de siguranță? 

Întrebările, ca și răspunsurile pe care le sugerează, nu sunt generatoare de 
încredere, ci de îngrijorare. Vrem sau nu vrem, ele există. Cele formulate mai sus și nu 
numai acestea ne dau multă bătaie de cap. Unele se pun, altele nu se pun. În dialogul 
internațional există ceea ce se numește diplomație. Iar în diplomație, adesea, este 
mult mai important ce nu se spune decât ceea ce se spune. Oricum, șansa dialogului 
este însuși dialogul. Nu poate exista comunicare fără dialog, nu poate exista dialog 
fără întrebări, nu pot exista întrebări acolo unde nu există probleme. Și nu pot exista 
soluții acolo unde nu există reflecție, judecată, analiză, efort de înțelegere, de căutare, 
de creație. 

Dacă vocația este drumul unei nații de la apariție spre destin, atunci viața de zi 
cu zi nu poate fi altceva decât efortul de a rezolva probleme de tot felul, unele situate 
foarte departe, altele foarte aproape de ceea ce se numește vocație. Analistului nu 
trebuie să-i scape nici nuanțele, nici raporturile esențiale. Oricât ar fi ele de apropiate, 
oricât ar fi de îndepărtate. Pentru că toate sunt întrebări, răspunsuri la probleme sau 
înseși probleme. Cele mai complexe sunt cele ale ieșirii din starea de îngrijorare. 
Cele mai simple sunt cele ale intrării în starea de îngrijorare. Unele cu altele se 
compensează, pentru că, oricum, cui pe cui se scoate. 

Democrația înseamnă libertate, iar libertatea, în societatea omenească, 
înseamnă, înainte de toate, respectul legii. Legile, la rândul lor, trebuie să respecte, 
să exprime și să susțină drepturile omului, iar drepturile omului nu pot fi rupte de 
responsabilitățile omului. Pentru că, la urma urmei, cel dintâi drept al unul om trebuie 
să fie dreptul la responsabilitate. 

La granița dintre drept și responsabilitate, se află încă multă nedumerire, 
multă umbră, multă amărăciune și multă îngrijorare. Dreptul este luat, uneori, 
când este vorba de anumiți oameni sau de anumite comunități, ca privilegiu, iar 
responsabilitatea ca restricție socială. Unul din drepturile fundamentale ale omului 
este dreptul la identitate. Omul trebuie să știe cine este și de unde vine. Identitatea 
presupune deci un spațiu și o devenire. Adică un loc geografic, un drum istoric, un 
parcurs cultural și un prospect social. 

Există deci o identitate geografică, spațială, una istorică, una cultuală (care 
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generează un anume tip de civilizație) și una socială. Există, desigur, și o identitate 
etnică – foarte importantă, poate cea mai importantă, întrucât ea întrunește 
caracteristicile unei comunități care se regăsesc în fiecare individ –, dar nu exclusivistă 
și anarhică. 

Omul nu este singur pe pământ, nu este izolat, ci aparţine unor valori, este 
racordat la anumite valori. De aceea, întrebările care se pun – și pe care și le pune 
fiecare – în legătură cu propria identitate sunt întrebări și probleme ale condiției umane 
și, de aceea, sunt cele mai numeroase, cele mai grave și cele mai îngrijorătoare. Pentru 
că nu sunt simple și nu-și află totdeauna răspunsuri pe măsură. Importanța spațiului, 
a arealului, în cunoașterea și afirmarea identității, este foarte mare. Drama dinainte 
de război a poporului evreu și actuala dramă palestiniană sunt doar două exemple în 
acest sens. În cunoașterea, susținerea și afirmarea identității, spațiul geografic pare 
să fie (chiar dacă nu se spune) elementul cel mai substanțial și cel mai sensibil. Cele 
mai numeroase controverse – de unde, și cele mai mari îngrijorări – țin de localizarea 
arealului național. Între spațiul geografic și comportamentul comunităților, există 
determinări foarte complexe și foarte puternice. De aceea, lupta cea mai mare se 
dă pentru spațiu, nu pentru... cultură spre exemplu. Aceasta, pentru că afirmarea 
identității se face adesea prin negarea altor identități sau prin competiție cu alții. De 
unde, o mulțime de malformații și de construcții ciudate în raporturile internaționale 
și interetnice, unele generând, de mulți ani, conflicte deschise. 

Aceasta este o realitate. Peste ea se suprapune însă peste alte realități: schimbul 
internațional de valori, confluențele de culturi, informatizarea societății omenești, 
finanțele, mondializarea vieții economice, lumea științifică, spațiul cibernetic, spațiul 
cognitiv etc. Toate acestea ar trebui să estompeze fenomenul afirmării și susținerii 
propriei identități, în folosul comunicării și colaborării internaționale. Și, desigur, 
există această tendință. Care își are numeroase forme de exprimare. Uniunea 
Europeană, spre exemplu, este o modalitate de căutare și de afirmare a identității 
europene. O căutare cam haotică, frustrantă și distrugătoare de identități. Ea nu este 
o acțiune voluntară, ci una impusă de concurența economică japoneză, americană, 
chineză etc., de necesitatea unei construcții economice puternice în spațiul european. 

Această necesitate a devenit deja o impresionantă realitate. Toate popoarele 
din Europa se simt sau ar trebui să se simtă solidare cu o astfel de identitate, doresc 
efectiv să facă parte din ea, întrucât – o știm din străvechime – unirea face puterea. 
Iar o Europă Unită este un vis foarte vechi și foarte frumos al europenilor. Desigur, 
așa ar trebui să fie. Dar nu este cum ar trebui, ci tot așa cum a mai fost.

Lucrul ascuns produce o lume ascunsă. Situația de azi a țărilor europene nu 
este doar un efect al forțării unei unități care, de fapt nu există, întrucât popoarele 
din țările Uniunii n-au ajuns la acel grad de integralitate, apropiat de cifra 1 (pe un 
interval de la 0 la 1), care să determine efectiv nevoia de integrare, ci se mențin, mai 
ales prin interesele lor, la acea stare de insuportabilitate reciprocă, de aroganță și de 
efect imperial de care nu se pot debarasa nici într-o mie de ani (chiar dacă declară 
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sus și tare că sunt nemaipomenit de democrate). Europa de Vest este formată din 
popoarele războinice migratoare, care s-au sedentarizat în Vestul Europei, pregătindu-
se, timp de un mileniu, după distrugerea Imperiului Roman, pentru a explora (a se 
citi: invada) restul lumii, cu scopul de a o cunoaște și a-i folosi la discreție resursele. 
Acesta-i Occidentul. Restul sunt cuvinte despre care ascund gunoiul sub preș… (a se 
vedea austriacul care a distrus, în interes propriu, pădurile seculare ale României…)  

Această lume a lumii, această lume a nelumii. Într-un caiet de la „Convorbiri 
Literare”, Creangă scria, cu acea slovă de școlar optimist: „Ce-i lumea? Zi-i lume și 
te mântue.” Da, toți iubim această lume. Este lumea noastră, lume, singura din care 
facem parte. singura pe care o știm, singura în care trăim. Dar ea nu este nici pe 
departe o Grădină a Maicii Domnului, ci, mai degrabă, o junglă în care leii devorează 
căprioarele și pitonii sugrumă elefanții, ca să spunem așa. Lumea nelumii – sadică, 
lacomă, agresivă, perversă – sugrumă și ucide, exploatează, mimează și rânjește 
egalitatea, devorând-o pe cealaltă, și cultivă inegalitatea, dominanța strategică și 
democrația leilor, susținând că democraţia, prosperitatea și securitatea reprezintă 
blazonul ei cel mai cel. Desigur, acesta este blazonul celor 10 la sută din populația 
lumii, care dețin, din avuția acestei lumi, cât toate celelalte 7,5 miliarde la un loc.

De la principiul ținerii de mână la principiul buimăcirii. Toți oamenii ar 
trebui să fie super-încântați de faptul că încă există. Lumea este solidară, fiecare 
poarte grija fiecăruia, iar organizațiile caritabile nu încetează să încerce să corecteze 
cât de cât, pentru o infimă parte a populației, efectele inegalității endemice, în numele 
solidarității universale, pe motiv că așa este lumea făcută, cu bogați din ce în ce mai 
bogați și cu săraci din ce în ce mai săraci, iar acest lucru nu trebuie nici blamat, nici 
schimbat. Sclavul cu laptop de azi este același cu sclavul de ieri, iar democrația din 
vremea lui Pericle – cea care se invocă drept izvor al democrației europene de azi – 
nu era și pentru sclavi, ci doar pentru cetățeni.

Există încă numeroase îndoieli, bănuieli, temeri și nesiguranțe pe acest pământ. 
Naturae non imperatur nisi parendo (nu putem cunoaște natura decât supunându-ne 
cauzelor legilor ei) – scria Francis Bacon –, iar aceste cauze sunt infinit mai complexe 
și mai greu de cunoscut, de înțeles și de respectat când este vorba de natura umană. 
Natura umană este complicată și contradictorie, reperele ei de bază se află în lupta 
pentru a viețui și a supraviețui, în capacitatea omului și a omenirii de a proiecta, de 
a construi, de a dura. Pentru că omul nu trăiește în orice fel de natură, în orice fel 
de lume, ci în natura omului, în lumea omului. Frederic cel Mare scria: „Un general 
perfect ca în Republica lui Platon este o plăsmuire. Chiar dacă ar fi de dorit, nu este, 
totuși, caracteristic naturii umane să producă ființe lipsite de slăbiciuni și defecte.” 
De aceea, probabil că și principiile de bază ale strategiei îngrijorării, ca și cele ale 
strategiilor optimiste, ar trebui căutate în calitățile și în slăbiciunile oamenilor, printr-
un efort de sinteză, prin cuprinderea și explorarea unei evoluții pe care o intuim, o 
înțelegem, o putem cunoaște, dar, din păcate, n-o putem încă influența. 

Nolens, volens, lumea își creează propriile ei miracole, ca și propriile ei 
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catastrofe sau, poate, doar se supune lor, iar autoreglarea se produce în cicluri de câte 
o jumătate de veac și în limita unor parametri care nu pot fi încă nici cunoscuți în 
întregime, nici computerizați, nici evaluați o dată pentru totdeauna. Aceste principii, 
rezultă mai ales din ceea ce nu se spune, din ceea ce nu se vede, din acele încrucișări 
de drumuri și de destine care adâncesc misterul. Unul din acestea este principiul 
îndoielii. Descartes, cândva, mizase foarte mult pe acest principiu. Dobito ergo 
cogito, cogito ergo sum (mă îndoiesc, deci cuget, cuget, deci exist). Era un sens 
metodologic dat îndoielii, era un fundament, un punct de plecare pentru ceea ce, 
azi, numim cunoașterea cunoașterii. Omul, prin natura sa, trebuie să se îndoiască. 
A te îndoi înseamnă a-ți pune probleme și, câteodată, a le și rezolva. Dar a te îndoi 
mai înseamnă și a nu fi sigur, a suspecta, a nu avea încredere. Îndoiala te îndeamnă 
la cercetarea lucrurilor și aflarea adevărului, ceea ce este foarte bine. Dar îndoiala, 
uneori, te face să trăiești într-o veșnică incertitudine, să nu ai încredere în nimeni, să 
suspectezi pe toată lumea. Îndoiala naște, deci, nu numai curiozitate, ci și îngrijorare. 
Când vezi că unul a ajuns în câțiva ani de la gradul de maior sau chiar de la cel de 
căpitan la cel de general cu patru stele, când alții, din această țară, au ajuns în câteva 
luni miliardari, în timp ce foarte mulți oameni o duc extrem de greu, când camaradul 
tău, fără să fi făcut nimic special, fără să-și fi tocit coatele pe băncile cine știe căror 
mari școli, fără să-și fi chinuit viața prin poligoane sau pe acolo pe unde se durează 
valorile în armată, fără să fi dat lumii sau instituției în care lucrează valori, se află pe 
o treaptă situată foarte sus, iar tu, care ești mai bun ca el, îți duci viața de pe o zi pe 
alta, parcă nu-ți mai arde de nimic și de nimeni, parcă orizonturile ți s-au înnegrit și 
lumea s-a împuținat. Iar când tu nu ești un simplu om, ci ești o țară, parcă lucrurile 
sunt și mai grave. Toate țările declară că nu au inamici, dar ele fac tot ce e posibil 
ca să-și păstreze intactă suficiența defensivă și să realizeze un sistem de siguranță 
care să-i asigure victoria sau supraviețuirea în timp de război. Oricât de frumoase ar 
fi orizonturile, oricât de bune speranțe ar deschide dialogul internațional, oricât de 
benefic ar fi, pentru acest dialog, „Parteneriatul pentru Pace”, intrarea înNATO și în 
Uniunea Europeană, nu la timpul potrivit, ci atunci și doar atunci când au vrut mai-
marii Europei și ai lumii, sursele de tensiune nu s-au diminuat, îndoiala încă persistă, 
îngrijorarea n-a dispărut. 

Un alt principiu al acestei strategii este cel al lucrului ascuns. Primul 
argument al acestui principiu ar fi acela că așa a fost mereu. Următorul s-ar referi 
la faptul că, între vorbe și fapte, nu există încă totdeauna deplină concordanță. N-a 
existat niciodată și nicăieri. Vorbele și faptele nu sunt mulțimi identice. De multe ori, 
în atâtea împrejurări, una se spune și alta se face. Și aceasta nu pentru că, pe parcurs, 
s-ar fi modificat parametrii acțiunii. Nu, nu din acest motiv, ci pentru un altul, mult 
mai grav, cel al premeditării. De multe ori, de la început, se dorește precis ca una 
să se spună și alta să se facă. Divergența între vorbă și faptă este, deci, câteodată, 
programată, antecalculată. Așa se întâmplă în toată lumea, pentru că așa e lumea, 
imperfectă și secretă. Și nu s-a descoperit încă mașina aceea care să scoată în văzul 
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oamenilor gândurile și să stabilească precis ce e bine și ce nu e bine. Dar când acest 
lucru privește decizii de mare amploare, care se referă la pace sau la război, la relații 
dintre state, la influențe sau zone de influență (în sensul în care ne temem cu toții, 
nu în cel care ține de zona influenței unor anumite culturi sau valori), lucrurile devin 
primejdioase. Lucrul ascuns produce o lume ascunsă. Ne temem cu toții că, pe lângă 
lumea noastră cea de fiecare zi, care este o lume a lumii, mai există și o altă lume, 
lumea de dincolo de această lume a luminii zilei, o lume a nelumii, o lume anopții 
minții. 

În aceeași măsură creează îngrijorare și principiul interesului. Cândva se 
spunea că interesul mișcă și morile de vânt și mintea omului. Deci, el, interesul, este 
motorul acțiunii umane. Și probabil că așa și este. Apoi, cei ce se ocupă cu o astfel de 
problematică au clasificat interesul în fel și chip, de la cel individual la cel social, de 
la cel național la cel mondial, de la cel particular la cel general, e la cel comun la cel 
vital etc. De fapt, oricum l-am clasifica, interesul este interes. El ține de natura umană 
și, într-adevăr, se constituie în motiv al acțiunii. Dar, haideți să încercăm să reunim 
și să intersectăm toate interesele noastre și ale celorlalți, care nu sunt ale noastre. 
Probabil, concluzia va fi foarte interesantă. Românul zicea, tot cândva, ca să scape 
din încurcătură, sau ca să explice diversitatea: „câte bordeie, atâtea obiceie”. Cu alte 
cuvinte, câți oameni, atâtea concepții, atâtea interese. Dar interesul este oare rupt de 
ceea ce se cheamă valoare umană? Poate fi el separat de responsabilitate? Poate fi 
el izolat de toate celelalte drepturi, obiceiuri și restricții care țin de natura socială a 
omului? Poate fi el, oare, rupt de interesul armatei, de interesul nației, de interesul 
țării? Dar care este acest interes al armatei, al nației, al țării? Este unul consonant? 
Cine îl stabilește? Desigur, nația, prin... aleșii săi. Și prin legile pe care acești aleși 
le fac. Aleși care se schimbă din patru în patru ani, dar care au obligația să respecte 
legile pe care tot ei le-au elaborat. Se întâmplă așa? Respectă ei întocmai aceste legi? 
N-avem suficiente motive să credem că nu le respectă, dar sunt câteva care arată că 
unii le respectă, iar alții nu le respectă. Percepția populației este însă alta. Populația 
are încredere deplină în armată, dar nu are încredere deplină în cei care o conduc, 
adică în cei care fac legile, în cei care diriguiesc destinele țării, adică în aleșii săi! 
Îndoiala persistă, neîncrederea persistă, îngrijorarea crește. Faptul este foarte grav, 
întrucât ține de filosofia raporturilor umane, a sistemului funcțiunilor sociale într-
un stat de drept și a raporturilor între state, ceea ce poate avea consecințe greu de 
prevăzut în ceea ce numim strategia îngrijorării. 

Principiul buimăcirii este, poate, cel mai încurcat lucru din câte se cunosc, 
dar și cel mai concludent producător de neîncredere, nesiguranță, teamă și îngrijorare. 
O vreme îndelungată, ne-am învățat să nu spunem lucrurilor pe nume, să nu lăsăm 
omului posibilitatea de a alege, de a-și croi drumul, ci să-l ținem strâns de mână, ca 
pe un copil care învață să meargă sau, și mai rău, ca pe un orb, obligându-l astfel 
să meargă numai pe acolo pe unde dorea cineva să meargă. Apoi, dintr-odată, am 
renunțat la principiul ținerii de mână și l-am lăsat pe bietul om aproape buimac, să se 
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descurce cum poate în mijlocul unui labirint, al unei lumi pe care n-o cunoaște. Am 
năpădit imediat cu legile peste el, evident, pentru a-l ajuta să iasă din labirint. După 
ce, o vreme, îl copleșiserăm cu vorbe frumoase despre niște daruri imaginare pe care 
nu i le-am putut asigura, convingându-l în același timp că el nu este decât un biet 
slujitor al colectivului, că el nu știe ce face, alții au dreptul să hotărască pentru el, îi 
spunem, acum, dintr-odată că nu este așa, că viața se află în propriile sale mâini, cum 
și-o croiește așa o trăiește, cum își va așterne așa își va dormi și somnul cel de fiecare 
noapte, și somnul cel de moarte. 

Statul n-are ce-i face, statul nu este nici administrator de moșie, nici patron a 
tot și a toate, cum a mai fost, ci un umil funcționar public, care trăiește din impozite și 
se ocupă cu ordine de drept, învățământ, cultură, politică externă, apărare națională, 
ceva protecție socială... Și cam atât. 

Cam asta ar fi, cam asta înțelege bravul român încă legat la ochi, încă buimăcit, 
încă șomer, încă neresponsabil de căderea lui sau de urcarea celuilalt, peste noapte, în 
fruntea a zece buticuri care i-au adus unuia un miliard avere, iar lui, celui obișnuit să-
și aștepte cuminte rația de lapte, de carne și de libertate, un munte de durere, revoltă 
și amărăciune. 

Și, în acest bulversat sfârșit de ev încins, când unii își cântă dizidența, alții își 
pun în valoare impertinența, alții își scot de la naftalină calitățile de descurcăreți, iar 
cei mai mulți fac ochii mari de uimire, de nedumerire, de curiozitate și de îngrijorare, 
se cuibărește, ca un șarpe leneș care ucide nu prin veninul mușcăturii, ci prin cel al 
privirii, principiul nerespectului. Care nu mai trebuie comentat. 

A fi singur într-o lume nesingură. Arta necomunicării. 
Condamnați la singurătate. Morți în lumea celor vii 
A început să cânte cucul. L-am auzit, într-o dimineață, zilele acestea, pe malul 

unui lac, într-un câmp plin de verdeața grâului scăpat de sub zăpezi și, pentru o 
clipă, de sub ploi. La noi se spune că, dacă te spurcă cucul (dacă-i auzi cântecul pe 
nemâncate), îți moare cineva apropiat, cineva drag. Cineva apropiat, cineva drag... În 
fiecare săptămână, ziarul nostru publică o rubrică de ultime cuvinte scrise cu lacrimi 
în ochi despre cei plecați prea repede dintre noi. Despre cineva apropiat, despre 
cineva drag... Camarazi de-ai noștri, oameni care au dat armatei totul, unii, veterani 
de război, alții, rezerviștii, dar și ofițeri, maiștri militari și subofițeri în activitate, 
unii, în vârstă, apăsați de povara anilor și a greului armatei, alții, cei mai mulți, în 
floarea vârstei, sunt stopați în plin avânt, în plină ascensiune de nemilosul ecou cernit 
al cântecului de cuc. Numărul acestora din urmă nu este foarte mic, de unde rezultă 
o concluzie îngrijorătoare cu privire la speranța de viață a cadrelor militare. Stresul, 
nesiguranța, presiunile de tot felul, care se adaugă la tumultul profesiei, la solicitările 
ei uneori supraomenești, dar mai ales neînțelegerea efectului acțiunii îndelungate a 
acestora ne îngrijorează foarte mult. Nu agresorul clasic face asta, ci un agresor mult 
mai parșiv și mai subtil, care, adesea, se strecoară printre noi, în postura de prieten, 
de profet, de confesor, de alter ego. Nu pentru a ne sfătui, ci pentru a ne sâcâi, pentru 
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a ne face viața mai amară, zilele mai scurte și nopțile de nesomn și de coșmar cât 
mai lungi. 

De regulă, pier cei mai buni, cei care nu reușesc să se adapteze acestor vremuri 
aspre unde principiul homo homini lupus este, uneori, mai presus de arta de a trăi. Ei 
sunt primele victime, primii neadaptați, primii aruncați în singurătate. Se instituie, 
violent și pătimaș, peste câmpul de bătaie al vremurilor noi, arta de a nu comunica. 
Unii au uitat să asculte, alții au uitat să se spună. Unii vorbesc ceasuri întregi fără să 
spună, de fapt, nimic, alții tac ceasuri întregi, nespunând, de drept, tot nimic. Unii 
vorbesc fără să se audă, alții tac fără să tacă. Necomunicarea este, pentru omenire, 
maladia cea mai grea, cancerul psihicului, arma nucleară a dușmanului din noi. 
Este adevărat, ne îndreptăm cu pași mai mult sau mai puțin repezi spre o societate a 
informației, a cunoașterii, dar comunicare nu înseamnă numai informație, ci și sistem 
de receptare a ei, construcție, trăire, creație, idee, apropiere. 

Dar apropierea este, azi, un fel de minune a minunii, un fel de întâlnire a unui 
munte cu un alt munte. Oamenii au devenit, în genere, mai reci și mai depărtați decât 
munții, marile aglomerații urbane nu-i apropie, ci, dimpotrivă, îi îndepărtează și mai 
mult pe unii de alții, îi izolează și mai adânc. Nu pe toți, desigur, ci doar pe unii. 
Uneori, te simți foarte singur, chiar dacă trăiești în plin centrul celei mai aglomerate 
capitale din lume. Singur, foarte singur, într-o lume nesingură. Timpul de azi, aflat 
mereu în suprapresiune, condensat la maximum, poate instala în unii dintre noi cea 
mai profundă și cea mai cumplită singurătate. Omul singur nu poate comunica. 
Nu știe să comunice, nu vrea să comunice, nu stăpânește arta de a se face ascultat, 
nu-l interesează această artă. Nu tot omul singur este așa. Un om singur poate fi și 
un resemnat, un împăcat, un retras, un pustnic, un sihastru. Cel care s-a sihăstrit a 
făcut-o pentru meditație, pentru a-și facilita comunicarea cu Dumnezeu. El nu este 
un om singur. El se are pe sine și îl are pe Dumnezeu. Omul singur nu are pe nimeni. 
Pentru că nu are încredere în nimeni, pentru că nu crede în nimic, pentru că pe el nu-l 
aude, nu-l vede și nu-l ascultă nimeni. 

Din păcate, și în instituția militară, numărul oamenilor singuri este în creștere. 
Multe din canalele prin care armata își ascultă și își respectă soldații (toți suntem 
soldați!) s-au obturat. Imperativele și toboganele au luat din ce în ce mai mult locul 
dialogului sincer, al respectului sincer. Lipsa de respect a unora față de alții, graba, 
neîncrederea și umilirea sunt catapulte ale însingurării, ale condamnării la singurătate. 
Militarul activ sau rezervist, mai ales rezervist, jignit, umilit, nerespectat se refugiază 
în necomunicare, în dezamăgire, în singurătate. Se refugiază, sau pur și simplu este 
încarcerat acolo, este aruncat acolo. Și el acceptă asta. Deși, la drept vorbind, el ar 
trebui să lupte, să se facă ascultat, respectat. 

Acestea sunt vorbe, pentru că, în realitate, acționează alte legi. Legea mieilor 
sacrificați, legea bâtei, legea manevrării aproapelui, legea minimei rezistențe, legea 
neascultării celuilalt (sau a pumnului în gură), legea răstălmăcirii, legea amăgirii, 
legea promisiunii, legea do ut des (îți dau ca să-mi dai) etc. Legi care au putere de 
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fărădelege. În fața lor, omul obișnuit, nepregătit în arta fărădelegii și a descurcărelii, 
rămâne singur. Lovit de un asemenea zid, el se buimăcește și rămâne și mai singur. 
Toți trecem prin astfel de momente, unii însă nu mai pot ieși din ele. Numărul 
acestora din urmă este tot mai mare. Desigur, n-a făcut nimeni o statistică și nici 
nu se poate face prea ușor așa ceva. Omul singur, însingurat de alții, nu-și scrie pe 
frunte „Singur”, iar singur nu echivalează cu singuratic. Un om poate fi un singuratic, 
adică un necăutător de prietenii ușoare, un ins care nu se simte bine în aglomerații, 
un nepalavragiu, un om căruia îi place să rămână singur cu sine, cu gândurile sale. 
Dar acesta este un singuratic în văzul lumii. De fapt, el nu este un om singur, ci un 
om care are calitatea de a fi un singuratic. Își are gândurile, cărțile, ideile, imaginile, 
lumea lui. El comunică perfect cu sine și, prin sine, cu lumea. Omul însingurat este 
un aruncat în singurătate, adică un exilat în singurătate, un condamnat la singurătate. 
Cine-l condamnă? Uneori, viața, alteori, lumea, sistemul sau fuga de sistem, 
propria-i ființă. Nu vom ști niciodată dacă cineva este vinovat sau nu de singurătate. 
Nu vom ști niciodată nici dacă singurătatea este o vină a cuiva sau a ceva anume, 
dar știm precis că singurătatea este un delict împotriva naturii umane, așa cum este 
homosexualitatea, că ea nu este proprie omului, ci devine un dezastru pentru om. 

Unii spun că singurătatea este apanajul zeilor și al geniilor. Da, și geniile se 
află în singurătate. Dar este o singurătate aparentă, pentru că geniile au foarte multe 
de spus, de comunicat. Geniile sunt cele mai comunicative ființe din lume, sunt 
ascultate de lumea întreagă, generație după generație, chiar și atunci când ele nu 
mai sunt. Însingurarea, singurătatea, reprezintă cu totul altceva: o maladie a acestui 
început de mileniu, o ciupercă otrăvitoare a civilizației de împrumut, un produs al 
agresivității umane. Pentru că omul însingurat nu decide el să fie singur, nu-și alege 
el singurătatea, ci este obligat, condamnat la singurătate, aruncat în singurătate sau 
nevoit să se refugieze în singurătate. Dintre cei însingurați, unii aleg calea sinuciderii, 
alții o duc mai departe cu această infirmitate a necomunicării, rămânând ceea ce au 
fost și sunt: condamnați să fie niște morți printre vii, niște morți nemuriți pe deplin, 
ci muriți doar pentru ceea ce devine tot mai mult neviu printre cei vii. 

Omul este un univers în care nu mai încape alt univers. Refugiul în compromis, 
compromisul refugiului . Dolce et decorum est pro patria mori și Auri sacra fames – 
două adevăruri ale aceleiași realități tulburătoare și nesigure. 

Fugit irreparabile tempus. Uităm repede ceea ce nu vrem să ținem minte. 
Sau, de cele mai multe ori, ținem minte teribil de mult ceea ce, poate, ar trebui să 
uităm imediat. Vă mai amintiți? Cu câtva timp în urmă, cuvântul de ordine era... 
lupta împotriva automulțumirii. Fiecare trebuia să-și ceară mai mult, mai repede, mai 
bine. Opusul automulțumirii trecătoare și periculoase trebuia să fie autonemulțumirea 
permanentă și liniștitoare sau autocritica benefică, matură, constructivă. N-am făcut, 
n-am dres, am înțeles că n-am înțeles, puteam să fac mai mult, dar n-am făcut mai 
mult, acum am înțeles că trebuie să înțeleg ce să fac și ce să nu fac, ce să nu fac 
și ce să fac și, gata, voi face ce trebuie să fac și nu voi face ce nu trebuie să fac. 
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Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult că m-ați ajutat, singur n-aș fi putut să înțeleg 
niciodată asta, trebuia să mi se deschidă capul, să fiu criticat, să-mi dau seama că n-ar 
fi trebuit să mă mulțumesc cu ceea ce m-am mulțumit, să mă... automulțumesc... Și 
așa mai departe. Doar... imperativul categoric al epocii luminilor era voința colectivă, 
nu? Voința celorlalți. Vorbe. Vorbe fără acoperire, care nu veneau dintr-o determinre 
reală, obiectivă, ci din una contrafăcută, supusă unor sloganuri. Chiar dacă intenția 
era bună și se înscria unei anumite morale – negarea duce la dezvoltare –, realizarea 
devenea imposibilă. Omul este un univers în care nu mai încape alt univers. El acceptă 
sau nu acceptă, iar între acceptare și neacceptare nu poate fi decât compromisul. 
Omul obișnuit se refugiază, adesea, în acest compromis – ne refugiem cu toții în el, 
spunând că întotdeauna adevărul este la mijloc –, pentru a nu se complica, pentru a 
câștiga timp, pentru a-și păstra nealterat și secret colțișorul său de lume. De lume 
a gândului. Pentru că, uneori, numai gândul îi mai rămâne. Atât cât îi mai poate 
rămâne. De aceea, omul de fiecare zi se află, uneori, în opusul cuvintelor pe care este 
nevoit să le spună, și, din acest motiv, procesul de înstrăinare, de formă fără conținut, 
de conformare fără participare se accentuează, se tot accentuează, astfel încât totul 
devine o farsă. 

Prin alte părți, poate, omul se supune mai ușor sloganelor. Sunt țări unde 
cei devotați stăpânului sau conducătorului îl urmează fără condiție, îl slujesc, îl 
divinizează, se închină și se înclină în fața lui și mor o dată cu el. La noi, omul 
își este, totuși, sieși stăpân și nu acceptă orice, chiar dacă se preface că acceptă, 
desigur, unul pentru a supraviețui, altul pentru a se înavuți, altul pentru a se strecura 
spre un loc mai bun sau spre un post mai bun. Este foarte greu să-ți dai seama de 
adevărata calitate umană a celui de lângă tine. Mizăm însă pe statistică. Cei mai mulți 
oameni – mai ales în uniforma Armatei Române –, în condiții deosebite, au avut un 
comportament deosebit. E drept, și în aceste condiții, unii au jefuit morminte, alții au 
călcat pe cadavre și au acumulat averi sau au ajuns acolo unde le-a fost mai bine. Dar 
așa e peste tot în această lume. Și, în orice caz, jefuitorii de morminte n-au fost ostași 
ai Armatei Române. Cel mult ei, ostașii, sunt cei jefuiți din mormintele lor sărace și, 
adesea, uitate. Nu de aur și de diamante – ostașul nu are așa ceva –, ci de respectul și 
de recunoștința cuvenite celui ce a căzut pentru țară. Dar, astăzi, și acestea par, pentru 
unii, vorbe. Vorbe mari. Stâlpii de cafenele, plimbăreții, cosmopoliții, cei care se 
adaptează atât de ușor oricărei împrejurări (în folosul lor), cei care își schimbă ușor 
părul, hoții de drumul mare – unii dintre ei, politicieni și demnitari ai României – nu 
sunt foarte dispuși să audă aceste vorbe. Unii chiar își arogă în exclusivitate dreptul 
de a ni le spune ei, ca și cum ei și numai ei le-ar fi descoperit undeva, pe mapamond 
și le-ar fi importat cu preț greu, numai și numai pentru binele acestui popor. Deși cel 
care a inventat avionul cu reacție este un român, noi nu știm să apreciem acest lucru 
și ne plecăm cu sfiiciune în fața altor industrii aeronautice, când ar trebui să mâncăm 
pământ și să nu-l trădăm pe Coandă. Armata Română are presă militară de cea mai 
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bună calitate de un secol și jumătate, dar unii dintre noi abia acum învață despre 
libertatea de exprimare, despre responsabilitatea exprimării, lucruri care au făcut 
gloria și elementul de forță al Armatei Române dintotdeauna. Oare, chiar suntem 
dispuși să învățăm și să aplicăm adevăratele legi (este vorba de legile obiective) care 
acționează în Armata Română cu privire la ceea ce se numește elementul numărul 
unu al capacității de luptă? Nu, nu suntem! Sau, în orice caz, unii dintre noi nu sunt 
dispuși să-și piardă prețiosul lor timp cu astfel de meditații. Sunt alte lucruri mai 
directe și mai pământene sub acest soare blând de Carpați. 

Bine că și uitarea, ca și nebăgarea în seamă sau indiferența, este înscrisă în 
legile omenești. Și – nu-i așa? – nimic nu trebuie să ne fie străin din ceea ce este 
omenesc. Tot omenesc, cred unii cu seninătate, este și să-i dai soldatului drumul în 
învoire cerându-i în schimb, sau, mă rog, acceptându-i să-ți aducă un... miel. Tot 
omenesc, cred alții, este să cheltui banii bugetului pe tot felul de prostii, să deturnezi 
fonduri, să favorizezi anumite firme, să nu iei în seamă sesizările controlului financiar 
de gestiune, să bagi mâna în buzunarul contribuabilului în interes personal, să crezi 
că totul ți se cuvine sau, mă rog, să accepți că ți se cuvine ceea ce de fapt nu ți se 
cuvine... 

Acestea – și nu numai acestea – sunt lucruri grave, făcute de câțiva, care 
afectează imens buna noastră credință și bunul nostru renume. Și chiar dacă lucrurile 
nu stau peste tot așa – și, bineînțeles, că nu stau peste tot așa! –, percepția este cât se 
poate de îngrijorătoare. Ea ne macină, ne dă nesiguranță și neîncredere, accentuează 
sentimentul de înstrăinare pe care mulți îl trăiesc, măresc nesiguranța, stresul, adâncesc 
umilința. În lipsa unor măsuri ferme de stopare, inteligența perversă proliferează. 
Aceasta este una din cauzele cele mai profunde ale sinuciderilor din armată (la nivelul 
anilor 1990-1997), dar și ale unor stări care ar trebui luate în seamă. S-ar putea spune 
că toate acestea nu exprimă chiar o stare generală, ci accidente grave și, într-un fel, 
consecințe ale intrării în armată, pe ușa din dos sau cine mai știe pe unde, a unor 
oameni care au ajuns cadre militare și care n-au, de fapt, nimic comun cu această 
instituție. Așa e. Dar asemenea lucruri sunt realmente motive de îngrijorare, pe care, 
alții, neprieteni ai Armatei Române, poate, le provoacă sau le folosesc. Din decembrie 
1989 încoace, se tot caută, prin fel de fel de mijloace, să se cultive neîncredere în 
ostașul român. Efectul este, din fericire, invers. Poporul acestei țări are încredere 
în armată. Are și puterea să înțeleagă că nimic nu este perfect pe lumea aceasta și, 
ca urmare, și în această instituție se mai petrec, pe ici pe acolo, unele lucruri care 
nu-i sunt comune. N-ar trebui să tolerăm sub nici o formă asemenea lucruri. Cu atât 
mai mult cu cât ostașul român este un ostaș foarte bun. A dovedit-o întotdeauna, o 
dovedește și acum. La exercițiile organizate în cadrul „Parteneriatului pentru Pace”, 
în misiunile din Somalia, din Angola, din Bosnia, din Angola, ulterior, din Irak și din 
Afganistan, la aplicațiile, tragerile și exercițiile de zi cu zi, ca și în cazul unor situații 
deosebite, el s-a comportat cu profesionalism, umanism, curaj, eroism chiar. Ostașii 
români, indiferent de gradele pe care le poartă pe umeri, sunt oameni cu care se poate 
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porni la drum, chiar dacă, în anumite împrejurări, unul este vrâncean, altul muntean 
și altul moldovean... 

Acesta este elementul nostru forte și, deopotrivă, elementul nostru de 
îngrijorare. Dolce e decorum est pro patria mori și Auri sacra fames sunt din 
păcate – și la noi, ca și la alții – două adevăruri ale aceleiași realități tulburătoare și 
nesigure, dar și acestea sunt ale noastre și, de aceea, cum spunea poetul, bucuroși 
le-o duce toate. 

Un nume frumos, un renume trist. A trăi și a muri pentru o iluzie. Îngrijorarea 
legii absurde a lucrurilor întâmplătoare. Respectul identității armatelor 

Am fost, recent (1995), în Bosnia. Un nume frumos, un renume trist. Bosnia 
– spun unii – este un loc blestemat. Alții spun că Bosnia nu este un loc blestemat, ci 
unul binecuvântat; blestemați sunt doar cei care au prefăcut acest ținut de vis într-un 
teatru de război și de coșmar. Dar cine sunt aceia? Locuitorii acestor superbe sate 
și orașe de pe Valea Bosniei, de pe Drina, din tot acest ținut de basm? Numai ei? În 
exclusivitate ei? De ce au făcut-o? Ce anume i-a îndemnat să se urască de moarte 
unii pe alții, să se ucidă unii pe alții, să-și mitralieze casele și orașele, să-și distrugă 
familiile și viața? Doar era loc destul pentru fiecare! Și fiecare își făcuse o casă ca în 
povești! Unii ar spune că vinovate sunt cele trei religii care se află aici: ortodoxismul 
sârb, catolicismul croat și musulmanismul. Dar religiile apără viața și îndeamnă la 
toleranță și iubire universală, nu la război! Războaiele religioase au apus de mult! 
Alții lasă religiile de o parte – doar religiile respectă armonia și promovează un spirit 
de egalitate în fața divinității pentru toți oamenii de pe pământ! – și caută explicațiile 
într-un anumit interes politic. Al cui? Unii lasă și interesul de o parte și acuză trecutul, 
istoria, prezentul, iluzia. Mulți dintre oameni trăiesc într-o iluzie și își dau viața 
pentru o iluzie... Cei mai mulți nu înțeleg însă mai nimic din tot ce s-a petrecut aici 
și, de aceea, caută explicații în dramele trecutului, în neuitarea memoriei, în traumele 
prezentului, în confuziile viitorului, sau pur și simplu presupun. Presupunerea nu este 
însă demonstrație științifică și, de aceea, nu are nici o relevanță. Ea este, totuși, de 
multe ori, motorul acțiunii și cenușa care se spulberă în vânt după ce totul s-a sfârșit. 

Aici începe îngrijorarea. Îngrijorarea legii absurde a lucrurilor întâmplătoare. 
Lucrurile întâmplătoare sunt considerate întâmplătoare pentru simplul motiv că 
nu au, pe moment, alte explicații. Dar ele își au totuși niște cauze ale lor. Cauzele 
evenimentelor dramatice din Bosnia sunt căutate, deopotrivă, și în acest spațiu de 
o frumusețe unică, dar și în altă parte. Poate într-un blestem. Poate în soartă. Doar 
scânteia primului război mondial s-a aprins tot la Sarajevo... Am văzut locul din 
Sarajevo unde a fost ucis prințul Ferdinand, în 1914. Nu m-a impresionat. M-au 
impresionat însă profund urmele aspre, dramatice ale luptelor, clădirile distruse, 
îngrijorările de pe chipurile oamenilor. E drept, nu se mai aud focuri de armă și 
lovituri de tun la Sarajevo. Dar oamenii tremură la gândul că s-ar mai putea auzi. 
Ei s-au săturat de război. Dar războiul se află peste tot, în casele distruse, în gropile 
comune, în sufletul oamenilor, în ura care încă îi macină pe unii, în intoleranța altora, 
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în revolta celor mai mulți. În mare parte, sârbii bosniaci care locuiau la Sarajevo au 
plecat. Foarte mulți din musulmanii care și-au părăsit casele și avutul din pricina 
războiului încă nu s-au întors. Sunt sate și localități în care este arborat steagul croat. 
Cineva povestea o scenă de la Doboj care mi s-a părut cutremurătoare. Câteva sute 
de sârbi bosniaci și de musulmani bosniaci s-au luat, într-o zi, la bătaie. Cu pietre, 
cu bâte, cu cuțite. Ceva în genul încăierării din 20 martie 1990, de la Târgu Mureș, 
dintre unguri și români. Unii spun că încăierarea dintre sârbi și musulmani a început 
de la un incident între familiile mixte despărțite care se postau de o parte și de alta 
a râului Bosna, treceau apoi un pod și se întâlneau să-și vadă copiii și să-și rezolve 
problemele. Soțul sârb comunica astfel cu soția musulmană, sau doar îi aducea copilul 
să-l vadă, soția sârbă își revedea – Dumnezeu știe cum, cu ce ochi! – soțul musulman. 
E greu de spus dacă între cei doi oameni care s-au iubit de o viață mai există la ora 
actuală iubire sau responsabilitate. Se spune că ura a luat locul iubirii, iar iubirea nu 
mai există. Greu de crezut așa ceva. Dar acesta-i adevărul care se inoculează. Căci, 
dacă cei doi soți nu au fost de aceeași parte a baricadei – unul fiind sârb iar celălalt 
croat sau musulman –, automat familia respectivă s-a despărțit. 

Cu sau fără voia celor doi și cu atât mai puțin a copiilor rezultați din căsătorie. 
Adică din proprie pornire sau sub presiunea celorlalți. Sentimentele omenești foarte 
normale în vreme de pace au devenit, în timpul războiului și după război, ură. Sau 
frică. Sau durere. Poate, nu la toți – oamenii sunt oameni –, dar aproape toți au fost 
nevoiți să se supună deciziei de a o rupe cu celălalt, soțul sau soția. Soldații din IFOR 
care asigurau întâlnirea părinților ca să-și vadă reciproc copiii s-au speriat de acest 
incident, au deschis foc de avertisment și, de atunci, au devenit intoleranți la astfel 
de întâlniri. Un subofițer genist român, impresionat de ruptura sălbatică dintre tată 
și mamă, de imposibilitatea comunicării între cei doi, de prudența celor ce caută să 
prevină orice fel de incident care ar putea redeclanșa ostilitățile, a luat în brațe fetița 
de la mama ei, a trecut cu ea podul și i-a dat-o tatălui s-o vadă și să-i spună câteva 
cuvinte. Apoi tot el a luat-o și i-a dus-o înapoi mamei. 

Noi nu știm însă cu precizie ce a fost în acești ani de crunt război. (Nu se știe 
nici acum, în anul de grație 2019, când republicăm acest articol din „Observatorul 
militar”). Vedem numai câteva din urmele care mai sunt încă vizibile. Însă, de cele 
mai multe ori, ceea ce este important nu se dezvăluie ochilor. 

Asta e. Iată că, în secolul nostru, sunt posibile și asemenea lucruri. N-ar trebui 
să ne mirăm, pentru că, în decembrie 1989, în martie 1990, am văzut și la noi așa 
ceva. Nu chiar cu atâta cruzime, dar pericolul unui conflict de proporții nu a fost prea 
departe. Iar acest conflict nu ni l-am dorit noi, românii. 

Aici încep întrebările, suspiciunile, temerile. Se reface oare Imperiul 
Habsburgic? Începe bătălia pentru culoarul strategic al Dunării sau, deja, aceasta 
s-a încheiat? Cine urmează la rând? Cine va face parte din zona tampon? Se va mai 
extinde oare NATO spre est sau se va opri doar în centrul Europei? Această forță uriașă 
de implementare a păcii (IFOR) de 60.000 de oameni care acționează în Bosnia – din 
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care face parte și un foarte bun batalion românesc de geniu – va reuși oare să prevină 
războiul și să-i ajute pe oamenii din această parte de lume să revină la viața normală? 
Când și mai ales cum se vor normaliza lucrurile în această parte de lume? Conflictul 
se va stinge definitiv? Relațiile dintre statele care au rezultat în urma destrămării 
fostei Iugoslavii nu vor purta oare în ele amprenta acestui război? În ce măsură va 
influența evoluția acestor relații situația strategică din zonă? Să dea Domnul ca totul 
să fie bine! După atâta negură, acest pământ merită parcă un nou răsărit de soare. 
Azi, în 2019, pare liniște în Balcanii de Vest. Lucrurile s-au mai așezat, o parte din 
statele fostei Iugoslavii fac parte din NATO și din Uniunea Europeană, o parte din 
cei considerați vinovați de războaiele de aici au fost judecați și condamnați… Alții 
au realizat obiectivele strategice pe care și le-au propus. Iar unii dintre cei implicați, 
și-au scris memoriile… Și au spus ce ordine au primit. Pentru a-și de-păta, probabil, 
conștiințele. Dar eu am fost acolo și am văzut… 

Arta de a fi niște oameni liberi sub vremuri 
Am scris de multe ori în acest colț de pagină, așa cum m-am priceput, despre 

lucruri cunoscute și trăite, unele mai mari, altele mai mărunte, unele mai importante, 
altele mai puțin importante, dar toate făcând parte din lumea noastră, din universul 
gândurilor și al preocupărilor noastre, din temerile, îngrijorările sau convingerile 
noastre. Am scris despre disfuncționalități care ne complică viața și despre un soi de 
viețuire care amplifică... disfuncționalitățile, despre fapte care ne înalță sau ne scad în 
ochii noștri și în ochii lumii, dar și despre ochi care nu văd sau nu vor să vadă faptele. 
Sunt temeri care sunt pur și simplu temeri, ca toate temerile de pe acest pământ, dar 
și temeri care ar trebui să ne doară și chiar să ne înspăimânte, întrucât nu sunt simple 
temeri, ci adevăruri triste, unele chiar îngrozitoare. Din ce în ce mai mult, se instituie 
(în noi sau în afara noastră) o instanță care ne judecă foarte aspru. Ne judecă atât 
pentru ceea ce facem, cât mai ales pentru ce nu facem.

Altădată eram cu toții oameni noi, acum suntem cu toții oameni liberi. Cl 
puțin, așa se dorește să credem. Dar libertatea este o stare foarte grea. Unii îi acuză 
pe alții în legătură cu această stare, alții spun că starea de libertate nu este chiar așa 
de proastă, că situația se echilibrează, unii fac teoria teoriei, alții nu mai fac nimic, 
iar cei mai mulți tac. Pentru că libertatea este o artă, iar tăcerea este de aur. Poate 
că n-am ieșit încă din confuzie, cum se afirmă adesea, poate că, în capul nostru, 
al unora dintre noi, este un fel de ceață, iar dincolo de ceață nu se mai află nimic. 
Poate că nu vedem, nu gândim, nu înțelegem. Vremurile se schimbă... S-au schimbat. 
În anul de grație 2019, peste cinci milioane de români au părăsit țara, alte două 
milioane sunt sezonieri pe ogoarele altora, România și-a distrus complet economia, 
industria, și-a înstrăinat resursele, și-a redus armata la 70.000 de militari profesioniști 
(din 350.000, cu o rezervă mobilizabilă de peste un milion, cu un bazin de resurse 
umane considerabil etc.), și-a distrus industria de apărare, iar politicienii au făcut tot 
cer e posibil pentru a jigni și umili instituția militară și a crea, în rândul populației, 
ostilitate față de militari, îndeosebi față de gradele mari.
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Este adevărat, unii dintre noi se adaptează rapid oricăror împrejurări, trec cu 
nonșalanță, cu mare ușurință de la o convingere la altă convingere, de la un statut la 
alt statut, profitând la maximum de tot ce se poate profita. Este oare aceasta arta de 
a fi liberi? Libertatea este o artă sau un drept? Îți demonstrau, ieri, cât de performat 
este un sistem, cât de grozav e un filosof, iar azi, tot ei, și tot în linia cunoscută, îți 
demonstrează cât de abject a fost acel sistem pe care abia l-au preamărit și cât de 
nesavant era acel filosof. Evident, acești oameni – atâția câți sunt – nu au emigrat 
pe planeta Marte – ei nu emigrează niciodată, sunt foarte statornici –, ci se află 
printre noi, așa cum s-au aflat întotdeauna. Cei mai mulți dintre ei poate că nici nu 
știu că sunt așa cum sunt. Pentru ei, lucrurile normale au dimensiuni variabile, în 
funcție de locurile unde se află și de timpurile sub care se află. Poate nici nu sunt cu 
adevărat, poate numai noi avem câteodată impresia că sunt. Adică sunt o creație a 
noastră, pentru că numai noi îi vedem. Și când ei dispar – pentru că fantomele mai și 
dispar, nu? –, apare altcineva. Un personaj straniu, neidentificabil, invizibil, un fel de 
alter-ego cu care vorbim atunci și numai atunci când suntem foarte singuri. El este, 
câteodată, unicul nostru partener de dialog. Pe vremuri, cu acest alter-ego, vorbeam 
frecvent despre cerința oficială de a discuta despre existențialism, doar pentru a-l 
combate, despre Hegel, doar pentru a-i scoate în relief pe alții, despre alții, doar 
pentru a scăpa de amenințările și tentațiile din noi... 

Ei, dar toate acestea au trecut, le-am și uitat. Acest alter-ego este, totuși, foarte 
important, mai ales atunci când nu te bagă nimeni în seamă. Dacă spui lucrurilor 
pe nume, cei cărora nu le convin numele precise și nesecretizate ale lucrurilor cele 
adevărate te ignoră, iar ceilalți... nu te văd. Istoria se repetă. Mulți oameni n-au prea 
fost băgați în seamă, deși ar fi avut câte ceva de spus. Asta nu înseamnă că nebăgarea 
în seamă este un capăt de lume. Nu, nici vorbă! Înseamnă, cel mult, confirmarea acelei 
ipoteze că unii din oamenii favorizați de vremuri nu acceptă adevărul, iar cei care-l 
acceptă nu sunt luați în mod serios în seamă de vremuri. Dacă o astfel de concluzie 
este adevărată, atunci din acest punct încep îngrijorările. Ar fi putut să fie, desigur, 
și mai rău. Vă mai amintiți? Nietzsche, autorul lui „Așa grăit-a Zarathustra”, a fost 
considerat, târziu, după moartea cumplit de chinuită pe care a avut-o, un ideolog în 
exclusivitate fascist, Nicolae Iorga a căzut sub gloanțele legionarilor, Eminescu, într-o 
vreme, a fost scos din unele manuale, mareșalul Antonescu a fost ucis ca un criminal 
de război, nu numai pe câmpul de la Jilava, ci și în sufletele celor care, poate, ar fi 
putut să-l prețuiască, filosofia lui Blaga a fost lăsată la colțul străzii, Nichifor Crainic 
a fost trecut de cealaltă parte a liniei, Mircea Eliade a fost interzis etc. etc. Aceasta 
era partea oficială a lucrurilor, linia de conduită impusă de acele vremuri. Totuși, cei 
mai mulți dintre noi am continuat să-i cunoaștem și să-i respectăm pe acești oameni. 
Era o artă. Arta de a fi liberi într-o societate neliberă. Acum, vremurile îți impun să 
fii liber. Liber într-o societate care-și are și ea, la rându-i, regulile ei despre libertate! 
Mai ales despre libertatea libertății... Sau despre libertatea de a-i slugări pe alții…

Unii nu reușesc să sesizeze diferența, iar ceilalți, neliberii, ca și condamnații 
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la libertate, chiar dacă nu mai sunt în situația de a-și bea zeama de cucută, ca 
Socrate, își văd de treabă, ca întotdeauna, și sfârșesc, ca atâția alții, fără discipoli și 
fără glorie. De anonimi, de liberi și de supuși este mare nevoie oriunde. Ei suportă 
sărăcia, în vremuri normale, întrucât n-au vocația înavuțirii, și, în timp de război 
sau de catastrofe, plătesc adesea cu viața efectele pe termen lung ale lucrăturilor 
inteligențelor descurcărețe. Li s-a spus să se conformeze realităților și ei, cuminți 
și disciplinați, s-au conformat. Și totuși, unii din acești oameni văd, câteodată, mult 
mai departe decât orizonturile vremurilor pe care le trăiesc, chiar dacă pe ei nu-i 
vede și nu-i ascultă nimeni. Acesta-i adevărul. Și este foarte important, întrucât acești 
oameni există. Sunt cei mai mulți. 

În loc de concluzii

Unii vor cădea, alții se vor ridica. Așa a fost mereu. Balanța vieții nu este 
cântar de farmacie. Supușenia tot mai măiastră, ca și libertatea cea de dincolo de 
responsabilitate, datul din umeri, neîngrijorarea, ca și indiferența față de vremurile 
prin care trecem, față unele din procentajele din PIB alocate, în diferite țări de pe 
mapamond, diferitelor domenii, spre exemplu, sunt nu doar indicatori de stare, care 
definesc într-un anumit fel o strategie a îngrijorării, ci și adevăruri care, într-o lume 
atât de fierbinte, îl tulbură pe omul cinstit, îl descurajează pe întreprinzătorul bine 
intenționat și îl dezarmează pe cel ce mai crede în valori nepreluate și neincluse în 
concepte. Evident, nu în „valorile” acestor vremuri, vremuri în care încă se mai poate 
pătrunde pe ușa din dos pentru a se ieși, apoi, cu seninătate, în văzul lumii, pe cea 
din față.

Din volumul „Se caută un Sisif”, http://gheorghevaduva.ro/Proza/Sisif.pdf 
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Lect.univ.dr. Carmen Manuela CAZAN 
Summary 

The National Education Law was recently amended. In the legislative 
act, new articles were introduced, which aim to stop the phenomenon of 
bullying, by preventing and combating it. Specifically, the law stipulates 
that “in the educational units and in all the spaces destined for education 
and training are prohibited the behaviours that consist of the psychological 
violence - bullying”. Both the victim of the bullying and the aggressor will 
necessarily participate in psychological counselling. For the time being, 
however, the law enforcement rules remain, which will clearly specify what 
steps teachers need to take to stop the phenomenon but also what bully people 
should do. 

Teachers and educators will participate in information sessions and 
training courses related to the effects of psychological violence (bullying) and 
how it can be prevented and combated.

Keywords: bullying; counselling; bully; violence; education;

The concept of bullying

Psychological violence (bullying) is “the action or series of physical, 
verbal, relational and / or cybernetic actions, in a social context difficult 

to avoid, committed intentionally, which implies an imbalance of power, have as a 
consequence the attainment of dignity or the creation of a atmospheres of intimidation, 
hostile, degrading, humiliating or offensive, directed against a person or a group of 
persons and target aspects of social discrimination and exclusion, which may be 
related to belonging to a certain race, nationality, ethnicity, religion, social category 
, or to a disadvantaged category or by beliefs, sex or sexual orientation, personal 

NEW APPROACHES TO BULLYING 

MAI APROAPE DE STOPAREA 
VIOLENȚEI PSIHOLOGICE

UNIVERS EDUCAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019 33

characteristics, action or series of actions, behaviors that take place in educational 
establishments and in all areas for education and training”1, the law shows.

The definition in the law does not limit the harassment to the students, also 
targeting the teachers and administrative staff in the school units. Bullying in schools 
in Romania Romania ranks third in Europe in terms of bullying, according to a report 
by the World Health Organization.

Three out of ten children are excluded from the group of colleagues, three 
out of ten children are threatened with beatings or beatings by other classmates or 
school, and one in four students was humiliated in front of their colleagues, a Save 
the Children Organization report2. 

The consequences of this law are the following: psychological violence - 
bullying - is forbidden in all educational establishments; teachers and teachers will 
benefit from training programs on identifying and stopping bullying; and the victims 
and the aggressors will necessarily be counseled psychologically.

What punishment does the anti-bullying law provide?

The law speaks of a clear definition of the phenomenon, awareness, prevention, 
combating but not sanctioning. However, a “repair” of bully behavior is provided by 
law. Teachers will have an obligation to respond when they become aware of or 
attend a bullying case at school.

They must take the children involved (victim and perpetrator / s) to the 
psychological counselor. However, a well-known and all-encompassing obstacle 
exists in schools, namely the insufficient number of school counselors.

For example, at the end of last year, in the Capital, there was a counselor 
for 1,200 children. In other areas of the country, the situation is even worse - one 
counselor to 2,400 students.

Bullying actions concern the discrimination and social exclusion of some 
persons, actions that may be related to belonging to a particular race, nationality, 
ethnicity, religion or sex and sexual orientation, personal characteristics or certain 
behaviors, according to the new law. The document also states that any kind of 
psychological violence will be prohibited in educational establishments and in all 
spaces intended for education or training.

The entry into force of this law takes place within three days of publication, 
but the training of teachers for the prevention of bullying is a matter that will be 
implemented later. Specifically, the Ministry of Education must develop, in three 
months from now, an order to implement the novelty brought by the Law. 

1  Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 Text publicat în M.Of. 
al României. În vigoare de la 22 noiembrie 2019
2  https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala 
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Tools to prevent and combat bullying

The bullying situation rarely involves only two interacting parties, traditionally 
defined as aggressor and victim. Of it is usually a group situation, involving more 
than two participants in different roles, which reflects the dynamics of basis of the 
status and power relations in the group.

In certain role definitions, the bullying pattern is presented as a triangle or 
even a rectangle, involving:

- The aggressor;
- Assistants of the aggressor (named and followers);
- The victim;
- Passive witnesses;
- Possible defenders, who actively support the victim, taking a clear position 

and opposing aggressor. 
Anyone can be assaulted; there is no direct correlation between physical 

appearance, personality characteristics and risk of exposure bullying. Victims should 
not be held responsible or guilty for the situation in which they are involved and 
cannot be found guilty for this.

Bullying is, first and foremost, a pattern of communication and social 
interaction, which costs a lot on both sides. The emotional environment at home is 
mentioned by many authors as an important factor in becoming an aggressor or a 
victim. Thus, the lack of warmth between parents or between parents and children, 
the use of any kind of violence (but especially physical) and abuse in the family, 
combined with the lack of clear and reliable rules for the guidance of the child, can 
catalyze the adoption of bullying behavior.

Olweus3 (1993) stated that very protective parents can increase the risk of 
exposure to bullying for their children, who become victims of bullying more 
often than their peers. Olweus highlighted certain intrapersonal and interpersonal 
characteristics associated with the increased likelihood of suffering from bullying, 
toward example: timidity, insecurity, passivity, low self-esteem, lack of friends. 
In general, being different from most other people, due to ethnicity, faith, sexual 
identity, sexual orientation, can lead to an increased risk of victimization. Also, 
children with special educational needs, physical disabilities or learning difficulties 
may be at special risk of being assaulted.

The most common characteristics of children inclined to attack others 
are: a need for a status, a higher power, a strong desire to control and dominate, 
impulsiveness, lack of empathy, seeking recognition of their status as persons who 
set the tone, the pleasure of seeing the oppressed victim.

Often, both the aggressors and the victims have similar internal landscapes. 
Some children wear “aggressor armor” to hide their weaknesses and avoid becoming 
3  Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Malden, MA: Blackwell Publishing
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victims. The mask of an aggressor is a shield that hides its vulnerable interior. Most of 
the aggressors of other people have been victims of childhood violence. Bullying is 
always a process in which, over time, the power imbalance increases, with frequency 
and intensity varying.

It is known that bullying occurs in every school, regardless of the type of 
bullying behavior or the scale at which the phenomenon occurs, but what matters 
and what differs significantly between schools is how they handle it in everyday 
practice. .

Anti-bullying initiatives cannot work alone, without the commitment of the 
school administration, teachers and educators. Parental involvement also plays an 
important role. 

Last but not least, authoritative participation by children should be seen as a 
powerful resource in addressing school bullying.

An approach that includes the entire school is needed, not only to be written 
in the guidelines, but to be truly implemented, from the anti-bullying policy of the 
school to the classroom level and extracurricular activities.

Olweus’s simple six-step model:
Step 1: Stop bullying.
Step 2: Support the victim of the aggression in such a way as to allows 

regaining control over his emotions and “save face”.
Step 3: Approach the aggressor by telling him about his behaviour by bullying 

by name and explaining why it is this type of behavior is unacceptable.
Step 4: Responsible viewers / observers by appreciation or information on 

how to act in the future
Step 5: Impose logical, non-violent consequences.
Step 6: If possible, talk to the victim of aggression later to make sure the 

bullying has stopped.
Providing and implementing clearly defined rules to put into practice 

appropriate “consequences” for those identified as persons who have assaulted 
someone. These can range from the loss of “privileges” or the imposition of “tasks” 
until expulsion from school.

Counseling. This may include informal discussions with the aggressor with a 
view to changing his or her behavior or may involve a more structured approach of 
which two ways have been suggested:

- The approach of non-blame. This approach requires the gathering of groups 
of children comprising aggressors. Normally, a number of children with pro-social 
influence will be involved. The victim’s attempt will be described, and the group is 
left to come up with a responsible solution. The result is carefully monitored.

- The method of shared concern. This requires from the counselor sharing 
with individual members of the group his concern for the “victim” and provoking a 
promise to act in a specific and positive manner in the subsequent interactions with 
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the victim.
Interactive activities offer students the opportunity to:
- To strengthen their self-awareness, awareness of others in the group and 

develop empathy;
- To identify the types of bullying, to distinguish between the roles and 

dynamics of bullying in a situation;
- To identify the potential impact of bullying;
- To establish effective and healthy reactions to bullying, focusing on the 

important role of the spectators;
- To use skills of asking for help, prevention and intervention to manage 

bullying;
- To reduce incidents of absenteeism and bullying;
- To support and work towards creating a non-violent, inclusive and positive 

climate throughout the school.
As the bullying phenomenon appears as a model within the school, the social 

climate of the group can be effective in replacing bullying with a positive dynamic 
and building relationships. 

The work of the students in the group not only encourages the passive majority 
to cease their attitude of tacit acceptance of the phenomenon of bullying, but also to 
actively support victims and reduce the effects of violence.

Use and display the 4 basic rules in the classroom:
1. We will not assault our colleagues.
2. We will try to help the students who are attacked.
3. We will try to include students who are excluded.
4. If we know someone is being harassed, we will tell an adult at school and 

an adult at home.

Conclusions

The violence prevention and control commission should be informed whenever 
an incident of bullying occurs within the school, which must be addressed. However, 
when it comes to bullying, we need to consider that very few teachers in Romania 
are aware of the problems related to this phenomenon. This is often the reason for 
ignoring bullying behavior, which is not adequately addressed at the school level.

Parents are contacted and informed about each bullying situation that comes to 
the attention of school staff. The main people responsible for approaching parents are 
the classroom teachers and the school counselor. Parents are also directly informed 
by children, especially in cases where children are victims of bullying. Sometimes, 
the headmaster of the school informs the family.
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Rezumat 

Prin lucrarea de față, ne propunem, stricto sensu, să evaluăm relația 
dintre conceptele de loc și de cultură și ceea ce comportă acestea, pentru a 
oferi un punct de legătură cu mediul muzeal. Lato sensu, vom realiza acest 
lucru și printr-o aplicabilitate a aspectelor care sunt legate de senzorialitate 
și simbolizare, atât într-un cadru dominat de aspectul economic, dinamic 
al schimbării în funcție de infinitele variabile care se nasc, cât și din cauza 
schimbărilor climatice și a accentuării unor fenomene extreme (efectul 
devastator al unor hazarde naturale). Practic, aceste schimbări sunt într-o 
strânsă legătură cu noțiunea de loc și de cultură, deoarece, așa cum va fi 
elaborat pe parcursul studiului, ele determină un mod de a ne situa, de a ne 
raporta la context într-un mod constructiv. 

Cuvinte cheie: sustenabilitate; cultură limbajul simbolico-tectonic cadrul 
perceptiv; direcționalitate; 

Abstract 

Through this paper we aim, stricto sensu, to evaluate the relationship 
between the concepts of place and culture and what they entail, in order to 
provide a point of connection with the museum environment. Lato sensu, we 

CONTOPIREA DINTRE CULTURĂ  
ȘI LOC ÎN PROCESUL DE FORMARE  

A DISCURSULUI EXPOZIȚIONAL

THE COMBINATION OF CULTURE 
AND PLACE IN THE EXPOSITION 
DISCOURSE TRAINING PROCESS
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will achieve this also through an applicability of the aspects that are related 
to sensoriality and symbolization, both in a framework dominated by the 
economic aspect, dynamic of change according to the infinite variables that 
are born, and because of climate change and the accentuation of some extreme 
phenomena (the devastating effect of natural hazards). Basically, these changes 
are in close connection with the notion of place and culture, because, as will 
be elaborated during the study, they determine a way to situate ourselves, to 
relate to the context in a constructive way.

Key words: sustainability; culture; symbolic-tectonic language; perceptual 
framework; directionality;

Introducere 

În primul rând, reiterăm ipostazele caracteristice pentru deprinderea 
prezenței locului prin diverse curente de gândire din istorie. Locul, entitate 

spațială ce orientează atât în plan fizic, cât și mental sau afectiv, influențează actul 
construirii, devenind un mediator între obiectul de arhitectură și context. 

Pe lângă existentele definiții ale locului care comportă o materializare a sa în 
plan fizic – asimilat în sensul unui teritoriu geografic stabil spațial, infuzat cu valori 
materiale și non-materiale – prezentul studiu, pornind de la observarea faptului 
că locul, a determinat diverse metode de raportare la context, încearcă o definire 
a locului pornind de la motivația inerentă a actului de construire. În consecință, 
locul, ca filtru mediator între construit și context, este înțeles de Jeff Malpas, nu din 
prisma trăsăturii sale de a aduna în interiorul unei limite, ci mai degrabă, postulează 
Malpas, locul este un mijloc de raportare la context, un cadru al „posibilității de a 
experimenta”, suprapus peste spațiul fizic. Așadar, locul, compune o scară palpabilă, 
o realitate la care ne raportăm prin simțurile și credințele/nevoile noastre. 

În al doilea rând, revenind la ideea de cadru perceptiv, aducem în discuție 
faptul că, actul construirii, este un rezultat al raportării la loc, dar și al percepției lui, 
în funcție de convingerile culturale și posibilitățile biologice și tehnologice – prin 
observare, interacțiune, acțiune, mișcare, nevoie. 

Prin urmare, după cum am văzut, în funcție de perioadă, curentele de gândire 
și evoluția tehnologică, locul a fost interpretat prin actul de construire în diverse 
moduri, iar fenomenul arhitectural a fost reiterat, remodelat, în relație cu acestea. 
Locul comportă ideea de schimbare, în interiorul său, în existența sa. 

Acele elemente, din care face parte și elementul arhitectural, sunt reinterpretate 
prin actul construirii, însă toate schimbările de până acum, în perioada contemporană, 
au reiterat un obiect autonom, cum și afirmă Juhani Pallasmaa, i-am spune un 
artefact, din punctul de vedere al prezentului studiu. Adică, un obiect palpabil, creat 
din prisma capacității noastre de a experimenta prin simțuri locul, și de a crea obiecte 
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care ne spun ceva, le înțelegem prin virtutea faptului că, ele exprimă un limbaj 
inteligibil culturilor din care facem parte. Efectul lor în lume transpare prin însăși 
prezența lor ca atare. Clădirile artefact sunt pentru noi, pentru ca activitatea umană 
să le înțeleagă, sau să poată înțelege ceva despre lume prin intermediul lor, însă ele 
se raportează în sens strict la experimentarea și experiența umană. 

Expoziția ca spațiu de poveste 

Fie că vorbim despre o expoziție permanentă, fie că vorbim despre una  
temporară, trebuie să ținem seama că, la baza oricăreia, avem în vedere 3 piloni:

 

Ultimul element este, din perspectiva noastră, vital pentru orice curator, artist-
curator, muzeograf, întrucât acesta este pânza pentru acești actori. Practic, dacă nu 
suntem atenți, locul poate priva de exprimare întreg discursul expozițional. Desigur, 
există tendința de a antagoniza conceptul cu spațiul, însă nu putem face acesta, spre 
exemplu, cu un muzeu în aer liber. Să ne imaginăm o casă de secol XVII amplasată 
pe un bloc construit în anii ’70. Desigur, milităm pentru un discurs inovativ, însă, în 
același timp, ne dorim să promovăm sustenabilitatea unor cutume ce se transpun cel 
mai fidel, am putea spune, într-un muzeu în aer liber. 

Ideea de sustenabilitate apare ca o provocare, pentru că ne pune în vedere un 
alt limbaj, un limbaj al procesului, poate mai greu inteligibil din punctul de vedere 
al codificării și al simbolisticii pe care o atribuim elementelor perceptibile, supuse 
capacității noastre de a experimenta contextul. În contextul abordării sustenabile, 
apare conceptul de performanță, ce descrie modul în care, un obiect, poate să-și 
îndeplinească, cât mai bine, scopul pentru care a fost creat. 

Dicționarul explicativ al limbii române vorbește despre ideea unui „randament 
ridicat” rezultat în urma unui proces, sau prestații1. Cu alte cuvinte, limitele 
inteligibile ale artefactului sunt transgresate în timp, spre un obiect al performanței, 
supus unui proces. Un obiect arhitectural care prezintă o dinamică inerentă, prin 
1  https://dexonline.ro/definitie/randament, accesat online în data de 23.12.2019



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019 41

UNIVERS EDUCAȚIONAL
care își servește scopul. Iar scopul, în contextul sustenabilității presupune epuizarea 
redusă a resurselor în vederea asigurării confortului clădirii.

Prin ideea de performanță, obiectul arhitectural nu mai este văzut din 
prisma unui dialog vizual, tangibil senzorial cu percepția umană, ci este interpus în 
ecosistemul planetei, fiind proiectat în sensul integrării lui într-un set de coeficienți 
care trebuie să se regăsească într-un consum energetic sub anumite limite acceptabile. 

Există un pericol, pe care Marc Augé îl acuză în relație cu o dominantă a 
gândirii de tip globalizator, pe care societatea contemporană o prezintă, chiar și 
în relație cu arhitectura. Dacă locul exprimă schimbarea în funcție de perioadă, 
cultură, etc. – pornind prin modul de a înțelege contextul –, acest  lucru presupune 
și o diferențiere a fenomenului arhitectural, atât în timp, cât și în spațiu. Problema 
sustenabilității însă ne privește pe toți, riscând să devină, un curent de gândire, 
care omogenizează fenomenul arhitectural prin tehnologie. În introducerea scrisă 
pentru cartea sa binecunoscută „Non-Places, an introduction to supermodernity”, 
Augé argumentează că arhitectura și arta se confruntă cu emergența unui „limbaj al 
temporalității” (Augé 2008), un limbaj al codului, diferit față de cel al spațialității 
și al simbolului2. Considerăm că acest punct de vedere este relevant pentru studiul 
nostru, deoarece anticipează una dintre provocările cu care se vor confrunta domeniile 
creative, inclusiv arhitectura. 

Dincolo de teorii, putem observa cum discursul expozițional își pierde din 
autenticitate, odată cu trecerea timpului, în favoarea unor tendințe efemere. Poate o 
susținere prin diverse mici studii, precum cel început de noi aici, ar aduce un ajutor 
în susținerea autenticității locului, indiferent de tipul de expunere.

Concluzii

Gândirea care produce artefacte inteligibile și abordarea spațială cu care 
suntem obișnuiți se lovesc de conceptul de performanță care, într-un fel, pare că 
nivelează substanța non-materială a arhitecturii, prin eclipsarea limbajului cunoscut. 
Însă, studiul de față propune o reconsiderare a conceptului de obiect performant, 
pornind de la posibilitatea integrării performanței într-un limbaj inteligibil, ce 
pornește de la ideile de schimbare, percepție, experimentare, tangibilitate, pe care 
le-am dedus în decursul studiului locului și al percepției lui. 

Urmărim ca, prin conceptul de performanță și artefact să fie aduse într-un 
numitor comun tangibil, exprimate într-un mod fenomenal, din prisma cunoștințelor 
pe care le avem despre obiectul artefact – perceptibil, pentru a răspunde noilor 
exigențe ce sunt ridicate de abordarea sustenabilă. 

Așa cum probabil s-a transmis prin studiul nostru, contopirea dintre cultură 
2 https://monoskop.org/images/3/3c/Auge�Marc�NonPlaces�Introduction�to�an�Anthropology�of�Supermoder-https://monoskop.org/images/3/3c/Auge�Marc�NonPlaces�Introduction�to�an�Anthropology�of�Supermoder-
nity.pdf, accesat online în data de 23.12.2019
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și loc, în procesul de formare a discursului expozițional, este doar un pretext pentru 
noi în deslușirea provocării pe care o primim cu entuziasm atunci când vine vorba 
despre un anumit tip de expunere – MUZEUL ÎN AER LIBER. Astfel, recunoaștem 
și, totodată, încurajăm acest proces prin care ne transpunem în strădania justă a 
strămoșilor de a-și țese biografia neamului. 

,,Colaborarea spațiului și timpului șterge natura ireductibilă a timpului – 
marele mister – nedezlegat   încă de știință și filosofie3’’.
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Rezumat 

Știința și tehnologia joacă roluri specifice în funcție de stadiile de dezvoltare 
ale societății. Pentru sistemul de știință și tehnologie pot fj considerate cinci funcții 
esențiale: economică, organizațională, educațională, culturală și politică. În funcție 
de schimbările din societate, importanța acestor aspecte și interacțiunile dintre ele, 
se schimbă permanent, chiar profund, uneori.

Redresarea țării trebuie să se realizeze dezvoltând munca prin utilizarea 
eficientă a forței de muncă.

Nimic nu ar fi mai periculos pentru reformă decât menținerea structurilor 
și tradițiilor care stimulează resemnarea, refuzul angajării și pasivitatea, în ideea 
în care asumându-ne astfel de responsabilități rămânem fideli idealurilor ce ne 
caracterizează. Cercetarea și dezvoltarea tehnologică pot contribui la întărirea 
competitivității, la creșterea utilizării forței de muncă, având ca obiectiv creșterea 
economică.

Cuvinte cheie: proiect de țară; cercetare științifică; dezvoltare tehnologică; 
inovare; transfer de tehnologie; dezvoltare, progres; eșec;

Abstract 

Science and technology play specific roles depending on the development 
stages of the society. For the science and technology system, five essential 
functions can be considered: economic, organizational, educational, cultural 
and political. Depending on the changes in the society, the importance of 

UN PROIECT DE ȚARĂ EȘUAT – 
„AGENȚIA NAȚIONALĂ DE TRANSFER 

TEHNOLOGIC ȘI INOVARE (ANTTI)”

A FAILURE COUNTRY PROJECT - 
”NATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER 

AND INNOVATION AGENCY”
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these aspects and the interactions between them, it changes permanently, even 
profoundly, sometimes.

The recovery of the country must be achieved by developing labor 
through the efficient use of labor.

Nothing would be more dangerous for reform than maintaining 
structures and traditions that stimulate resignation, denial of employment and 
passivity, in the idea of assuming such responsibilities we remain faithful to 
the ideals that characterize us. Technological research and development can 
contribute to strengthening competitiveness, increasing the use of labor force, 
with the objective of economic growth.

Keywords: country project; scientific research; technological development; 
innovation; technology transfer; development; progress; failure;

Introducere

În anul 1996, în calitatea pe care am avut-o, de consilier pe probleme de 
știință, cercetare și tehnologie, al Președintelui României Ion ILIESCU, 

în Departamentul Știință, Învățământ, Cultură, Culte (coordonat de regretatul prof.
univ.dr. Marius GURAN), am fost cooptat, împreună cu alți specialiști în domeniul 
educației, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, într-un grup de lu-
cru pentru a elabora, sub coordonarea prof.univ.dr. Nicolae NAUM (director general 
al Direcției de Inovare și Transfer de Tehnologie), studiul de înființare a Agenției 
Naționale de Transfer Tehnologic și Inovare (ANTTI, figurile nr. 1 și 2), studiu care 
putea fi un proiect de țară.

Fig. 1. Coperta studiului ”AGENȚIA NAȚIONALĂ DE TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INO-
VARE (ANTTI)” 1996

Fig. 2. Programul Cadru al ANTTI - 1996
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ANTTI avea rolul de a stimula activitățile de cercetare, dezvoltare și ino-
vare (C-D-I) și de a valorifica prin transfer de tehnologie rezultatele obținute în 
activitățile de C-D-I pentru perioada 1998-2010 (rol asumat și precizat în Ordonanța 
nr. 18/1997).

În cadrul ANTTI s-a elaborat și ”Cartea alba a transferului tehnologic” (figura 
nr. 3).

Ulterior, studiul realizat și parțial im-
plementat (din păcate doar la firma ”Bioteh-
nos – Romania”, coordonată de prof.univ.dr. 
Ioan MÂNZATU, figurile nr. 4 și 5) a făcut 
obiectul unuia dintre capitolele tezei mele 
de doctorat ”Metode de evaluare și ana-
liză a eficienței economice în transferul 
internațional de tehnologie”, referitor la 
”contribuții originale”.

Intenționam ca prin intermediul AN-
TTI (respectiv cu sprijinul financiar al aces-
teia), să valorificăm și rezultatele C-D-I 
inclusiv pe cele din domeniul industriei 
de apărare. În urma discuțiilor purtate cu 
reprezentanții Grupului Industrial al Arma-
tei (GIARA), am decis ca invențiile realiza-
te de cercetătorii militari care pot fi valorifi-
cate în cadrul economiei naționale să fie una 
dintre prioritățile ANTTI.

O propunere inițială a reprezentanților 
GIARA a fost aceea a utilizării rachetelor produse la Unitatea Militară din Crângul 
lui Bod, jud. Prahova, pentru combaterea grindinei. Din păcate, politica guvernului 
din perioada 1996-2000, nu a agreat ANTTI și ca urmare totul s-a năruit!

Articolul reprezintă nota prin care l-am informat și pe Președintele României, 
Emil CONSTANTINESCU, în aceeași calitate de consilier pe probleme de știință, 
cercetare, tehnologie (acceptat și în administrația sa, în urma unei riguroase selecții). 
Aceeași notă i-am prezentat-o și ministrului cercetării și tehnologiei Bogdan Bujor 
TEODORIU (ulterior consilier al Președintelui României Traian BĂSESCU).

Sistemul inovării și al transferului de tehnologie  
în România. Proiecție de dezvoltare pentru perioada 1998-2010

Știința și tehnologia joacă roluri specifice în funcție de stadiile de dezvol-
tare ale societății. Pentru sistemul de știință și tehnologie pot fj considerate cinci 
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funcții esențiale: economică, 
organizațională, educațională, 
culturală și politică. În funcție 
de schimbările din societa-
te, importanța acestor aspec-
te și interacțiunile dintre ele, 
se schimbă permanent, uneori 
chiar profund.

Redresarea țării trebu-
ie să se realizeze dezvoltând 
munca prin utilizarea eficientă 
a forței de muncă. În sinteză, 
țelurile urmărite de societatea 
noastră în tranziție în această 
perioadă de profunde transfor-
mări ar fi:

- munca - factor al inte-
grării sociale;

- egalitate în fața 
oportunităților;

- competitivitate;
- crearea de locuri de 

muncă.
Nimic nu ar fi mai pe-

riculos pentru reformă decât 
menținerea structurilor și tradițiilor care stimulează resemnarea, refuzul angajării și 
pasivitatea, în ideea în care asumându-ne astfel de responsabilități rămânem fideli 
idealurilor ce ne caracterizează.

Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea (C-D-I) pot con-
tribui la întărirea competitivității, la creșterea utilizării forței de muncă, având ca 
obiectiv creșterea economică. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie satisfăcute o 
serie de condiții: 

- o bună coordonare la diferite niveluri, a activităților, programelor și strate-
giilor de C-D-I;

- un nivel adecvat de finanțare;
- mecanisme operaționale eficace de transfer a rezultatelor cercetării, în spe-

cial către IMM;
- promovarea universităților în C-D-I, în special în domeniile prioritare, ener-

gie, mediu, ambiant, sănătate, medii de comunicare;
- introducerea capitalului de risc; 
- întărirea legăturilor dintre industrie - universități - institute de cercetare;
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- dezvoltarea unei piețe a pro-
duselor și serviciilor; 

- stabilirea nivelului sprijinu-
lui public pentru C-D-I, în funcție de 
importanța economico-socială a rezul-
tatelor;

- stimularea de împrumuturi cu 
dobândă redusă, pe perioade lungi de 
timp;

- inițierea unor acțiuni prin care 
măsurile implementate să fie capabile 
cu politica concurenței, în mod special 
în baza înțelegerilor cu agentul statu-
lui.

Separarea activităților de C-D-
I de producție de-a lungul anilor de 
economie planificată central, a lăsat o 
moștenire de competențe tehnologice 
slabe în multe sectoare ale industriei 
românești.

Cercetările strategice au arătat 
că o competentă tehnologică locală 

este o condiție esențială pentru un transfer de tehnologie eficient. În cazul țărilor 
dezvoltate, pe baza evaluării legăturilor între industrie și mediul academic, s-au 
evidențiat următoarele concluzii:

- capacitatea unei întreprinderi de a asimila progresul în cercetare este legată 
de capabilitățile tehnice interne ale întreprinderii;

- o neconcordanță între capabilitățile tehnice ale întreprinderilor, firmelor, 
universităților va paraliza abilitatea întreprinderilor de a transfera idei inovative și 
tehnologii.

Această constatare indică unele probleme importante pentru România.
Dat fiind faptul că majoritatea întreprinderilor românești au un nivel redus de 

competență tehnologică, infrastructura inovării și a transferului tehnologic trebuie 
să acționeze în așa fel încât să sprijine firmele, întreprinderile într-o manieră activă, 
care să implice schimburi de personal și chiar transferul unor cercetători în sectorul 
industrial. Această dificultate este cauzată în special de lipsa de armonizare între 
profilul tehnic și interesele industriei pe de o parte și ce ale unităților de C-D-I pe de 
altă parte.

Ca multe alte țări, România a promovat o bază de cercetare capabilă de a con-
cura la nivel științific și tehnologic la nivel internațional. Prin urmare, cercetătorii 
sunt interesați să progreseze la acest nivel, promovând în același timp cercetarea la 
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nivel național.

Industria românească nu se află la frontiera tehnologică în multe domenii pe 
de o parte, iar pe de altă parte interesele și nevoile sale nu coincid cu cele ale cerce-
tătorilor. În acest context infrastructura inovării și a transferului tehnologic va avea 
o un rol important în a genera și promova colaborarea între industrie și baza de 
cercetare.

Cadrul general

În scopul înțelegerii condițiilor pentru inovare și transfer tehnologic din țara 
noastră, se impune să luăm în considerare câțiva factori importanți: 

• nevoia presantă de a inova produsele - se datorează lipsei de presiune din 
partea consumatorilor (opțiunea de a cumpăra sau de a nu cumpăra sub raportul al-
ternativelor) și dominării furnizorilor care dețineau monopolul pe piață;

• modernizarea produselor va permite exportul pe piețele libere dar și o 
concurență viabilă cu competitorii occidentali pe piețele locale; 

• nevoia de inovare a proceselor de producție - datorită învechirii tehnologiilor 
(cea mai mare parte a tehnologiilor provin din țările occidentale). 

Înainte de 1989, inovarea și transferul de tehnologie erau în mare măsură inte-
grate în cadrul întreprinderii. Cercetările în domeniul S&T erau inițiate separat, atât 
în mod practic cât și organizatoric (cele dintâi fiind inițiate în universități, iar cele 
din urmă în institute de cercetare aplicată). În general C-D-I aplicată era orientată 
mai curând spre industrie decât spre tehnologie, din cauza monopolului întreprinde-
rilor industriale, C-D-I industrială era specifică întreprinderilor. Compartimentarea 
activității industriale și a cercetării, combinată cu regresiunea politică, au creat ni-
veluri de dezvoltare limitată ce nu au condus la colaborare sau la un schimb liber 
de idei. Concluzia - lipsa acută de interacțiune internațională. Trecerea de la o eco-
nomie planificată la cea de piață, presupune existența unor structuri instituționale 
corespunzătoare în vederea generării unui ritm ridicat al inovării și, în plus existența 
unor puternice bariere în calea inovării. De asemenea, oamenii de știință au dobândit 
o altă viziune față de tehnologie și exercită în mod inevitabil o influență mai mare 
asupra factorilor decizionali. Astfel că, deși se consideră necesară sprijinirea finan-
ciară a inovării, totuși aceasta este cotată modest între prioritățile politicii de stat. În 
această perioadă de ample reforme economice, în mod deosebit unele din institutele 
de cercetare aplicată apar ca factori importanți în sfera inovării, multe dintre acestea 
dezvoltând și o serie de inițiative noi (pentru majoritatea cu sprijin occidental). Exis-
tă pericolul ca vechea infrastructură, care poate oferi o temelie solidă pe care să se 
poată clădi ceva durabil, să slăbească așa de mult din cauza reducerii finanțării încât 
să devină fără valoare. 
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Probleme majore în inovare și transfer tehnologic

- definirea și coordonarea politicii de inovare;
- obiectivele și orientările proprii de dezvoltare;
- instituții responsabile;
- modele de finanțare a inovării;
- promovarea managementului internațional;
- competiție managerială;
- accelerarea difuzării tehnologiei;
- identificarea factorilor care caracterizează întreprinderile inovative.
a. Caracterizarea mediului românesc referitor la procesele de inovare 
- înainte de ‚89 - sistem economic supercentralizat și orientat spre autarhie,
- după ‚90 - s-au întreprins o serie de activități care au contribuit la stimularea 

cercetării și inovării din care se pot menționa:
- constituirea bugetului special de finanțare a cercetării științifice care 

a asigurat menținerea potențialului inovator al instituțiilor de C-D-I și desfășurarea 
unor programe proprii de C-D-I;

- facilitarea dezvoltării inițiativelor inovative individuale și orientarea lor că-
tre activități generatoare de profit prin: 

- crearea incubatoarelor de afaceri și tehnologii, crearea centrelor regionale 
de inovare și implementare invenții;

- crearea oficiilor de legătură industrială;
- crearea ANTTI.

b. Program Național în domeniul inovării
În vederea realizării unui climat inovativ, se impune ca în Programul de re-

formă al Guvernului, conceptul de inovare să fie cuprins în programe privind: 
- elaborarea strategiei de orientare pe termen mediu și lung a economiei, re-

structurarea și privatizarea;
- furnizarea în cooperare a transferului de informații, tehnologii și programe 
de instruire.

Aceste organizații non-profit se vor finanța prin contribuțiile întreprinderi-
lor, administrației locale, persoanelor private.

Stimularea și promovarea unei politici tehnologice printr-un climat favora-
bil din punct de vedere: 

- legislativ;
- educațional;
- financiar;
- tehnologic;
- crearea unui mecanism intermediar care să faciliteze legătura cercetare-

industrie-învățământ; promovarea unei politici regionale sub aspect inovativ; spri-
jinirea inovării prin măsuri financiar-fiscale, deoarece inovarea presupune risc, care 
trebuie împărțit între stat și cei ce utilizează inovația, urmând ca apoi să se rambur-
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seze statului subvenția în cuantumuri avantajoase pentru părți; stabilirea unor indi-
catori pentru definirea inovării;

- macroclimatul de inovare;
- efortul inovativ la nivelul industriei;
- elemente de managementul inovării;
- gradul de diseminare al cunoștințelor, informațiilor crearea de instituții, 

organizații, asociații și rețele capabile să asigure obținerea de produse și tehnologii 
noi;

- utilizarea inovărilor din domeniul tehnologiei în retehnologizare și recon-
versie.

Politica inovării trebuie să se implice în domenii ca:
- politica cercetării;
- politica dezvoltării industriale; 
- politica financiară;
- politica educațională;
- politica de piață;
- activități de reglementare - printre care și indicatori pentru inovare; racorda-

rea la programe interne și asociații internaționale cu asigurarea fondurilor necesare; 
direcționarea fondurilor puse la dispoziție de Banca Mondială, FMI sau programul 
PHARE spre programe concrete în direcția inovării; dezvoltarea serviciilor în spri-
jinul inovării; dezvoltarea unor compartimente de marketing și a unor rețele specia-
lizate pentru:

- diseminarea informațiilor științifice și tehnologice
În plan local, propagarea/difuzarea noilor orientări tehnologice, proiecte 

inovative în mediul științific, industrial și politic implicarea băncilor în sprijinirea 
dezvoltării tehnologice la nivelul întreprinderilor inclusiv prin pregătire de personal 
propriu.); formarea de experți pentru:

- consultanță și asistență pentru dezvoltarea tehnologică (consiliere tehnolo-
gică a întreprinderilor);

- evaluarea și exploatarea datelor și informațiilor tehnologice (stocate în bre-
vete și patente); identificarea tehnologiilor adecvate prin formarea de brokeri de teh-
nologie pentru:

- realizarea diseminării informațiilor tehnologice, negocierea transferului 
de tehnologii pentru activități de import / export, stimularea unor activități de C-D-I 
propuse de întreprinderi (altele decât cele cuprinse în programul național);

- compartimente de C-D-I proprii,
- în colaborare cu unități de C-D-I, stimularea pregătirii în domeniul mana-

gementului internațional în vederea promovării unei noi producții de export; 
Nivelurile de organizare ale acestor activități: 
- interministerial;
- C-D-I;



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019 51

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
- întreprinderii;
- administrații locale;
- Camere de comerț și industrie;
- asociații non-guvernamentale.

Transferul de tehnologie
Existența unui gol de finanțare între furnizorii de tehnologie și utilizato-

rii acesteia în întreprinderile productive, care se luptă să găsească fonduri pentru 
îmbunătățirile pe termen scurt aduse produselor sau pentru soluționarea problemelor 
legate de limite de produse sau de procesele de producție  existente;

Transferul de tehnologie - imperativ pentru România.
Aplicarea tehnologiei în modalități inovatoare este importantă în susținerea 

competitivității produselor și serviciilor. Ritmul de aplicare depinde de :
- nivelul cunoașterii științifice și de dezvoltare a tehnologiei;
- de organizațiile și centrele specializate în transfer tehnologic;
- de stimulente financiare necesare a-i determina pe oameni să interacționeze 

tehnic; 
- lipsa unor servicii care să sporească capacitatea de interacțiune a entităților 

implicate în transferul tehnologic.
Aceste servicii pot fi de natură tehnică dar pot include și activități netehnice 

cum ar fi:
- finanțare; 
- pregătire; 
- evaluare; 
- management; 
- negociere; 
- legislație.

Inițiative la nivel național pentru promovarea transferu-
lui tehnologic

Promovarea dezvoltării întreprinderilor mici orientate spre tehnologie; re-
structurarea institutelor de cercetare aplicativă; promovarea interacțiunii între mi-
cile întreprinderi productive și organizațiile tehnologice; promovarea mobilității 
experților și a accesului la informații; organizarea pregătirii în domeniul procesului 
de inovare;

ANTTI să asigure asistență în ceea ce privește dezvoltarea politicii naționale 
în domeniul transferului tehnologic și inovării.

1. Promovarea dezvoltării întreprinderilor mici orientate spre tehnologie. 
S-au înființat multe firme mici care au o puternică înclinație spre tehnologie. 
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De regulă, ele sunt „filiale independente” ale institutelor de cercetare aplicativă și ale 
universităților; micile firme orientate spre tehnologie au un bun potențial pentru in-
tensificarea ritmului de transfer tehnologic, deoarece ele pot avea un rol de ștafetă în 
aplicarea tehnologiei, ce a fost dezvoltat în organizațiile-mamă, în vederea aplicării 
la nivel național și internațional.

Totuși, România este cotată cu nivel scăzut la numărul de întreprinderi mici 
orientate tehnologic. Rolul acestora este :

- să asigure pregătirea întreprinderilor în problemele relevante pentru între-
prinderile orientate tehnologic:

- proprietate intelectuală; 
- marketingul organizatoric; 
- marketingul serviciilor;
- conducerea proiectelor inovative;
- să asigure orientarea în ceea ce privește inițierea și conducerea incubatoare-

lor de afaceri pentru firmele mici orientate tehnologic; să asigure asistență în consti-
tuirea unor mecanisme financiare pentru activitățile de transfer tehnologic (care vor 
fi fondurile de investiție de risc);

2. Restructurarea institutelor de cercetare aplicativă:
- institutele de cercetare aplicativă, în regimul anterior, erau limitate la un 

subsector industrial specific, ele deserveau un număr mic de fabrici cliente, ele nee-
fectuând activități de C-D-I; 

- în general, finanțarea de către stat a institutelor de cercetare aplicativă a fost 
redusă și multe dintre ele sunt confruntate cu o criză financiară; 

- sunt unele institute de cercetare aplicativă care au un bun potențial pentru 
transferul tehnologic, dar care sunt supuse condițiilor de recesiune actuală; 

- institutele de cercetare aplicativă reprezintă organizații importante pentru 
transferul tehnologic, dar trebuie să fie orientate mai atent către cerințele clienților 
existenți dar și ale celor potențiali;

- restructurarea acestora ar trebui să permită generarea unui procent mai mare 
al veniturilor lor din contracte directe cu firme interne și internaționale; 

- funcționarea optimă și eficace pentru a optimiza utilizarea unor fonduri re-
duse de la stat. România a fost cotată ca având un nivel mediu, deoarece activitatea 
de restructurare a institutelor de cercetare aplicativă a fost demarată prin programul 
PHARE.3. Promovarea interacțiunii între micile întreprinderi productive și 
organizațiile tehnologice 

- stimularea transferului de tehnologie către micile întreprinderi productive; 
- acordarea de facilități financiar-fiscale pentru comercializarea tehnologiilor 

și serviciilor tehnice către micile întreprinderi productive; 
4. Promovarea mobilității experților și a accesului la informații 

- dificultățile pe care le întâmpină specialiștii în tehnologiile cheie, în contac-
tarea organizațiilor echivalente din UE; 
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- întrunirile directe sunt foarte dificile, deoarece sunt costisitoare; 
- se impune organizarea unui sistem de informare tehnologică (o bancă de date 

bine constituită); 
- se impune promovarea prin finanțare totală sau parțială a seminariilor 

naționale și internaționale de transfer tehnologic și inovare. 

5. Asigurarea pregătirii în procesul de inovare 
Deoarece, transferul tehnologic este un subproces al inovării, se impune pre-

gătirea unor experți în evaluarea proiectelor de dezvoltare tehnologică și a tehnolo-
giei propriu-zise. Pentru aceasta este posibilă finanțarea unor programe de pregătire 
pentru factorii de decizie, pentru cei ce finanțează proiectele tehnologice și pentru 
specialiștii în domeniul tehnologic. Aceste programe de inovare tehnologică ar putea 
cuprinde: 

- evaluarea tehnico-economică; 
- managementul tehnologiei; 
- cele mai bune practici în inovare. 
6. Dezvoltarea unei politici naționale de transfer tehnologic 
O astfel de politică impune: 
- transferul tehnologic să facă parte integrantă din politica națională referitoa-

re la știință și tehnologie; 
- reconcilierea tuturor problemelor importante, ridicate până acum, atât din 

punct de vedere al inovării dar mai ales al transferului tehnologic; 
- înțelegerea de către politicieni a transferului tehnologic ca o nouă concepție 

de a cărei materializare să beneficieze programul de reformă; 
- sprijinirea ANTTI în finanțarea contractelor de transfer tehnologic și în cre-

area și stimularea financiară a centrelor locale de transfer tehnologic; 
- stimularea unităților privind calitatea și standardizarea; 
- stimularea introducerii unui sistem de propuneri de concurență pentru cer-

cetarea aplicativă.

Măsuri pentru promovarea transferului tehnologic 

Pe termen scurt: 
- selectarea și promovarea centrelor de transfer tehnologic prin ANTTI;
- promovarea unor instrumente financiare de sprijin a transferului tehnologic, 

a proiectelor tehnologice inovative precum și a centrelor locale de transfer tehnolo-
gic; 

- clarificarea bazei legale pentru funcționarea organizațiilor locale de transfer 
tehnologic; 

- dezvoltarea rețelei de manageri pentru transfer tehnologic, comunicare și 
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difuzia experienței; 

- elaborarea de îndrumare pentru pregătirea organizațiilor locale de transfer 
tehnologic și conducerea lor, elaborarea unui ghid de rețea. 

Pe termen mediu și lung: 
- dezvoltarea programelor pentru încurajarea interconectării la nivel local, 

național și internațional; 
- stabilirea procedurilor de răspuns și îmbunătățirea continuă a sistemului pen-

tru sprijinirea transferului tehnologic; 
- stabilirea unui program de pregătire continuă și sprijinire a organizațiilor 

locale de transfer tehnologic; 
- monitorizarea nevoilor de transfer tehnologic ale IMM și ale marilor între-

prinderi pentru a se asigura că acestea sunt satisfăcute. 
Urmare a acestor transformări, o întreprindere pentru a reuși, trebuie să își 

mobilizeze toate resursele și în primul rând resursele tehnologice, ceea ce ii va per-
mite să reducă costurile, să îmbunătățească performanțele și calitatea produselor sau 
serviciilor oferite, să creeze și să ocupe piețe noi. 

După cum este cunoscut, conform art.15 și art.26, lit.d din O.G. nr. 25/1995, 
aprobată prin Legea nr.51/31.05.1996, în cadrul Ministerului Cercetării și Tehnolo-
giei (MCT) s-a înființat Agenția Națională pentru Transfer Tehnologic și Inovare 
(ANTTI). 

Prevederea în O.G. nr.8/1997, art. 31, a anulării art. 15 și a art.26, lit. d din 
O.G. nr. 25/1995 vine în contradicție cu spiritul acestei ordonanțe “privind stimula-
rea C-D-I și inovării” precum și cu alte prevederi din textul ordonanței. 

De menționat că din punct de vedere al ANTTI. S-au făcut toate demersu-
rile posibile pentru ca structurile de stimulare a activităților de C-D-I și inovare 
să fie viabile. Din păcate, realizarea cofinanțărilor proceselor de transfer tehnolo-
gic a unităților de C-D-I selectate au fost blocate nejustificat de către Ministerul 
Finanțelor și Curtea de Conturi. Acest fapt a condus la o serie de implicații negative 
atât în planul transferului de tehnologie și a valorificării inteligenței românești pre-
cum și în accelerarea procesului de restructurare economică, tehnologică, financiară 
și de personal. 

În contextul celor mai sus precizate, se impune menționarea a câteva exemple 
care să evidențieze limitele ignoranței și iresponsabilității pe care le-au avut cei care 
au decis în realizarea transferului de tehnologie în anumite sectoare economice de 
activitate. 

A. Se impune necesitatea păstrării în forma actuală de organizare a AN-
TTI, deoarece este rezultatul cooperării de peste doi ani atât a specialiștilor din Mi-
nisterul Cercetării și Tehnologiei (MCT), cât și din institutele de cercetare aplicativă 
cu echipa PHARE din Anglia, Germania, Olanda. 

De asemenea, trebuie precizat faptul că întreaga metodologie, vizând 
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cofinanțarea, este pusă la punct de conducerea ANTTI, iar banca de date cu peste 
400 de proiecte de transfer tehnologic deja funcționează. 

Acestea vin în spiritul conținutului Ordonanței nr.8/1997, privind stimularea 
inovării atât din punct de vedere al centrelor locale de inovare și transfer cat și al 
aplicării noului mecanism al promovării inovării. În plus, trebuie menționat faptul că 
în ultimii doi ani au fost alocate pentru transferul tehnologic fonduri ce au însumat 
120 miliarde lei, dintre care s-au consumat doar două miliarde din cauza mecanisme-
lor financiare nepermisibile cuprinse în Legea Finanțelor Publice. 

Anularea prin Ordonanța 75/1995 a prevederilor art. 68 din Legea 64/1991 
(lege organică) de scutire de la plata impozitelor pe profit obținut în urma  valorifi-
cării (transferului de tehnologie) a brevetelor de invenție. 

Această decizie este o dovadă a neînțelegerii aspectelor tehnice ale problemei.
Din această cauză, au existat situații în care anumite firme private au avut 

de suferit în desfășurarea activităților de cercetare și proiectare privind realizarea 
de produse noi, împiedicându-le efectiv în realizarea transferului de tehnologie în 
condițiile prevăzute de lege. 

De aceea, prin exemplele amintite, consider necesar că trebuie impuse mă-
suri energice de armonizare a legislației existente în domeniul de C-D-I cu cel al 
finanțării activităților de acest gen dar și al impozitării veniturilor obținute din astfel 
de activități. 

B. În industria de apărare agenții economici sunt implicați efectiv în acti-
vitatea de restructurare, retehnologizare și conversie a capacităților de producție. În 
această activitate agenții economici nu posedă resurse financiare pentru aplicarea în 
practică a programelor de transfer tehnologic, de reorganizare a fluxurilor tehnolo-
gice și de dezvoltare a dotărilor tehnice. Susținerea acestor activități este necesară 
în scopul dezvoltării producției de tehnici militare aliniată standardelor NATO pe 
de o parte și a produselor militare pe de altă parte. În domeniul tehnicii militare, 
este stringentă cooperarea agenților economici români cu producătorii consacrați 
din țările dezvoltate, aceștia fiind deținătorii și potențialii ofertanți de tehnologie 
corespunzătoare. 

În execuția unui program de transfer tehnologic, agenții economici din indus-
tria de apărare pot contribui atât cu resurse financiare cat și cu spații de producție, 
utilaje, aparatură sau părți recondiționate ale acestora, lucrări de modernizare pe 
fonduri de investiții, manopera prestată de personalul aflat legal în stagiul tehnic. În 
cazul programelor de interes pentru apărarea națională, fondurile pentru cofinanțare 
să nu fie limitate la 50% din valoarea totală a programului.

La elaborarea metodologiei de cofinanțare trebuie să se țină seama de gradul 
accentuat de decapitalizare a uzinelor din industria de apărare a Ministerului Apără-
rii Naționale (MApN) din lipsă de comenzi. În acest sens trebuie să se aibe în vedere 
următoarele: 
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- cota de finanțare să poată depăși procentul de 50%, mergând până la 80%, 

aceasta ținând cont de costurile ridicate pe care le implică transferul de tehnologie 
(înaltă tehnologie) în domeniul militar. în cazul tuturor programelor de transfer de 
tehnologie să se accepte ca forme de participare la cota ce revine beneficiarului tran-
sferului, prin evidențiere extracontabilă, următoarele: 

- utilaje, aparatură sau părți recondiționate ale acestora; 
- lucrări de monitorizare pe fonduri de investiții; 
- spații de producție disponibilizate;
- manopera prestată de personalul aflat legal în șomaj tehnic.

C. Pentru aplicarea măsurilor de restructurare a uzinelor din cadrul Re-
giei Autonome pentru Producția de Tehnică Militară ”RATMIL” București, 
conducerea regiei a inițiat o serie de acțiuni privind modernizarea, conversia și re-
tehnologizarea unor capacități de producție militară. 

Din nefericire, și pentru această zonă de preocupări s-au găsit destul de multe 
obstacole generate atât de legislația în vigoare cât și de lipsa surselor de finanțare. 
Astfel, circuitul de întocmire și avizare a documentațiilor de investiții pentru acțiunile 
de restructurare a unităților cu capital majoritar de stat, necesită parcurgerea unui nu-
măr mare de etape (conform Ordinului Nr. 32/1993 al Ministrului Finanțelor Publi-
ce) inclusiv diverse aprobări impuse de o serie de legi și hotărâri de guvern. 

Parcurgând acest haos legislativ, RATMIL a obținut prin hotărâri de guvern 
aprobarea indicatorilor pentru 8 (opt) acțiuni de investiții pentru care s-au solicitat de 
la Ministerul Industriei și Comerțului asigurarea de la buget a minim 15% din con-
tractul extern necesar deschiderii acreditivului. De asemenea sunt în diverse stadii de 
avizare încă 16 studii de fezabilitate. 

Dacă nu se asigură această sumă, EXIMBANK nu va da curs analizei de 
documentație și deci nu se va putea emite acordul de garanție. Această situație blo-
chează programul de restructurare a uzinelor RATML și le înrăutățește situație eco-
nomico-financiară. 
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Abstract 

Financing, respectively obtaining bank loans for personal needs implies the 
fulfillment of some imperative conditions imposed by banks. The practice has proven 
that sometimes, the contractual milestones have been violated, generating changes 
for the bank’s clients. In order to clarify such situations, it is often resorted to means 
of evidence of the nature of a Judicial accounting expertise Report. The report of 
the judicial accounting expertise involves an examination of the facts related to the 
formal as well as the material accuracy, materialized in a personal and critical work 
of the judicial accounting expert, which contains the expert’s opinion on the causes 
and effects on the object subject to his research. In our case, in order to clarify the 
amounts paid and to determine the correct remaining payment obligations, the bank’s 
client requested the court to carry out a judicial accounting report. According to 
Professional Standard 35, accounting expertise is a means of proof, confirmation, 
evaluation, clarification or proof, based on scientific research. of specialty, of the 
objective truth regarding a certain fact, circumstance, problem, situation, cause or 
dispute2.

Keywords: bank fees; abusive clauses; bank credit; bank interest; eurobor; financing; 
payment obligations; sums paid in addition; judicial accounting expertise report;

1  Christian University „Dimitrie Cantemir”, Bucharest, Romania
2  According to Professional Standard 35 - Application Guide, VI edition, revised and updated, CECCAR Publi- According to Professional Standard 35 - Application Guide, VI edition, revised and updated, CECCAR Publi-
shing House, Bucharest, 2014, p. 9

THE RELEVANCE OF THE JUDICIAL 
ACCOUNTING EXPERTISE REPORT 

IN ESTABLISHING OBLIGATIONS 
GENERATED BY ABUSIVE CLAUSES

RELEVANṬA RAPORTULUI DE 
EXPERTIZẮ CONTABILẮ JUDICIARẮ ḮN 
STABILIREA OBLIGAṬIILOR GENERATE 

DE CLAUZE ABUZIVE 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/201958

Rezumat

Finanţarea, respectiv obţinerea creditelor bancare pentru nevoi personale 
presupune îndeplinirea unor condiţii imperative impuse de către bănci. Practica a 
dovedit faptul că uneori, jalonările contractuale au fost încălcate generând modiicări 
pentru clienṭii băncii. Pentru clarificarea unor astfel de situaṭii, deseori se apelează 
la mijloace de probă de natura Raport de expertiza contabilă judiciară. Raportul 
de expertiza contabilă judiciară presupune o examinare a faptelor raportat la  
exactitatea formală cât ṣi cea materială, concretizată într-o lucrare personală şi 
critică a expertului contabil judiciar, care conṭine opinia expertului privind  cauzele 
şi efectele privind obiectul supus cercetării sale.

Ḯn speța noastră, pentru clarificare sumelor achitate ṣi pentru determinarea 
obligaṭiilor corecte rămase de plată, clientul băncii a solicitat instanṭei efectuarea 
unui Raport de expertiză contabilă judiciară.

Potrivit Standardului profesional 35, expertiza contabilă este un mijloc de 
probă, confirmare, evaluare, lămurire sau dovedire, pe baza cercetării ştiinţifice 
de specialitate, a adevărului obiectiv cu privire la o anumită faptă, împrejurare, 
problemă, situaţie, cauză sau litigiu3.

Cuvinte-cheie: comisioane bancare; clauze abuzive; credit bancar; dobânzi 
bancare; eurobor; finanţare; obligaţii de plată; sume plătite în plus; raport de 
expertiză contabilă judiciară;

JEL: E40, E50, E59.

1. Introducere

Speṭa noastră are în vedere un  Contract de credit pentru nevoi personale 
obṭinut în valută, respectiv în franci eleveṭieni pentru nevoi personale 

nenominalizate în sumă totală de 4.500 chf acordat unei persoane fizice pentru o 
perioadă de 10 ani.

Contractul de credit, la capitolul 4, punctul  4.1 intitulat: Dobanzi, comisioane 
ṣi taxe, prevede:

- formula de calcul a dobânzii;
- la data semnării contractului o dobandă este de 8,95% pe an;
- un comision de acordare credit de 2,5% din valoarea creditului;
- un comision de administrare lunara de 0,45% aplicat la valoarea soldului de 

5,4% pe an. 
- nerambursarea la termen a obligaṭiilor stabilite prin graficul de rambursare 

atrage după sine o plată de dobânzi majorate cu 5 puncte procentuale faṭă de dobânda 
stabilită la pct. 4.1  cifrată la 8,95%/an. 

Aspectele privind rambursarea creditului sunt prezentate în capitolul cinci al 
3  Standardului profesional 35 - ghid de aplicare, ediţia a VI-a, revizuită şi actualizată, Editura CECCAR, Bucureşti, 
2014, p. 9
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contractului ṣi anexat la contract se regăseṣte graficul de rambursare al creditului.
Ḯn speṭa noastră se prezintă faptul că clientul nu a  respectat termenele de plată, 

nici sumele stabilite prin graficul de rambursare al creditului, fapt ce a determinat 
banca să încheie, la nivelul lunii mai 2009, un Act adiṭional la Contractul de credit 
din mai 2008, care conṭinea următoarele clauze: 

- are loc reeṣalonarea obligaṭiilor de plată lunare pe o perioadă strict 
determinată;

- perioada începe din  mai 2009 până în  august 2016;
- se întocmeṣte un nou grafic de rambursare ṣi un nou mod de calcul al dobănzii.
Ḯn acest sens, în vederea clarificării situaṭiei privind sumele achitate și 

determinarea obligaṭilor ramase de plata, partea în cauză a solicitat efectuarea unui 
Raport de expertiză contabilă judiciară.

Obiectivele stabilite ṣi solicitate de către clientul băncii se concretizează în:
1. Calcularea sumelor achitate de client potrivit Contractului de credit de 

nevoi personale din mai 2008 care ulterior a fost modificat prin actul adiţional încheiat 
cu banca finanṭatoatre de la data încheierii contractului până în 2018, avându-se în 
vedere sumele plătite la bancă dar ṣi cele care au fost reţinute prin poprire.

2. Să se stabilească dacă sumele au fost corect determinate, ṣi care este suma 
datorată pe tipuri de obligaṭii.

2. Metodele aplicate 

În studiul efectuat, am apelat la practica economică de specialitate, raportată 
la creditarea 

persoanelor fizice, la normele bancare care fac referire la creditarea persoanelor fizice 
şi condiţiile privind indicatorii de calcul al bonității acestora, la analiza clientului ṣi 
a situaţiei financiare care să ne conducă la formularea aprecierilor ṣi a concluziilor.

Metodele de cercetare ştiinţifică aplicate s-au concretizat în: metoda de analiză 
a datelor din cauză ṣi metoda grupării datelor. 

Metoda grupării datelor ne-a condus spre întocmirea următoarelor anexe, 
grupate astfel: 

Anexele 1 la 8 au fost grupate dupa modul de derulare al contracului de credit 
constând în:

1. Situaṭia sumelor achitate de contestatoare conform contractului de credit 
de nevoi 

personale începând cu data acordarii a sumelor plătite de către contestatoare 
în CHF și LEI;

2. Situaṭia creanṭei totale de achitat stabilită prin acte de executare silită;
3. Situaṭia sumelor încasate ṣi plăṭi efectuate perioada  mai 2008 la  mai 2009 

potrivit 
Contractului de Credit din mai 2009;
4. Situatia sumelor încasate ṣi aplăṭilor efectuate aferente perioadei  mai 2009 

până în noiembrie 2009 potrivit Actului adiṭilonal la contractul de Credit din mai 
2009 pâna la data începerii executării silite; 

5. Situaṭia sumelor încasate ṣi de plăṭi efectuate de la data începerii executării 
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silite;
6. Situaṭia centralizatoare a depunerilor în numerar către executor judecătoresc 

pentru perioada 2014 la 2018;
7.Situaṭia echivalentă CHF în lei;
8. Situaṭia centralizatoare a depunerilor în numerar catre executor judecatoresc 

perioada 2014-2018, exprimată în lei ṣi în echivalent CHF.

3. Rezultate şi discuţii 

Pentru documentare ṣi pentru formularea de  răspunsuri la obiectivele stabilite 
de către instanṭă am avut în vedere urmatoarele documente:

- documentele din dosarul cauzei;
- contractul de credit;
- grafic de rambursare;
- acte adiṭionale; 
- grafic de rambursare;
- documente ṣi chitanṭe de plată;
- extrase cont bancar;
- notificări de plată;
- somaṭii;
- titluri de executare silită;
- portal www.bnr.ro;
- legislaṭia aplicabilă în domeniu raportată la perioada vizată.

A. Cu privire la sumele achitate: în  perioada  mai 2008 până în mai 2009, 
potrivit extraselor cont bancar, a fost depusă suma de : 762,64 CHF.

Tabelul numărul 1. Sumele achitate: în  perioada  mai 2008 până în mai 2009
Data/AN Depunere CHF

TOTAL AN 2008 și 2009 762,64

Sursa: Raport de expertiză contabilă judiciară

Situaṭia sumelor încasate ṣi plaṭile efectuate în perioada  mai 2009 până în 
noiembrie 2009, este de 199,28 CHF.

Tabelul numărul 2. Situatia sumelor depuse în anul 2009
Anul Depunere CHF

TOTAL AN 2009 199,28

Sursa: Raport de expertiză contabilă judiciară

Situaṭia sumelor încasate ṣi a plăṭilor efectuate în perioada  septembrie 2011 
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până în  august 2016 este de 1.650,00 CHF.

Tabelul numărul 3. Depuneri de sume în perioada 2011-2016
Perioada Depunere CHF

TOTAL AN 2011 la 2016 1.650,00 

Sursa: Raport de expertiză contabilă judiciară

Situaṭia centralizatoare a depunerilor în contul executorului jucătoresc pe baza 
cursului comunicat de BNR. Se prezintă în tabelul următor:

Tabelul numărul 4. Sume depuse în perioada 2014 la 2018 la banca 
executorului judecătoresc pe baza cursului comunicat de BNR

Anul Sume depuse în  lei
de către clientul băncii

TOTAL AN 2014 1.822,00
TOTAL AN 2015 4.743,00
TOTAL AN 2016 4.678,00
TOTAL AN 2017 4.016,00
TOTAL AN 2018 2.341,00

TOTAL AN 2014 la 2018 17.600,00

Sursa: Raport de expertiză contabilă judiciară

Situaṭia centralizatoare a depunerilor de numerar în moneda LEI în contul 
deschis la banca executorului jucătoresc pe baza cursului comunicat de BNR este de 
17.600,00 lei.

Documentele examinate ne conduc la următoarea opinie: a fost depusă de 
către contestatoare suma de 2.746,15 CHF și 17.600 LEI.

Tabelul numărul 5. Situaṭia sumelor depuse în CHF în perioada 2008-2018
Anexe cu sumele 
achitate  de catre 

contestatoare
Suma depusa in 

CHF
Suma 

depusa in 
LEI

OBS

Anexa nr. 1 762,64 Depunere CHF
Anexa nr. 2 199,28 Depunere CHF
Anexa nr. 3 1.784,23 Depunere CHF
Anexa nr. 4 17.600,00 Depunere LEI

TOTAL PERIOADA 
2008 la 2018 2.746,15 17.600,00

Sursa: Raport de expertiză contabilă judiciară
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B. Cu privire la plăţile făcute, dacă clientul băncii mai datorează vreo suma de 
bani faṭă de bancă, ṣi să se precizeze care este suma datorată, defalcat, cu precizarea 
modului de calcul al dobânzii.

Potrivit  extraselor de cont bancare, au  fost efectuate urmatoarele plăți cu 
destinatia potrivit tabelului de mai jos:

Tabelul numărul 6. Situaṭia defalcată a plăṭilor
Plata 

comisioanelor  
la credit

Plata 
creanṭa 
ataṣată

Plata creanṭa 
ataṣată 

Credit restant

Plata comis 
administrare 

credit

Plata 
comision 

administrare 

Rata la 
credit

Total 
plăṭi 
CHF

130,64 250,83 0,00 171,94 5,57 205,54 764,52

Sursa: Raport de expertiză contabilă judiciară

Au fost efectuate plăṭi în sumă total în sumă de 764,52 CHF, defalcate după   
cum urmează:

- s-a achitat rată credit în suma de 205,54 CHF;
- achită sold credit final perioada de 4.294,46 CHF.

Extrasele de cont  bancare, ne indică faptul că au fost efectuate urmatoarele 
plăți :

Tabelul numărul 7. Situaṭia defalcată a plăṭilor în anul 2009

DataValorii
Plata 

creanta 
atasata

Plata 
creanta 
atasata 
Cred 
rest

Plata 
comis 

adm cred

Plata 
comis 
adm 

Rata 
credit

Total 
plati

SOLD 
intermediar

SOLD 
CREDIT 
FINAL

mai 2009       -0,52 4.294,46

mai 2009 33,10 2,03 25,35   60,48 0,00 4.294,46

iunie  2009    0,54  0,54 -0,54 4.294,46
septembrie  
2009

14,79 1,90 28,30 1,10 22,93 69,02 0,00 4.271,53
octombrie  
2009

   0,53  0,53 -0,53 4.271,53
noiembrie  
2009

14,24 1,42 28,50 0,55 23,48 68,19 0,00 4.248,05
decembrie  
2009

   0,53  0,53 -0,53 4.248,05
TOTAL AN 
2009

62,13 5,35 82,15 3,25 46,41 199,29   

Sursa: Raport de expertiză contabilă judiciară
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Se constată următoarele :
- sold credit final perioada de 4.248,05 CHF.

Concluzii

A. Pentru obiectivul numărul 1:
- Sumele achitate de client potrivit  Contractului de credit de de nevoi personale 

din 05.2008, modificat prin Actul adiţional coroborat cu  sumele plătite la Banca in 
moneda CHF dar ṣi cele poprite sunt în sumă de  suma de 2.746,15 CHF echivalentul 
a 17.600 LEI.

- Raportat la graficul de rambursare, au fost evidenṭiate și întârzieri la plată.
- Privind sumele achitate, acestea au fost mai mici decat sumele stabilite prin 

grafic, fiind evidentiate credite restante.
B. Pentru obiectivul numărul 2:
Se constată următoarele :
- sumele achitate de către clientul băncii nu mai respectă condiţiile stabilite 

prin graficul de rambursare;
- sunt evidenţiate întârzieri fata de termene stabilite;
- sunt evidențiate restanțe la plata obligațiilor stabilite prin contractul de credit 

iniṭial, astfel că fost întocmit un Act adițional la contractul de credit în luna mai 2009;
- în decembrie.2009 sunt consemnate acte de începere a executării silite;
- s-a achitat rată la credit în suma de 46,41 CHF;
- sold credit final perioadă de 4.248,05 CHF;
- au fost efectuate plăti în suma totală de 199,29 CHF;
- suma încasată a fost direcționată către plata comisioanelor bancare și a 

dobânzii bancare, iar pentru plata ratelor la credit a fost achitată suma de 46,41 CHF. 
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Rezumat

Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se 
va cere mai mult.”. (Biblia, Luca 12:48).

Cuvinte-cheie: impozitare; progresivă; cota unică; crescătoare; regresivă;

Abstract

To whom much was given, much will be required; and to whom he has 
been entrusted much, he will be required more. „ (Bible, Luke 12:48).

Keywords: taxation; progressive; single share; increasing; regressive;

Impozitarea progresivă, sau impunerea în cote  progresive (crescătoare), 
constă în faptul că, pe măsură ce venitul impozabil creşte, impozitul se 

calculează cu o cotă tot mai mare (progresivă, crescătoare).
Esenţa impozitării progresive constă în faptul că procentul (cota) de 

impozit creşte pe măsură ce creşte şi venitul. 
Ca urmare, ponderea (în %) impozitului în venit este crescătoare, nu este 

constantă precum în cazul impozitării pe bază de cotă unică. 
Deci, în cazul impunerii progresive, cota  de impunere (rezultată din raportarea 

impozitului la venitul impozabil) este corelată cu capacitatea contributivă (de plată) a 
fiecăruia, fapt pentru care este cea mai echitabilă formă de impozitare, fiind aplicată 
în (aproape) toate ţările dezvoltate din lume care aplică, efectiv și în mod real, 
autenticele principii de echitate fiscală și socială.

Este și o poruncă divină ca celui căruia i s-a dat mult, să i se ceară mult şi cui 
i s-a încredinţat mult, să i se ceară mai mult.

ESENŢA IMPOZITĂRII PROGRESIVE

THE ESSENCE OF PROGRESSIVE 
TAXATION
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În Biblie, cartea „Luca”, în capitolul 12, versetul 48 se spune:  „48. Dar cine 

n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i 
s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.”. 
(Biblia, Luca 12:48).

Cei care nu aplică impozitarea progresivă, care se găseşte exprimată în mai 
multe porunci divine (precum și în Luca 12:48), ar trebui aspru pedepsiţi.

Sistemul de impozitare progresiv se bazează atât pe bogăţia, pe averea 
materială a fiecăruia, cât și pe cea sufletească, spirituală.

Termenul de „progresiv” trebuie interpretat numai şi numai prin prisma 
principiilor de echitate fiscală, și nu prin prisma aspectelor emoţionale sau politice. 

Caracteristic impunerii în cote progresive este faptul că nivelul cotei 
procentuale de impozit nu rămâne constant, ci creşte pe măsura sporirii 
materiei impozabile.

Cotele progresive pot avea următoarea evoluţie:
a) o creştere mai mare decât creşterea venitului, şi
b) o creştere mai mică decât creşterea venitului, dar superioară impunerii pe 

bază de cotă unică (proporţională)..
Altfel spus, creşterea (dinamica) nivelului impozitului, faţă de creşterea 

(dinamica) venitului (a materiei impozabile), poate să se afle în una din următoarele 
situaţii:

1. Creşterea (dinamica) nivelului impozitului este superioară  faţă de 
creşterea (dinamica) venitului (a materiei impozabile). Altfel spus, cota cu care 
creşte impozitul este superioară faţă de cota cu care creşte venitul. 

2. Creşterea (dinamica) nivelului impozitului este inferioară  faţă de 
creşterea (dinamica) venitului (a materiei impozabile), dar superioară impunerii pe 
bază de cotă unică (proporţională). Altfel spus, cota cu care se percepe (calculează) 
impozitul este crescătoare, dar această creştere este inferioară (mai mică) faţă de cota 
cu care creşte venitul. 

Pentru a se înţelege corect și pe deplin problema impozitării se impune a 
se prezenta esenţa impunerii pe bază de cotă unică (proporţională), și a impunerii 
regresive.

 În cazul impunerii pe bază de cotă unică  (proporţională), creşterea 
(dinamica) nivelului impozitului este aceeaşi cu creşterea (dinamica) venitului (a 
materiei impozabile). Altfel spus, impunerea pe bază de cotă unică face ca permanent 
să se păstreze o proporţie, un raport constant (o cotă unică de impozit) între venit și 
impozit.

Creşterea impozitului fiind aceeaşi cu creşterea venitului face ca dreapta 
venitului cu dreapta impozitului să formeze două drepte paralele.

În cazul impunerii regresive  procentul de venit, plătit sub formă de impozit, 
descreşte pe măsură ce creşte venitul. Impozitarea regresivă nu-și găseşte aplicarea 
în practică. 
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Rezumat

Importanța resurselor întreprinderilor s-a modificat considerabil în 
ultimele decenii sub imperiul globalizării piețelor, a hypercompetiției, a noilor 
modele de multi-business, a liberalizării comerțului și a investițiilor. Sub 
impactul celei de-a patra revoluții industriale, unele resurse au fost înlocuite 
cu alte resurse care treptat au devenit resurse strategice.

Termeni-cheie: resurse; strategie; revoluție industrială; complexitate 
economică; dezvoltare durabilă;

Summary 

The importance of business resources has changed considerably in the 
last decades under the empire of globalizing markets, hyper-competition, new 
multi-business models, trade liberalization and investments. Under the impact 
of the fourth industrial revolution, some resources were replaced with other 
resources that gradually became strategic resources. 

Keywords: resources; strategy; industrial revolution; economic complexity; 
sustainable development;

1  , lect. univ. dr., Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

RESURSELE STRATEGICE ALE 
ORGANIZAȚIEI SUB IMPACTUL 
CELEI DE-A PATRA REVOLUȚII 

INDUSTRIALE

THE STRATEGIC RESOURCES 
OF THE ORGANIZATION UNDER 
THE IMPACT OF THE FOURTH 
INDUSTRIAL REVOLUTIONS
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1. A patra revoluție industrială 

Evoluția în domeniul industrial a determinat noi valențe care au marcat 
apariția unor noi concepte în sistemele de producție, apariția unor 

tehnologii inovatoare sau adoptarea strategiilor avansate de conducere. Privind 
retrospectiv la principalele evoluției din domeniul industrial cunoscute ca fiind 
adevărate „revoluții” menționez că scopul lor a fost de a moderniza și de a transforma 
societatea. Primele trei revoluții industriale au vizat transformări după cum urmează: 
„Prima evoluție industrială s-a bazat pe utilizarea apei și a energiei cu aburi pentru 
mecanizarea producției, a doua revoluție industrială a vizat utilizarea energiei 
electrice pentru a crea producția de masă, în timp ce a treia revoluție industrială a 
avut în vedere folosirea electronicii și a tehnologiei informației pentru automatizarea 
producției”2.
 Era celei de-a patra revoluții industriale s-a conturat în jurul revoluției 
informaționale și a economiei bazate pe resurse de calcul, a telecomunicațiilor 
avansate, a tehnologiilor informaționale și de comunicare, a inteligenței artificiale și 
a roboticii etc. fiind o prelungire mai nuanțată a celei de-a treia revoluții industriale.
 Cercetările operaționale au demonstrat că tehnologiile emergente 
constituie avantajul competitiv în era globalizării. Aceste deziderate au determinat 
implementarea unor strategii organizaționale centrate pe flexibilitate, conștientizare 
și realiniere menite să accelereze, în principal, inovarea colaborativă ca răspuns la 
complexitatea economică generată.

A patra revoluție industrială a venit cu oportunități și provocări pentru 
întreprinderile care au avut curajul să acceseze lumea digitală utilizând resursele 
la capacitate maximă și transformându-le în resurse strategice care să le asigure pe 
termen lung un avantaj competitiv durabil. 

2. Evoluția resurselor strategice ale organizației

Industria 4.0 a revoluționat inclusiv resursele strategice ale organizației. 
S-au schimbat paradigmele de gândire care enunțau ca fiind resurse strategice ale 
organizației următoarele tipuri de resurse: umane, materiale, financiare, logistice și 
informaționale.

Astăzi, există autori3 care definesc resursele strategice ale organizației 
următoarele tipuri de resurse: active, financiare, umane, intelectuale și reputația sau 
2  weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-what-it-means-and-how-to-respond/, accessat la data de 
04.12.2019.
3  Adrian Haberberg, Alison Rieple, The strategic management of organizations, Pearson Education Limited, 2001, 
England, pp. 29-30.
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brand-ul. Toate aceste tipuri de resurse de care dispune organizația au atributul de a 
asigura performanța la cel mai înalt nivel.

 Activele unei organizații sunt alcătuite din:
	active imobilizate (imobilizări necorporale, imobilizări corporale și 

imobilizări financiare);
	active circulante (stocuri, creanțe, investiții financiare pe termen scurt); 
	numerarul din casierie și conturile bancare.
Resursele financiare îmbracă forma lichidităților sau a creanțelor pe 

care organizațiile le dețin. Aceste resurse sunt influențate de factori economici, 
demografici, sociali, monetari, legislativi. Resursele financiare deținute de o entitate 
economică se pot îmbunătăți prin accesarea de fonduri structurale, prin accesarea 
unor linii de credit, prin creditări ale asociaților, prin sponsorizări, prin majorări ale 
capitalului social.

Resursele umane sunt determinate de persoanele care încadrează funcțiile 
organigramelor instituționale și care formează forța de muncă activă. Preocupările 
în domeniul resurselor umane au fost adaptate evoluției industriale, managerii 
departamentelor preocupându-se de măsuri active privind discriminarea, egalitatea 
de șanse, bullying, sănătatea și securitatea în muncă, detașările transnaționale, 
mobilitatea forței de muncă, utilizarea ucenicilor, a forței de muncă temporare, a 
muncii la domiciliu, a freelance-ului, demnitatea în muncă, munca copiilor sub 
vârsta de 15 ani, muncitorii migranți și sezonieri etc.

Pe măsură ce economiile evoluează și se dezvoltă se resimte necesitatea unei 
planificări strategice a capitalului uman în ceea ce privește identificarea competențelor 
destinate profesiilor viitoare. Investițiile în resursa umană sunt contabilizate și prin 
prisma rentabilității.

Resursele intelectuale sunt alcătuite din cunoștințele pe care personalul le 
întrebuințează în vederea creșterii economice a organizației și din resurse precum 
drepturi de proprietate intelectuală (DPI): drepturi de autor, desene, soiuri de plante, 
redevențe, baze de date, desene neînregistrate, invenții anterioar, software, drepturi 
dobândite printr-o licență sau o misiune, drepturi în numele unei instituții, brevete, 
mărci comerciale, patente4.

Reputația și brand-ul organizațiilor sunt doi termeni distincți. În timp ce 
4  IP4GROWTH- Gestion de la Propriete Intellectuelle – Guide des aspects fondamentaux (fed/2013/320-273), 
p.6., accesat la data de 05.12.2019.
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brand-ul se definește ca fiind un nume sau o distincție care trebuie susținut prin 
performanță susținută, reputația reprezintă ceea ce câștigă un brand prin experiențele 
clienților cu respectiva organizație și care determină eficacitatea organizațională. 
Practic, cu brandul se va identifica atât organizația prin valorile pe care le promovează, 
cât și consumatorii care vor aprecia valoarea produselor și serviciilor achiziționate.

3. Cum devinde o resursă strategică

Resursele întreprinderilor se pot transforma în resurse strategice dacă sunt 
rare, valoroase, exploatabil și dificil de identificat. Jay Barney apreciază ca o resursă 
să devină strategică trebuie să îndeplinească patru criterii: trebuie să fie rară în 
cadrul industriei, trebuie să fie valoroasă, trebuie să fie dificil pentru alte firme din 
industrie să o achiziționeze sau să o copieze, nu trebuie să existe resurse de înlocuire 
disponibile5. Pe aceste considerente se bazează managerii care planifică resursele 
interne și le transformă în resurse strategice pentru a-și asigura un avantaj competitiv.

Organizațiile agile își concentrează atenția pe identificarea resurselor care pot 
fi dezvoltate în resurse superioare și care vor crea un avantaj economic absolut. În 
aceste circumstanțe competențele și capabilitățile vor depide de fenomene diverse, 
precum globalizarea piețelor, hypercompetiție, noile modele de multi-business, 
comerțul transnațional, alianțele economice strategice, liberalizarea comerțului și 
a investițiilor. Viziunea managerilor viitorului cu privire la dezvoltarea resurselor 
critice, tangibile și intangibile se poate extinde către alcătuirea unor alianțe strategice 
cu organizații pentru a crea inovație.

Organizațiile au conștientizat schimbările fundamentale produse în industria 
4.0 și avantajul competitiv pe care resursele strategice îl crează, punându-se accentul 
pe analize raționale la nivelul centrelor de comandă, în vederea identificării abilităților 
și competențelor care să fie capabile să creeze valoare și să determine inițiative care 
să conduă la o dezvoltare durabilă comună.

Concluzie

Durabilitatea resurselor în era celei de-a patra revoluții industriale arată că 
majoritatea resurselor organizației depind de mediul aflat într-o continuă schimbare, 
inovația care determină noi competențe și capabilități.

Având în vederea sensibilitatea unor resurse strategice este necesară efectuarea 
unor analize prospective care vizează modul în care evoluează capabilitățile la 
5  Jay Barney, ”Firm resources and sustained competitive advantaje”, Journal of Management, vol.17, nr.1, 1991, 
pp.99-120.
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impactul cu evoluțiile din mediul economic și social și orientarea către adaptarea 
organizației industriale la contextul schimbării.
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N. Grigorie LĂCRIŢA

Rezumat

„O singură lege proastă e de ajuns ca să revolte un întreg popor”. (Proverb 
grec. Pitagora. Legile morale şi politice).

„Nu există ceva mai bun pentru stat decât legi bine alcătuite”. (Euripide).

Cuvinte-cheie: norma lingvistică; autoritate lingvistică; expresii 
intelectualizate; limbajul legislativ;

Summary 

„Only one bad law is enough to revolt an entire people.” (Greek proverb. 
Pythagoras. Moral and political laws). 
„There is nothing better for the state than well-formed laws.” (Euripide). 

Keywords: linguistic norm; linguistic authority; intellectualized expressions; 
legislative language;

Numeroase acte normative abundă în „expresii intelectualizate”, în „noţiuni, 
termeni, expresii şi concepte a b s t r a c t e , create artificial, rupte de viaţa 

reală, străine situaţiilor concrete de utilizare, fără posibilitatea înţelegerii acestora 
de toţi cei obligaţi să cunoască, să interpreteze şi să aplice corect legea (precum 
contribuabili, organe fiscale şi alţi specialiştii în materie).

Folosirea, în textul unor acte normative, a unor asemenea „expresii 
intelectualizate”,  este specifică unor persoane cu o gândire teribilistă, cu serioase 

NORMĂ LINGVISTICĂ ŞI OPINIE 
PUBLICĂ

LINGUISTIC RULE AND PUBLIC 
OPINION
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carenţe în pregătirea profesională şi paralele cu lumea reală. 
Norma lingvistică reprezintă „uzul care s-a consolidat într-o comunitate 

istorică”, echivalează deci cu un „consens general asupra a ceea ce este permis”.
Norma lingvistică reprezintă „totalitatea uzurilor lingvistice acceptate de 

majoritatea vorbitorilor într-o comunitate istorică definită”.
Regulile gramaticale trebuie să constituie restricţii obligatorii în elaborarea 

actelor normative.
„Autoritate legislativă” se realizează în mare parte şi prin „limbajul legislativ”. 
Limbajul legislativ nu este numai un instrument de comunicare sau cunoaştere, 

ci şi un instrument de înfăptuire a „puterii legii”. 
Înfăptuirea „autorităţii legislative”, a „puterii legislative” şi a „consensului 

legislativ” depind, într-o oarecare măsură, şi de „forţa limbajului legislativ”.
„Limbajul legislativ” exprimă mai mult decât nişte simple cuvinte, exprimă 

modul în care contribuabilii trebuie să interpreteze şi să aplice legea.
Limbajul legislativ trebuie astfel conceput încât să exprime, faţă de utilizatori 

(contribuabili), sentimente de solidare, intimitate, familiaritate şi „loialitate 
legislativă”, concretizate în creşterea gradului de conformare voluntară în achitarea 
integrală şi în termenul legal a obligaţiilor bugetare.

Contribuabilii interpretează şi aplică legea, în foarte mare măsură, în funcţie şi 
cât de accesibil le este limbajul legislativ.

„Legile nu trebuie să fie subtile; ele sunt făcute pentru oameni cu înţelegere 
medie; ele nu sunt expresia artei logicii, ci a judecăţii simple a unui tată de familie”. 
(Montesquieu, Despre spiritul legilor).

Un limbaj legislativ adecvat contribuabililor favorizează interpretarea 
şi aplicarea corectă şi cu uşurinţă a unui act normativ, contribuie la conformarea 
voluntară a acestora în achitarea integrală şi în termenul legal a obligaţiilor bugetare.

Puterea legii vine şi prin intermediul cuvintelor, ca un „atribut de putere 
legislativă şi lingvistică”.

Cu cât limbajul legislativ este mai apropiat de limbajul contribuabililor, cu 
atât mai mult folosirea limbii poate contribui la integrarea şi la aplicarea actului 
normativ în conformitate cu voinţa legiuitorului, cu ceea ce a vrut să reglementeze 
acesta, adică „în litera şi spiritul legii”.

„Nu trebuie nici geniu, nici taine, nici minuni pentru a da legile raţiunii: e de 
ajuns o minte luminată şi o judecată simplă”. (Pitagora, Legile morale şi politice.). 
Fericite vremuri vor fi acelea în care vom avea politicieni, parlamentari şi guvernanţi 
care vor fi în stare „a da legile raţiunii”.

Un limbaj legislativ strâmb, abstract, teribilist, aberant generează numeroase 
şi grave consecinţe negative în integrarea şi în aplicarea actului normativ.

Printre atribuţiile permanente ale Consiliului Legislativ (potrivit Constituţiei şi 
legii sale organice, Legea nr. 73/1993), figurează şi acela de „agent de standardizare 
a limbajului legislativ”, de „poliţie a limbajul legislativ”, al cărei rol este de a 
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restabili şi de a menţine ordinea în folosirea corectă a limbii române, problemă 
deosebit de importantă în condiţiile actuale când s-a ajuns la o lipsă de autoritate 
oficială, la o criză instituţională. şi la grave încălcări în folosirea corectă a limbii în 
actele normative.

În lumea civilizată există convingerea că folosirea, de unii autori, a unor 
expresii strâmbe, abstracte, teribiliste, aberante sunt indicii atât ale lipsei de cunoştinţe 
şi de educaţie, cât şi ale unor defecte de gândire.

Folosirea, în textul actelor normative, a unor expresii neclare, confuze, 
interpretabile diferit, chiar contradictoriu pentru cei care trebuie să interpreteze şi să 
aplice legea capătă circumstanţe agravante (prin numeroasele şi gravele consecinţe 
negative pe care le generează în întreaga societate) şi sunt indicii ale funcţionării 
puterii legislative şi executive:

1) după orice alte criterii decât criteriul valorii-muncă în angajarea şi în 
promovarea personalului de specialitate în aplicarea normelor de tehnică legislativă;

2) prin numeroase persoane cu grave carenţe de pregătire, de educaţie de 
gândire, ale căror neajunsuri se reflectă (se transmit) în actele normative pe care 
acestea le concep şi le elaborează.

Gravele carenţe de gândire, şi de bune intenţii, ale autorilor unui act normativ, 
se transmit în serioase neajunsuri în actul normativ pe care aceştia l-au conceput şi 
elaborat.

„Numai legea ne poate da libertatea”. (Goethe), şi „Toate încep să fie 
nesigure de îndată ce ne îndepărtăm de drept”. (H. Grotius).

Un act normativ, cu grave carenţe în exprimare, cu dubii în interpretare şi 
în aplicare, poate conduce la imense revolte populare anti-legislaţie (a se vedea, 
spre exemplu, http://www.libertatea.ro, redactia ştiri HotNews.ro, de duminică, 5 
februarie 2017).

„Nu supunerea popoarelor este ceea ce lipseşte legiuitorului. Legiuitorilor! 
Voi sunteţi aceia ce nu ţineţi seama cum se cuvine de nevoile poporului”. (Pitagora, 
Legile morale şi politice).

Exemplul cel mai bun în acest sens îl constituie „Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2017 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală”, publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 1 februarie 2017, care a 
generat o imensă „revoltă publică anti-legislaţie” în luna februarie 2017. 

Numai în ziua de duminică, 5 februarie 2017 circa 250.000 de bucureşteni 
şi alţi 250.000 de romani din toate marile oraşe din România şi din străinătate au 
ieşit, seara, în stradă, în cel mai mare miting din ultimii 25 de ani, pentru a protesta 
împotriva acestei „ordonanţe cu un limbaj legislativ revoltător”.

„Legea este ordine şi o lege bună înseamnă o ordine bună”. (Aristotel) şi 
aceasta deoarece „Ordinea este prima lege a universului”. (Alexander Pope – Essay 
on Man).
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Limbajul legislativ, dacă nu este folosit corect, şi cu bune intenţii, poate ajunge 
în rândul numeroşilor cetăţeni ca „un limbaj legislativ revoltător”, care poate genera 
„revolte publice anti-legislaţie”, precum O.U.G. nr. 13/2017.

Deci, atenţie foarte mare la modul în care este folosită „norma lingvistică” 
pentru ca aceasta să fie înţeleasă şi acceptată de „opinia publică”, pentru că „O lege 
bine gândită nu lasă loc mai multor interpretări” (din latină), pentru ca „Salvarea 
poporului să fie legea supremă”. (Cicero.

„Puterea de legiferare” depinde foarte mult şi de „forţa limbajului legislativ”.
*
În peste 100 de studii, articole și cărţi, am prezentat zeci de acte normative în 

care am identificat peste 500 de cuvinte care nu sunt în DEX.
Grav este faptul că există și unele Decizii ale Curţii Constituţionale care 

sunt emise prin cuvinte care nu sunt în D.EX., care nu sunt cunoscute în limba 
română.

Dintre acestea menţionez, cu titlu de exemplu, numai „Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 568 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 471 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 204 din 14 martie 2019, 
în care sunt folosite cuvintele „infralegale” și „infraconsti tuţional”, cuvinte 
care nu sunt în DEX. 

Euripide, încă de acum aproape 2.500 de ani, atrăgea atenţia omenirii asupra 
faptului că „Nu există ceva mai bun pentru stat decât legi bine alcătuite”. 

La nivelul Guvernului, al Parlamentului, al Preşedintelui României, al Curţii 
Constituţionale (care legiferează) și al tuturor instituţiilor statului (care emit acte 
normative în aplicarea legilor), ar trebui să se ţină cont de faptul că o lege este bine 
alcătuită numai dacă se exprimă prin cuvinte (1) care sunt în DEX și (2) care ne spun 
cum să gândim şi să acţionăm.

Benjamin Lee Whorf (n.1897 – d.1941 e exprimat adevărul axiomatic 
„Cuvintele ne spun cum să gândim şi să acţionăm”, iar Socrate, încă de acum 
aproape 2.500 de ani, atrăgea și el atenţia omenirii asupra faptului că „Niciodată să 
nu scrii incorect; nu numai că insulţi gramatica, dar faci să sufere şi sufletele”. 
(Socrate).
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Rezumat

Societatea, în viitorul apropiat, va fi caracterizată, după unele estimări, 
prin creșterea nomadismului populației. Astăzi, acest nomadism se manifestă 
îndeosebi prin emigrație. În marea lor majoritate, emigranții își părăsesc 
ținutul natal în căutarea unui loc de muncă. Fenomenul poate fi apreciat ca un 
fel de transhumanță umană, dar cu consecințe extrem de grave privind dreptul 
la fericire. La finalul acestui fenomen – generat de eșecul politic al statului 
națiune și de presiunea obiectivă a procesului globalizării și trecerii la o nouă 
civilizație de tip cognitiv (cognocivilizație) –, se va inversa, probabil, situația, 
formându-se o clasă conducătoare nomadă alcătuită din majoritatea populației 
planetei. Adică majoritatea oamenilor nu vor emigra în căutarea unui loc de 
muncă și a unui loc mai bun sub soare, ci doar pentru a exploata, în mod 
direct și necondiționat, resursele planetei. Ceilalți, sedentarii, vor constitui 
un fel de suport, ca și infrastructurile, pentru ca hiperimperismul, noua 
formă a managementului existenței și ființării umane în epoca hipersonică, 
să poată funcționa. În aceste condiții, dreptul la fericire se va reidentifica 
și refundamenta în mod substanțial. Care vor fi coordonatele și suporturile 
acestui drept fundamental al existenței și ființării umane?

Cuvinte-cheie: drept fundamental; hiperism; nomadism; clasă managerială 
nomadă; sedentarism infrastructural;  

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

HIPERISMUL ȘI DREPTUL 
EMIGRANȚILOR, NOMAZILOR  
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OF EMIGRANTS, APPOINTMENTS  

AND SENTENCES FOR HAPPINESS.  
NEW COORDINATES
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Summary 

The society in the near future will be characterized, by some estimates, 
by increasing the nomadism of the population. Today, this nomadism manifests 
itself mainly through emigration. For the most part, migrants leave their 
hometown in search of a job. The phenomenon can be appreciated as a kind of 
human trans-humanity, but with extremely serious consequences for the right 
to happiness. At the end of this phenomenon - generated by the political failure 
of the nation state and by the objective pressure of the process of globalization 
and the transition to a new civilization of cognitive type (cognocivilization) - 
the situation will probably be reversed, forming a nomadic ruling class made 
up of most of the planet’s population. That is, most people will not migrate in 
search of a job and a better place under the sun, but only to exploit, directly and 
unconditionally, the planet’s resources. The others, the sedentary ones, will be 
a kind of support, as well as the infrastructures, so that hyperimperism, the 
new form of the existence and human being management in the hypersonic era, 
can work. Under these conditions, the right to happiness will be substantially 
re-identified and recast. What will be the coordinates and supports of this 
fundamental right of human existence and being? 

Keywords: fundamental law; hiperism; nomadism; nomadic management class; 
infrastructural sedentarism; 

Este fericirea un drept?

Neîndoielnic, oamenii, deși par aceiași de când lumea, nu mai sunt chiar 
aceiași cu cei de ieri. Și nici măcar cu cei de azi. Filosofia lor de viață 

evoluează în raport cu condițiile concrete, iar acestea își au principalele coordonate 
în ontologia mișcării, care este sau, probabil, va fi un nou tip de teorie a existenței. 

De ce este necesar ca omenirea să iese din sedentarismul ei milenar și să-
și construiască o nouă ontologie bazată pe mișcare? De fapt, răspunsul la această 
întrebare, chiar dacă nu este foarte complicat, nu este nici foarte simplu. În primul 
rând, omenirea a fost dintotdeauna o semnificativă comunitate de identități aflate 
în mișcare, atât pentru căutarea sau pentru edificarea suporturilor unei patrii, cât și 
pentru generarea unor rădăcini. 

Omul a avut nevoie, dintotdeauna, fie că este un produs al Terrei, fie că a 
venit aici de undeva, din Univers, de resurse vitale (apă, aer, hrană, mijloace de 
siguranță, de protecție, de securitate și de apărare), pe de o parte, și de un anume 
modus vivendi, pe de alta. 

Și în acele vremuri îndepărtate, ca și azi, omul a avut nevoie de foarte puține 
lucruri pentru a fi efectiv fericit. Ținuturile semnificativ împădurite, izvoarele și rodul 
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pământului erau, sau ar fi trebuit să fie, suficiente pentru satisfacerea trebuințelor sale 
primare și, pe această bază, a generării unui sentiment de siguranță, de securitate. 
Probabil că oamenii cavernelor erau fericiți atunci când cavernele îi protejau  de fiare 
sau de ceilalți oameni, care făceau parte din alte triburi și când regulile impuse de 
mai marii comunităților erau respectate. Probabil că nimeni nu se gândea pe atunci 
la un drept la fericire, ca parte a dreptului natural, și nici măcar la conceptul de 
fericire. Nici astăzi, majoritatea oamenilor nu conceptualizează fericirea și nu-și bat 
capul s-o impună ca normă de drept. Probabil că nimeni nu s-a gândit să conceapă o 
lege a fericirii prin care să se impună acest drept, să se personalizeze, să fie inclus în 
proceduri, în norme de aplicare, în sancțiuni etc. 

Ar fi, probabil, absurd ca, prin lege, să se prevadă  sancționarea unui părinte 
care nu asigură efectiv fericirea copilului său, a unui soț care nu-și fericește soția, a 
unei soți care nu-și fericește soțul, a unui general care nu-și fericește subordonații 
etc. etc. 

E adevărat, se spune mereu că fiecare om are dreptul la fericire. Dar ce anume 
conține acest drept și care ar fi procedurile pentru a asigura respectarea lui și, mai 
ales, pentru impunerea lui nu spune nimeni precis și sigur. Fie și pentru simplul motiv 
că, de fapt, fericirea este un cumul de sentimente, de trăiri frumoase și armonioase, 
de convingeri, idealuri, cunoștințe și satisfacții de realizări și de aspirații  etc. etc., în 
general, diferite de la un om la altul și chiar în interioritatea acelui om, de la o etapă 
la alta, de la o stare la alta, de la o activitate la alta. Poți fi fericit când ai trecut cu 
brio un examen, când ai realizat un lucru deosebit, când ai scris o carte, când te-ai 
îndrăgostit, când în familia ta a apărut in copil etc. etc. 

Fericirea nu este un simplu drept – de fapt, nu este un drept –, ci un complex 
de efecte sinergice ale unui mod de a trăi, ale unui mod de a interacționa, ale unui 
mod de a gândi, ale unui mod de a respecta, de a prețui și de a iubi, cu alte cuvinte, 
ale unui mod de a trăi. 

E normal ca fericirea să se modeleze totdeauna pe om, pe persoană, pe 
comunitate, pe activitate, pe relații, pe sentimente, pe cunoaştere, pe trăiri, pe 
profesie, pe familie, pe iubire, în timp și în spațiu, în interioritatea ființei umane și, 
într-un anumit fel, chiar și în exterioritatea acesteia. 

Fericirea nomadului nu este esențialmente opusă celei a sedentarului, ci doar 
diferită. Desigur, fiecare are dreptul la fericire, dar fericirea nu reprezintă totdeauna 
același lucru. Ea – deși are o esență unică – este totuși diferită de la un om la altul, 
de la un moment la altul, de la o activitate la alta etc.

Cauze ale intensificării nomadismului și rădăcinile lui 
ancestrale

Omul a fost dintotdeauna o ființă în mișcare. Mereu și-a căutat in loc mai 
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bun sub soare și mereu l-a găsit. Desigur, comunitățile și identitățile civilizației 
occidentale – ele însele formate din nomazi războinici sedentarizați –, n-au emigrat 
pe celelalte continente, ci le-au cucerit, creând, acolo, noi comunități ale civilizației 
occidentale: America de Nord (SUA, Canada, Mexic), America de Sud (Brazilia, 
Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica etc., Australia și altele, 
sau doar introducând acolo administrații convenabile (Africa, Orientul Mijlociu, 
ExtremulOrient). 

Obiectivele acestei emigrații și ale acestor cuceriri nu a fost doar cele ce țin de 
exportul de cultură, de civilizarea acelor lumi considerate necivilizate (deși termenul 
este discutabil, dacă avem în vedere calitatea și specificul civilizațiilor existente deja 
acolo), nu a fost acela de a dărui acestor lumi cunoaștere, ci acela de a le cuceri și a le 
folosi la discreție resursele. Consecințele se cunosc, cele mai recente războaie fiind 
efecte cumulative ale acestora. 

Hiperismul, deși își află o parte din suporturile sale volatile în această 
expansiune cuceritoare a Occidentului în întreaga lume, nu se rezumă la atât. 
Managerii noii civilizații – cea a nomadismului managerial imperial, ca să-i spunem 
așa – nu se mulțumește cu o nouă cucerire a ceea ce este deja cucerit, ci introduce 
un corporatism nomad, un nomadism cu corturi electronice sau pe liniile magistrale 
ale unei infrastructuri gigant, capabilă să adăpostească și să asigure funcționalitatea 
unor structuri manageriale nomade care ar cuprinde aproape întreaga populație 
calificată a planetei, exceptând-i pe sedentari, cei care asigură și trebuie să asigure 
funcționalitatea și operaționalitatea acestei infrastructuri. 

Cum ar putea fi configurat sau reconfigurat dreptul la fericire? Tot așa, în 
linii foarte generale, printr-un discurs care se referă la drepturile fundamentale ale 
omului într-o lume în care inegalitățile și inechitățile constituie, de fapt, realitatea pe 
suportul căreia se generează și se perpetuează norma de drept?  

Se schimbă esența sau doar conținutul acestui concept atât de sensibil, de vast 
și de fluid? Vom fi, oare, mai fericiți atunci când va trebui să nu mai avem rădăcini? 
Valorile ancestrale, interesele și sensibilitățile vor fi oare cu totul și co totul altele, 
sau se vot modela și ele, ca și noi, dupăp vcremuriși vremuiri? 

Vom trăi și vom vedea.

În loc de concluzii

Norma de drept va putea oare vreodată să pună într-o ecuație a legii dreptul la 
fericire? Cum o va face? Va avea loc, în noua epocă a Imperiului Mondial Nomad, 
care se întrevede la orizontul acestui mileniu, și a gândului modelat pe calculator, o 
reîntoarcere la dreptul natural sau generarea unor noi coordonate ala unui drept care 
încă nu există?

Întrebările încă persistă: Cum va arăta fericirea în epoca hiperismului? Va fi o 
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întoarcere la empirismul de odinioară, de data aceasta, sub forma nomadismului, sau 
o nouă creație a creierelor care, câteodată, reinventează roata ? 

Totuși, ca și până acum, chiar și în cele mai cumplite vremuri, oamenii vor găsi 
totdeauna calea spre fericire. Important este ca o astfel de cale – foarte complexă, 
sau, dimpotrivă, foarte simplă – să nu fie obturată nici prin excesele dreptului, nici 
prin stupiditățile sale, atâtea câte mai sunt. Și sunt încă destule… 
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Av. drd. Alexandru PEICEA1

Rezumat 

Infracțiunea prevăzută de art. 336 din Codul Penal este una dintre 
cele mai des săvârșite fapte de natură penală în țara noastră, acest lucru 
fiind confirmat inclusiv în bilanțurile anuale prezentate de Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Lucrarea de față prezintă 
definiția infracțiunii, subiecții, conținutul constitutiv al acesteia (obiect 
juridic, latură obiectivă, latură subiectivă), sancțiunile și aspecte de 
practică judiciară relevantă, inclusiv decizii ale Curții Constituționale a 
României în această materie. 
 
Cuvinte cheie: infracțiune; alcool; conținut; jurisprudență;

Abstract

The offense provided by art. 336 of the Criminal Code is one of the 
most frequently committed criminal acts in our country, this being confirmed 

1  Baroul București, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, email: alexandru.peicea@gmail.com;
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even in the annual reports presented by the Prosecutor’s Office attached to the 
High Court of Cassation and Justice. The present paper presents the definition 
of the offense, the subjects, its constitutive content (legal object, objective side, 
subjective side), sanctions and aspects of relevant judicial practice, including 
decisions of the Constitutional Court of Romania in this matter.

Keywords: crime; alcohol; content; case law;

1. Cadrul legislativ în materie

Infracțiunea care face obiectul prezentei lucrări este prevăzută de Codul 
Penal în vigoare la art. 336 care statuează că: 

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede 
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul 
prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în 
sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor 
substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea 
deţinerii permisului de conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) 
efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase 
ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului 
de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţine-
rea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Ne vom referi în cuprinsul articolului la infracțiunea prevăzută de dispozițiile 
art. 336 alin. (1).

2. Obiectul juridic. Subiecții. Participația penală

Obiectul juridic al infracțiunii este reprezentat de relațiile sociale referitoa-
re la buna desfășurare a circulației pe drumurile publice. Având în vedere natura 
relațiilor sociale protejate, este evident că infracțiunea despre care facem vorbire este 
o infracțiune de pericol. Legiuitorul a înțeles să incrimineze această faptă, apreciind, 
în urma efectuării unor numeroase statistici, că, din cauza consumului unei cantități 
mari de alcool sau a unor substanțe psihoactive, capacitatea psiho-fizică a unei per-
soane de a lua anumite decizii în trafic este mult diminuată, crescând astfel riscul 
producerii unor accidente.

În ceea ce privește subiectul activ al infracțiunii, facem precizarea că 
infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului poate fi săvârșită 
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de orice persoană fizică, indiferent dacă aceasta posedă sau nu un permis de condu-
cere. În situația în care subiectul activ al infracțiunii nu posedă permis de conducere, 
infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului va fi reținută în 
concurs cu infracțiunea prevăzută de art. 335 din Codul Penal (conducerea unui ve-
hicul fără permis de conducere).

Participația penală este posibilă numai în forma instigării și a complicității. 
Infracțiunea analizată nu poate fi săvârșită în coautorat, deoarece, în situația în care 
două persoane acționează în același timp, sistemul de punere în mișcare a unui vehi-
cul, se va reține câte o infracțiune pentru fiecare dintre aceste persoane, obligația de 
a nu conduce sub influența alcoolului revenindu-le în mod separat.

Subiectul pasiv al infracțiunii este statul. În doctrina mai veche, s-a apreciat 
că există posibilitatea ca infracțiunea analizată să aibă și un subiect pasiv secundar, 
atunci când este produs un accident rutier. Nu suntem de acord cu această opinie, 
deoarece atunci când este produs un accident rutier chiar și pe fondul consumului de 
alcool peste limita legală, cele două infracțiuni vor fi reținute în concurs, infracțiunea 
prevăzută de art. 336 neabsorbind infracțiunea de vătămare corporală din culpă sau 
de ucidere din culpă, după caz2.

3. Latura obiectivă. Latura subiectivă. Sancțiuni

În forma analizată, în ceea ce privește elementul material, infracțiunea poate 
fi săvârșită numai printr-o acțiune, aceea de conducere a unui vehicul cu o îmbibație 
alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Pentru ca fapta săvârșită să fie tipică, 
este necesar ca acțiunea să fie săvârșită pe un drum public și în legătură cu un vehicul 
pentru care legea prevede obligativitatea deținerii unui permis de conducere. 

Este de reținut că nivelul alcoolemiei din sânge trebuie stabilit la momentul 
conducerii acestuia și nu la momentul prelevării întrucât este foarte important de 
stabilit dacă la momentul conducerii alcoolul se afla în absorbție sau în eliminare. 
În legătură cu acest aspect, instanțele judecătorești au adus critici, arătând că norma 
de incriminare existentă la momentul intrării în vigoare a noului cod nu răspundea 
criteriilor de previzibilitate sancționate de Constituție3.

În acest sens s-a pronunțat și Curtea Constituțională a României care a statuat 
că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispozițiilor 
art. 336 alin. (1) este neconstituțională4. În baza pronunțării acestei decizii, curtea a 
stabilit că momentul săvârșirii infracțiunii este cel al depistării în trafic și nu cel al 
prelevării de probe. În situația în care îmbibația alcoolică este stabilită la momentul 
prelevării, consumarea infracțiunii ar avea loc la un moment ulterior săvârșirii ei, fi-
2  Adrian Radu, Infracțiunile rutiere – Comentarii și jurisprudență, Editura Hamangiu, București, 2017, p. 184;
3  Judecătoria Miercurea Ciuc, sentința penală nr. 565 din 5 martie 2014; Curtea de Apel Cluj, decizia penală nr. 
230/A din 20 martie 2014
4  Decizia Curții Constituționale a României nr. 732 din 16 decembrie 2014;
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ind cunoscut faptul că infracțiunile de pericol se consumă la momentul săvârșirii lor, 
neavând durată de consumare. De asemenea, în motivarea acestei susțineri, Curtea a 
mai arătat că starea de pericol încetează la momentul opririi în trafic, nejustificându-
se eventuala tragere la răspundere penală a persoanelor care au o îmbibație alcoolică 
mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge la momentul prelevării.

Este de reținut faptul că acțiunea care intră în conținutul normei de incriminare 
nu este tipică atunci când persoana în cauză nu conduce un autovehicul, tramvai ori 
tractor agricol sau forestier, conducerea nu este efectuată pe drumurile publice sau 
manevrele executate nu se circumscriu unei acțiuni de conducere astfel cum este de-
scrisă de lege această acțiune5. De asemenea, nu suntem în prezența unei fapte tipice, 
atunci când prima probă recoltată are o valoare mai mică sau egală cu 0,80 g/l alcool 
pur în sânge, în această situație, fapta constituind contravenție și sancționându-se cu 
amendă și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile.

Urmarea imediată, ca parte a laturii obiective, constă în crearea unei stări de 
pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice, iar legătura de cauzalitate 
dintre acțiunea interzisă și urmarea imediată rezultă ex re.

În ceea ce privește latura subiectivă, infracțiunea se săvârșește numai cu 
intenție directă, făptuitorul urmărind să conducă vehiculul pe drumurile publice cu-
noscând și acceptând în mod evident că se află sub influența alcoolului.

Pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă, legiu-
itorul lăsând la latitudinea instanțelor posibilitatea aplicării unei pedepse cu amenda 
sau cu închisoarea în funcție de circumstanțele concrete existente în fiecare dosar 
penal instrumentat. 

Concluzii

În societatea românească, infracțiunea de conducere a unui vehicul sub 
influența alcoolului reprezintă o adevărată problemă, având în vedere faptul că acest 
gen de infracțiuni sunt săvârșite tot mai des. Considerăm că este necesar a fi în-
treprinse anumite măsuri de prevenire și combatere a acestui fenomen. Suntem de 
părere că perpetuarea și creșterea numărului infracțiunilor de acest gen se datorează 
în special lipsei de educație a cetățenilor și a faptului că nu a fost niciodată derulată 
o campanie de prevenire și de conștientizare a pericolului pe care îl generează aceste 
infracțiuni pentru siguranța conducătorilor auto și pentru toți ceilalți participanți la 
traficul rutier. 

5  Decizia nr. 6/2019 pronunțată de ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
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DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE

Mădălina Virginia ANTONESCU1

Rezumat 

Materialul de față2 este o încercare de a prezenta, în opinia noastră, 
elementele definitorii ale așa-numitei doctrine MAGA-AF, emise de 
administrația Trump și care reprezintă o etapă definitorie, de profundă reformă 
atât în ceea ce privește SUA, locul ei în lume, cât și modelarea sistemului 
internațional conform acestor elemente. Ne vom mai referi, pe scurt, la elemente 
de strategie ale Chinei în sec. XXI pentru implementarea unui proiect propriu 
de globalitate (pe care îl identificăm sub numele convențional de „Secolul 
Dragonului” sau secolul globalizării chineze) și care este destul de ignorat 
în analizele experților de relații internaționale, preferându-se abordări destul 
de terne asupra sistemului internațional, în ciuda schimbărilor evidente și 
profunde ce au loc în prezent în el. Sec. XXI poate fi privit și ca un secol 
al unei înfruntări ideologice, comerciale, politice între două blocuri având 
în centru două mega-puteri (un bloc socialist, dominat de China și format 

<?>  Ph. D. , scientific researcher. 
2  Articolul de față reprezintă o perspectivă personală a autoarei. Toate drepturile asupra prezentului text, rezervate. 
Citările din prezentul text se fac cu precizarea autoarei și a sursei complete.

PHOENIX CONTRA DRAGON
Evoluții privind noua ordine internațională 

prin prisma paradigmei „America first”(„Noul 
Secol American”) versus „Secolul Dragonului”

PHOENIX AGAINST DRAGON 
Evolutions regarding the new international 
order from the perspective of the paradigm 
”America first” (”New Century American”) 

versus ”Dragon Age”
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în sens economic cu baza în OBOR– dar fără să excludă o compatibilitate 
sau o simpatie, o deschidere ideologică spre socialismul Chinei) – și un 
bloc suveranist, neo-westphalian, dominat de SUA, care propune o viziune 
ideologică fermă de combatere atât a socialismului, a oricărei ideologii de 
slăbire a statului-națiune (progresism, neo-marxism, ultra-liberalism etc.), 
dar și o doctrină de sprijinire a naționalismului (preeminența doctrinei 
statului-națiune) sub paradigma MAGA-AF. Ambele doctrine propun un tip 
de preeminență: fie asumarea globalizării chineze sub un steag socialist; fie 
reîntoarcerea la un sistem internațional al statelor-națiune și respingerea 
globalismului marxist, socialist. Această confruntare (Al Doilea Război Rece) 
deja a început și ne-am înșela dacă am spune că este doar o confruntare 
economică între două mega-puteri. Este o confruntare pentru definirea unui 
tipar al secolului XXI fie de tip socialist sau marxist (deoarece avem un 
hegemon deja identificabil, China, care este o putere comunistă), fie unul de 
tip naționalist de dreapta (deoarece avem MAGA-AF care este clar o doctrină 
naționalistă, expansionistă, dar nu de stânga).

Cuvinte-cheie: ordine internaţională; America first; Secolul Dragonului; 
China; US; Noul Secol American; Al Doilea Război Rece; 

Abstract

The present material is an attempt to present, in our opinion, the 
defining elements of the so-called MAGA-AF doctrine, issued by the Trump 
administration and which represent a defining stage, of profound reform 
both in terms of the US, its place in the world. , as well as the modeling of 
the international system according to these elements. We will briefly refer to 
China’s strategic elements in the second century. XXI for the implementation 
of an own project of globality (which we identify under the conventional 
name of the „Dragon’s Century” or the century of Chinese globalization) and 
which is quite ignored in the analyzes of the experts of international relations, 
preferring rather dull approaches over the international system, despite the 
obvious and profound changes that are taking place in it today. Sec. XXI can 
also be seen as a century of ideological, commercial, political confrontation 
between two blocks with two mega-powers at the center (a socialist bloc, 
dominated by China and formed in an economic sense based on the OBOR - 
but without excluding a compatibility or a sympathy, an ideological opening 
to China’s socialism) - and a US-dominated, neo-westphalian sovereignty bloc 
that proposes a firm ideological vision to combat both socialism, any ideology 
of weakening the nation-state (progressive, neo-progressive) -Marxism, ultra-
liberalism, etc., but also a doctrine to support nationalism (the pre-eminence 
of the nation-state doctrine) under the MAGA-AF paradigm. Both doctrines 
propose a type of pre-eminence: either assume Chinese globalization under 
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a socialist flag; or the return to an international system of nation-states and 
the rejection of Marxist, socialist globalism. This confrontation (Second 
Cold War) has already begun and we would be wrong to say that it is just an 
economic confrontation between two mega-powers. It is a confrontation to 
define a pattern of the 21st century either of socialist or Marxist type (because 
we have an already identifiable hegemon, China, which is a communist power) 
or a nationalist type of right (because we have MAGA-AF which is clearly a 
nationalist, expansionist, but not leftist doctrine).

Key-words: America first; international order; Dragon Century; China; US; 
New American Century; The Second Cold War; 

1. Introducere:  noua doctrină a SUA privind ”America 
First” – o încercare de a identifica principalele sale elemente 

Ar trebui să ne aplecăm mai atent asupra analizării naturii și elementelor 
definitorii ale doctrinei MAGA-AF. Propusă de președintele Trump încă 

din perioada discursurilor sale electorale din 2016, această doctrină se bazează pe 
mai mulți piloni, dintre care unii au fost exprimați ferm în diferite luări de cuvânt 
ale președintelui Trump sau altor oficiali americani, din 2017 în prezent; încercăm 
să decelăm esența acestei doctrine și să identificăm unele din elementele acestei 
doctrine care ar fi, în opinia noastră:

- Dimensiunea de renaștere națională, necesitatea unei reforme a națiunii 
(revenirea la principiile morale și de organizare a societății americane tradiționale, la 
un stil de viață american tradițional) ;

- Politica anti-imigraționistă. SUA este privită ca un stat-națiune coerent, 
în care nu există diferențe între componentele sale, chiar dacă ele sunt comunități 
etnice diferite. SUA este un stat-națiune puternic și care  are dreptul să aleagă, în 
temeiul suveranității sale, ce imigranți să primească pe teritoriul său. SUA resping 
imigrația ilegală, care este privită ca forțând dreptul unei națiuni de a se proteja și de 
a oferi protecție cetățenilor săi, de a își proteja frontierele și de a își asigura ordinea 
și securitatea. Imigrația ilegală este privită ca un atac la adresa identității, securității 
statului american și ea trebuie respinsă. Puterea națiunii americane stă în puterea de 
a asigura securitatea și controlul deplin asupra frontierelor sale și asupra politicii sale 
imigraționiste; 

- Suveranism. Statele națiuni trebuie să își recapete suveranitatea diluată sau 
cedată actorilor non-statali de diferite tipuri. Poziția SUA este de a îndemna statele 
să revină la conceptul de suveranitate puternică,  întărită, să își recapete suveranitatea 
pierdută sau diluată;

- Respingerea integraționismului, privit ca o modalitate de atentare la 
suveranitate și la statul-națiune. Renegocierea acordurilor considerate a slăbi SUA 
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ca stat-națiune, sau retragerea din ele. Totuși, integrările regionale au întărit sistemul 
global de alianțe al SUA care funcționează și azi în baza lor (de unde o dilemă 
strategică a SUA, pentru viitor, cu privire la modalitatea de a controla aceste mișcări 
de integrare regională, dacă ele vor fi considerate necesar a fi păstrate);

- Dimensiunea de promovare a naționalismului american (inclusiv a celui 
economic) și a ideii de națiune măreață, puternică; 

- Dimensiunea destinului măreț, unicitatea Americii, printre toate celelalte 
națiuni;

- Dimensiunea revenirii și re-asumării destinului de națiune capabilă să își 
impună o viziune proprie la nivel global (Pax americana). O națiune cu destin global, 
o națiune cu o misiune globală;

- Dimensiunea responsabilității de a proteja (măreția Americii se definește și 
ca o putere și capacitate de a oferi protecției rețelei de aliați în temeiul unei obligații 
speciale față de aceștia);

- Asigurarea preeminenței Americii în lume, la nivel politic, economic, 
cultural, ca model de societate (America first);

- Asigurarea unui loc decizional preeminent pentru SUA în toate organizațiile 
internaționale compunând în prezent un sistem din ce în ce mai multilateral; 

- Refacerea zonelor de influență ale Americii acolo unde ele s-au diminuat sau 
care au fost cedate altor puteri (perspectivă realistă);

- Refuzul izolaționismului (ideea de măreție a Americii și America first se 
opun direct perspectivei de retragere din sistemul internațional). America nu poate fi 
măreață decât având capacitatea să transforme sistemul internațional, să îl modeleze 
conform obiectivelor sale, ca putere preeminentă;

- America măreață este America în postura de decizie preeminentă la nivel 
internațional (refacerea clară a momentului său de unipolarism, ca singura mega-
structură aflată într-o poziție de unicitate, asemenea sfârșitului războiului rece, 
poziție ce se poate repeta în prezent). Asumarea unui nou tip de război rece (Noul 
Război Rece, războiul comercial) cu o altă mega-structură, China. Dacă bătălia 
ideologică dată cu URSS a fost contra unui bloc socialist cu extindere universală 
(bipolarismul), Noul război rece privește un bloc comunist (China) care și-a format 
o extindere internațională printr-un proiect economic global (OBOR);

- Militarism (acordarea unei atenții deosebite și a unui rol preeminent, 
dimensiunii militare, perspectivei militare asupra sistemului internațional). 
Refacerea armatei, întărirea ei, refacerea încrederii în armată, mergând până la 
cultul armatei și cultul eroilor militari ai SUA;

- Refacerea statutului de putere preeminentă pentru SUA în cadrul sistemului 
internațional (o politică îndreptată contra extinderii multipolarismului și pentru 
refacerea unipolarismului american);

- Expansionism (refacerea rețelelor care au fost pierdute sau formalizate în 
beneficiul altor puteri; revendicarea zonelor de influență tradiționale pentru SUA ; 
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întărirea rețelelor de alianțe deja existente, sub conducerea SUA);

- Refuzul perspectivei multilateraliste, care slăbește MAGA-AF;
- Asumarea unilateralismului (America first);
- Combaterea socialismului la nivel global (inclusiv conștiința că Primul 

Război Rece nu s-a terminat3, socialismul devenind o ideologie aproape globală, 
extinzându-se la un nivel încă neapreciat corect în prezent4);

- Combaterea progresismului, privit ca un tip de extremism (doctrina privind 
societatea fără tradiție, fără trecut, fără istorie, fără identitate, care este privit tot ca 
un fel de neo-marxism al sec. XXI);

- Impunerea neo-westphalismului (SUA sprijină revenirea la o societate a 
statelor-națiune, un sistem internațional al statelor-națiune puternice, cu identități 
bine conturate, care resping globalismul de tip neo-marxist cu care se confruntă 
statele azi);

- Asumarea naționalismului, a partidelor naționaliste puternice, menite să 
apere și să reprezinte interesele națiunilor în noua ordine internațională; 

- Combaterea elitismului global neo-marxist și a corectitudinii politice impuse 
de aceasta (statele-națiune sunt caduce; drepturile minorităților primează asupra 
drepturilor majorităților; națiunile nu au drepturi, sunt caduce);

- Respingerea așa-numitei doctrine leftist-globaliste (combinația de neo-
marxism, progresism, cu ultra-liberalism, asumată de exemplu, de UE - a se vedea 
grupurile predominante politic în PE, în urma alegerilor din mai 2019), văzut ca 
întărire a unui set de alianțe ce nu mai este controlat de SUA sau care slăbesc sau 
pun în discuție rețeaua de alianțe a SUA și caracterul preeminent al SUA în aceste 
alianțe;

- O perspectivă critică, selectivă asupra rețelei existente de alianțe (retragerea 
SUA din unele acorduri internaționale semnate în perioada globalismului său – după 
unii, aceasta fiind terminată în 2016, odată cu reîntoarcerea la westphalism-), derivată 
din conștiința supraextinderii imperiale5 și din conștiința imposibilității SUA de a 
satisface nevoile de protecție și apărare a întregii sale rețele de alianțe extinse la nivel 
global. De aici, perspectiva critică asupra lor (ce păstrăm și la ce renunțăm), care 
dovedește o conștientizare a unui moment post-global, de refacere a puterii epuizate 
a SUA de a asigura un secol global american;
3  Dispariția URSS în 1991 (a se vedea Florian Gârz, Renașterea Europei. De la Altantic la Urali, Casa Editorială 
Odeon, București, 1999,  pp. 156-157) nu a echivalat însă cu dispariția comunismului ca ideologie, dimpotrivă, 
acesta s-a extins, fiind asumat azi de un alt bloc în formare (blocul condus de China ca hegemon) și care își dezvoltă 
un proiect global și o viziune proprie asupra sistemului internațional existent. 
4  Spre deosebire de scrierile entuziaste ale lumii ocidentale din anii 2000, care se refereau la ”implozia sistemului 
socialist” (a se vedea Paul Claval, Geopolitică și geostrategie. Gândirea politică, spațiul și teritoriul în sec. al XX-
lea, trad. Elisabeta Maria Popescu, ed. Corint, București, 2001, pp. 172-174). Mai putem vorbi oare, în 2019, de 
aceeași realitate sau de o refacere a blocului socialist, sub un alt hegemon (China) ? Se pare că viziunea ideologică 
a SUA se îndreaptă spre acest tip de perspectivă. 
5  Care exista încă din perioada bipolară (A Primului Război Rece, SUA-URSS), când SUA își conștientizau sursele 
declinului relativ, deși erau în plină confruntare cu URSS. A se vedea Paul Kennedy, Ascensiunea și decăderea mari-
lor puteri, trad. de Laurențiu Ursu, Teodora Moldovanu, Lucia Dos, Ramona Lupu, Polirom, Iași, 2011, pp. 453-454.
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- Această refacere însă este privită ca o renaștere spre un nou moment de 

unipolarism (America First, MAGA) și nicidecum o conformare într-un izolaționism 
pasiv;

- MAGA-AF este doctrina păsării Phoenix (reîntoarcere spre sine însăși, 
renaștere, restructurare, re-inventare, reasumarea unui unipolarism nou, ca efect al 
asumării Celui de-al Doilea Război Rece, al confruntării cu a doua mega-structură 
socialistă după URSS, China, și al încrederii într-un viitor secol american (Noul 
Secol American se naște după Al Doilea Război Rece);

- Al Doilea Război Rece  (SUA-China) este, simbolistic, privit ca o confruntare 
la nivel global dintre Pasărea Phoenix (SUA), o forță Yin (doctrina haosului, 
provocarea de haos pentru a destructura secolul global chinezesc, ordinea globală 
chinezească sau noua ordine mondială) și pe de altă parte, Dragonul (China), forța 
Yang (ordinea, secolul global al Chinei). « Perla dorinței » (obiectul disputei) îl 
reprezintă controlul asupra modelului de  globalizare al lumii, controlul global al 
lumii sau puterea de a re-structura conform propriei viziuni, secolul XXI (fie ca Pax 
Americana, fie ca Pax Sinica).

2. Strategia Chinei de resetare a ordinii globale (paradigma “Secolului 
Dragonului)” și diferite linii diplomatice ale SUA față de această viziune

Încă din 2005, prin diferiți oficiali ai săi, China se arăta deschisă să adopte o 
strategie de « depășire a modalităților tradiționale prin care s-au ridicat marile puteri »6, 
fiind interesată de « ridicarea unei noi ordini politice și economice internaționale, 
realizabile prin reforme graduale și democratizarea relațiilor internaționale»7. Cu alte 
cuvinte, China iniția un program globalist de re-aranjare a ordinii internaționale 
conform propriilor interese naționale, devenite acum unele clar emergent-globaliste, 
pe dimensiunile: politică, militară, economică. Dimensiunea idealisto-principială, de 
« extindere a valorilor democrației» (însă avem în vedere aici democratizarea după 
model chinezesc), la nivel mondial economic și politic, este inclusă, semnalând că ne 
aflăm în prezența unei puteri care acționează pentru resetarea ordinii internaționale 
și implementarea unui tip de globalism chinezesc8, încă din 2005. Această ordine 
globală marcată de dominația chinezească și re-așezată conform unui model politico-
economic chinezesc se preconiza a se realiza, încă din 2005, pe o cale pașnică, 
nicidecum prin lupte pentru dominația globală cu celelalte mari puteri rivale, nici 
6  Zheng Bijian, Foreign Affairs, 2005, in Henry Kissinger, Despre China, trad. Vladimir Borțun și Dan Flonta, ed. 
Comunicare.ro, SNSPA, București, 2012, pp. 408-409.
7  Realizabil prin utilizarea globalizării ca proces economico-financiar obiectiv (o lume deja interconectată). ”Con-
nectivity is increasingly seen as a tool for exerting foreign policy influence. This view is  reflected at the highest 
levels of diplomacy by countries like India, Japan, and the United States  that have issued strong remarks abo-
ut connectivity and infrastructure”58 . ”Clearly, politics and  connectivity are entwined in complex ways”. 
See Darshana Baruch, paper, 21 august 2018, https://carnegieindia.org/2018/08/21/india-s-answer-to-belt-and-road-
road-map-for-south-asia-pub-77071  
8  Henry Kissinger, Despre China,  op. cit., p. 409.
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prin preluarea hegemoniei globale prin metode violente («cum a făcut Germania 
înainte de primul război mondial sau Germania și Japonia înainte de al doilea război 
mondial »9, după cum se arăta în articolul oficialului chinez). Însă indiferent de 
metoda de re-setare a ordinii internaționale de către China, putem să vorbim încă din 
2005 de conștientizarea și implementarea strategiei globaliste a Chinei, în sensul:

- preluării de către China a dominației de tip soft (informale, prin alianțe 
strategice pe care să le controleze de o manieră mai mult sau mai puțin vizibilă) 
asupra principalelor instituții, forumuri regionale din zona Asia-Pacific (zona-cheie 
pentru dominația asupra întregii ordini globale a sec. XXI), deci asigurarea de către 
China a dominației asupra Pacificului (implementarea unei versiuni chinezești a 
”Secolului Pacificului”)

- preluării de către China a dominației informale asupra forumurilor de 
cooperare regionale și a mecanismelor existente în Asia Centrală (o participare la 
controlul asupra Eurasiei, deci elaborarea și urmărirea unei variante chinezești privind 
paradigma ”Secolului Eurasiatic”, inițiată de Rusia) și a realizării unui condominium 
cu puteri eurasiatice (Rusia, Iran)

- exercitării controlului economic, la un nivel soft (de tip achiziționare de 
terenuri agricole, cooperare pentru dezvoltare, cooperare sustenabilă, împrumuturi 
pentru investiții, investiții directe etc.) și pe alte continente (Africa, America Latină, 
Europa) 

- o influență mai mare asupra politicilor realizate în instituții internaționale 
și în agenda internațională (de la ONU la diferitele forumuri ale marilor puteri), 
prin căutarea de aliați la politica chinezească de realizare a unei noi ordini globale 
(desigur, una dominată de viziunea strategică a Chinei)

- realizarea unui nucleu dur de aliați ai Chinei (de la parteneriate tradiționale 
cu puteri emergente- în cadrul BRIC, prin trilaterale sau nivele bilaterale-, cu Rusia, 
Iran și mulți alți aliați pe fiecare continent, până la dominarea agendei  de probleme 
în forumuri regionale asiatice și până la un parteneriat strâns cu UE, un alt mare 
actor global economic și politic al lumii contemporane)

La această strategie, încă din 2005, Statele Unite s-au poziționat printr-un 
răspuns moderat, care nu nega culmea, pretențiile de hegemon global  ale Chinei 
în resetarea unei ordini globale noi (Secolul Dragonului, Secolul Chinezesc) ci 
doar considera China că «ar trebui să devină un stakeholder responsabil în sistemul 
internațional, prin preluarea responsabilităților globale, odată cu dezvoltarea 
capacităților globale»10 de a reseta și conserva acest nou sistem global. Practic, 
observăm că poziția SUA, în 2005, a fost aceea de a  evita o plasare pe poziții de 
rivalitate cu China și de a iniția o strategie globală de contracarare a noii ordini 
globale chinezești. Oficialii americani, la momentul respectiv, au avut în vedere o 
recunoaștere a Chinei ca nou hegemon global, au acceptat practic, strategia Chinei 

9  Ibidem, p. 409.
10  Ibidem, p. 409.
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de a reseta lumea conform propriei lor viziuni și au adresat Chinei « practic, o invitație 
de a deveni un membru privilegiat al sistemului internațional, cu o contribuție activă 
la configurarea acestuia»�. Deci, se observă o slăbiciune cronicizată a Americii, 
începută din 2005, dacă nu chiar o abandonare conștientă, asumată, privind o viziune 
strategică proprie, ofensivă, de conservare /de construire a unei ordini globale după 
model american (Noul Secol American). 

Strategia Chinei de resetare a ordinii internaționale după modelul globalismului 
chinezesc era atent gândită pentru a nu fi interpretată (și deci, nici sancționată) 
ca fiind « expansiune » sau « neo-colonialism » sau « dominație globală». Cu alte 
cuvinte, în strategia de resetare a ordinii internaționale din 2005 în prezent, China 
a urmărit o atentă poziționare (cel puțin la nivel formal, declarativ, juridic) în linia 
documentelor ONU și a insistat că toată strategia sa are drept pilon fundamental, 
respectarea Cartei ONU și recunoașterea faptului că ONU rămâne instituția 
principală, inima ordinii internaționale. Prin urmare, China a plecat în realizarea 
ordinii globale chinezești (care este ordinea politică din prezent, în opinia noastră), 
adică în implementarea paradigmei ”Secolului Dragonului”, de la o paradigmă 
a multipolarității constructive, de tip soft. China a folosit direcția strategică a 
«democratizării relațiilor internaționale» pentru a își extinde influența la nivel 
internațional, ca o putere democratică și interesată de o democrație globală - definită 
ca o lume multipolară, scăpată din modelul hegemoniei americane)�.

Organizația Națiunilor Unite a jucat și joacă, în opinia noastră, un rol cheie 
în această strategie de implementare și consolidare a globalismului chinez (în 
care China folosește multipolarismul pentru a-și extinde influența până la un nivel 
hotărâtor, în agenda globală și în  politicile multilaterale de pe toate continentele). Tot 
în 2005, Hu Jintao, în discursul său din plenul Adunării Generale a ONU, a reafirmat 
importanța ONU pentru China și a arătat că «țara sa își va urmări scopurile pe cale 
pașnică și prin intermediul acestei organizații»�. În edificarea noii ordini politice și 
economice internaționale pe care și-o propunea China, încă din 2005, ca strategie, 
era preconizat să se folosească și instrumentul «conlucrării cu alte țări » (în cadrul 
ONU dar și prin alte forme de cooperare regională, bilaterală și multilaterală).

Dar nu numai ONU (ca un cadru multilateral convențional, istoric) este 
folosit de China pentru realizarea Secolului Dragonului. Alături de multiple 
mecanisme regionale în care China joacă un rol decizional hotărâtor, fie ca actor 
singular, fie în combinație cu alți actori (puteri emergente; o pleiadă de aliați –state 
mici și mijlocii), constatăm realizarea unor adevărate parteneriate strategice cu 
actori supranaționali (de tipul UE)11, care depășesc domeniile cooperării sectoriale 
(comerciale îndeosebi), mergând până la alinieri strategice comune în domenii-
cheie ale politicii internaționale și care sunt poziții de clară contestare a SUA (de 
exemplu, în cazurile deja clasice, ale acordului iranian/2018, G7/2018)12. 
11  Darshana Baruah, paper, 21 august 2018, https://carnegieindia.org/2018/08/21/india-s-answer-to-belt-and-road-
road-map-for-south-asia-pub-77071
12  A se vedea poziționările Chinei împotriva politicii SUA, în cadrul așa-numitului ”război comercial” https://www.
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Practic, China utilizează în prezent, două direcții strategice principale în 

implementarea graduală, pașnică, a ”Secolului Dragonului” (ordinea globală 
chinezească):

- Direcția de contestare directă, clară, a ceea ce China percepe a fi ”o lume 
globalizată după modelul occidental„ (SUA, până în 2017 nu au avut nevoie să se 
manifeste într-un mod vizibil-ofensiv, datorită politicii diplomatice conciliante 
americane, dacă nu chiar o politică de cedare a privilegiului strategic al hegemoniei 
globale către China, prin evitarea conflictelor deschise cu China, prin «diplomația 
de permisiune și de evitare»). Astfel, pentru a nu fi acuzată deschis de China (folosind 
instrumentul aliaților și al ”alinierii la politica chinezească” -deci «în conlucrare cu 
alte țări»-) de politici de hegemonie, neo-colonialiste, agresive, până în 2016, SUA au 
preferat să lase China să se extindă pe continente întregi (Africa, America Latină), 
ignorându-și avantajele strategice pe aceste continente și neglijându-și formarea 
sferelor de influență proprii, inclusiv prin lipsa de reacție la propaganda (exprimată 
prin țările deschise politicii investiționale și soft a Chinei) anti-americană13. După 
2017, SUA se confruntă cu paradigma naționalismului globalist al «China First », 
combinat cu ”Secolul Dragonului” (ordinea globală cu hegemon chinez), mai înainte 
de a pune bazele doctrinei ”America first” combinată cu re-setarea ordinii globale 
(”Noul Secol American” sau conceptul de ”American Greatness», implementat la 
nivel internațional).  După 2017, putem spune că asistăm la o diplomație americană 
nouă, de tip ofensiv, ne-permisiv, punitiv chiar, care i-a făcut pe alți actori politici să 
califice SUA drept o « putere agresivă”, cel puțin la nivel declarativ și sancționatoriu-
comercial »14. Este însă interesant să observăm dacă această nouă diplomație este 
interesată exclusiv de contestarea ”Secolului Dragonului„  (diplomație limitată 
la o singură linie - cea de contestare-sancționare a Chinei, ca hegemon al ordinii 
globale contemporane)15 sau dacă se vor adopta linii diplomatice clare, de resetare a 
ordinii actuale (și de construire a unei ordini noi, dominate de hegemonul american, 
conform viziunii clar hegemonice dure «America First»). Este înșelător, în opinia 
noastră, să considerăm că doctrina ”America first” s-ar limita doar la dimensiunea 
naționalistă economică și la revenirea multinaționalelor sub controlul statului 
american sau la izolaționism (păgubos pentru o putere care dispune de capacități 
militare, diplomatice, economice globale dar care refuză să și le folosească, lăsând 
locul liber altor puteri emergente -China, în acest caz). Teoria ”vidului intenționat 
china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/
13  Abia în 2018 acest aspect este perceput de SUA ca o amenințare directă la adresa intereselor sale, și începe 
să se contureze o contra-strategie a SUA la adresa a ceea ce se percepe a fi o expansiune economică dublată cu o 
poziționare prin media contra administrației Trump și a liniei sale ofensive de recuperare a influenței internaționale 
considerate ca ”slăbite” a SUA. A se vedea al doilea discurs la ONU al Președintelui Trump, 26 sept. 2018. https://
www.vox.com/2018/9/25/17901082/trump-un-2018-speech-full-text. 
14  ”According to recent scholars, „This is all an extension of the idea that the multilateral order is not working out 
for the United States anymore because US can no longer change the rules to your advantage or in your own inte-
rest,” said Lee-Makiyama”. „The United States is just taking it to the next level.” http://www.businessinsider.com/
the-us-is-trying-to-break-the-wto-to-deal-with-the-multi-trillion-dollar-problem-that-is-china-2018-6
15  A se vedea si  https://www.the-american-interest.com/2018/11/29/chinas-trojan-ports/
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de putere” (a ”retragerii hegemonului american din actuala ordine globală”) este 
însă cea mai ispititoare teorie, în opinia noastră, deoarece nu contrazice doctrina 
”America First » și nici doctrina resetării întregii ordini globale ci le completează. 
Astfel, SUA ar fi direct interesate să conteste deschis toate cadrele de cooperare în 
care China s-a afirmat deja ca o putere dominantă sau în care dispune de o pleiadă 
de aliați sau prin care China își duce strategia sa majoritar soft/informală și pașnică, 
de construire a ordinii globale chinezești. Modalitatea de retragere a SUA din unele 
acorduri integraționiste reprezintă o  denunțare care ar trebui să dea de gândit și să fie 
urmărită de statele care își doresc ocuparea unui loc confortabil în noua configurație 
de putere construită de SUA pe baza doctrinei «America First » (sau ”Noul Secol 
American”).  Oriunde SUA puteau să fie interesate de o extindere a influenței sau 
de o recâștigare a zonelor strategice pierdute în timp (continentul Americii Latine, 
continentul African, regiunea Asia-Pacific), a existat o permanentă propagandă anti-
imperialistă anti-americană, alături de sprijinirea la guvernare a partidelor socialiste, 
cu orientare fie moderat, fie clar anti-americană, care a creat un front de împotrivire 
la adresa SUA, asimilată cu un stat agresiv, neo-colonialist, care vrea să atenteze la 
independența statelor de pe aceste continente sudice.

- Direcția de extindere a influenței la nivel global, prin metode informale, de 
tip soft (împrumturi pentru investiții în țările în curs de dezvoltare de pe continentele 
african, asiatic, latino-american și recent, extinzându-se la adevărate parteneriate 
strategice în domeniul economic, comercial cu Uniunea Europeană, ca principal 
actor global comercial al noii ordini globale). Putem vorbi chiar de un condominium 
economico-comercial între doi poli de putere, China și UE, în Secolul Dragonului, un 
parteneriat strategic în adevăratul sens al cuvântului, menit să contracareze influența 
economică și implicit, politică, a SUA din Europa16 (SUA fiind înlăturată gradual din 
marile proiecte trans-continentale europene și investiționale la care participă UE și 
alte puteri eurasiatice).

Cooperarea globală, necesară datorită interacțiunilor globale ajunse la un nivel 
nemaîntâlnit în prezent, este percepută în prezent ca fiind în interesul Chinei17. 

Obiectivul strategic grandios al Chinei, indiferent cât de moderat ar fi el 
formulat în discursurile oficiale chineze, exprimă interesul de edificare a unei ordini 
globale modelate după concepția proprie, desprinsă de modelul occidental18. Această 
tendință activă pro-globalistă și modelatoare este complementară cu teoria ”ridicării 
pașnice” (transformată în ”dezvoltare pașnică”, spre a suna cât mai puțin ofensiv19) 
16  Henry Kissinger, Despre China, op. cit.,  p. 416.
17   Towards a Central Asia and Caucasus Trade Bloc for Belt and Road, Published in Analytical Articles- “China, 
however, has a diplomatic policy to engage with other states through bilateral arrangements. This means that via 
Belt and Road, China acts unilaterally as if it is within its own borders; China-Armenia or China-Kyrgyzstan rela-
tions are more likely to benefit Beijing than China-Iran, China-Turkey or China-Kazakhstan relations”, see Tristan 
Kenderdine, 30 october 2018, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13539-towards-a-
central-asia-and-caucasus-trade-bloc-for-belt-and-road.html
18  Kissinger, Idem, p. 410.
19  Ibidem, p.416.
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exprimată în textul lui Dai, ”Persistând în a urma calea dezvoltării pașnice»20, ca o 
politică trainică a Chinei, de adaptare la transformările lumii de azi (globalizarea). 
Cu alte cuvinte, putem spune că răspunsul Chinei la o lume profund transformată, 
globalizată obiectiv sunt expansiunea pașnică și adaptarea21, adică acțiunea la nivel 
global pentru ridicarea pașnică (pentru modelarea acestei lumi după modelul propriu 
chinezesc, adică Secolul Dragonului)22. Aceasta mai sugerează (mai ales după 2008-
2009 și criza financiară care a lovit Europa și America) și desprinderea Chinei (în 
mentalul politic chinez, sub formă de strategie -care devine tot mai activă, în sensul 
dezvoltării pașnice globale-) de lungul secol XIX, de efectele războiului opiului, 
adică o desprindere simbolică de modelul occidental, considerat până acum ca unul 
în esența lui superior celui chinezesc, cu un inerent succes)23.

Este interesant că, abia din 2017, odată cu schimbarea noii administrații la Casa 
Albă, observăm o încercare de re-așezare a diplomației SUA față de această realitate 
a secolului global chinezesc. Diplomația americană devine una de linie dură, axată 
pe războaie economice și comerciale directe, cu ceea ce percepe ca poli de putere 
rivale (China, UE, Iran, Rusia) și practică pe scară largă un model sancționatoriu 
la adresa rivalilor săi economici24. De asemenea, o altă direcție a diplomației 
americane, menită să contracareze strategia Chinei de construire graduală, prin 
instrumentele multilaterale existente (prin ONU) a noii ordini globale chinezești 
(Secolul Dragonului), este și introducerea practicii de denunțare a elementelor din 
care este compusă actuala ordine globală dominată de colosul chinezesc (diferite 
tratate și acorduri de integrare regională, acorduri care țin de agenda globală, alte 
acorduri cu puteri rivale), combinate cu retragerea graduală a Americii din diferite 
mecanisme multilaterale din sistemul ONU (agenții, comisii, organizații). Aceste 
tendințe pe care merge în prezent diplomația americană reliefează clar o linie de 
contestare activă de către SUA a actualului sistem al ONU25 și percepția clară pentru 
20  Completată cu strategia ”Going out” (formulată de Partidul Comunist Chinez în timpul lui Deng Xiaoping, for-
malizată la cel de-al 17 congres național al PCC, având ca idee de bază încurajarea companiilor chinezești să devină 
internaționale, să exporte și să achiziționeze companii străine sau să înființeze filiale și agenții în străinătate. https://
www.linkedin.com/pulse/chinas-strategy-change-world-order-one-belt-road-harald-buchmann/ 
21  ”La Chine, tout en participant activement au jeu multilatéral classique, promeut de son côté sa propre vision 
du monde, sa propre vision d’un multilatéralisme réinventé, plus hégémonique”. 1-Conférence des ambassadeurs 
et des ambassadrices - Discours de M. Emmanuel Macron, président de la République (Paris, 27/08/2018) https://
basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2018-08-27.html#Chapitre1
22  Henry Kissinger, Despre China, op.cit., pp. 410-416.
23  A se vedea discursul la AG ONU, al Președintelui SUA,  25 sept. 2018. See Fred Lucas, 25 September 2018, 7 
Top Takeways from Trump’s UN Speech for Friends and Foes Alike,    https://www.dailysignal.com/2018/09/25/7-
top-takeaways-from-trumps-un-speech-for-friends-and-foes-alike/?utm�source  
24  Linie diplomatică americană nouă, de resetare a întregii ordini internaționale, la care se referă expres și liderii 
europeni. A se vedea discursul lui Emmanuel Macron la AG ONU, 25 septembrie 2018, https://otan.delegfrance.org/
President-Emmanuel-Macron-s-speech-at-the-UN-General-Assembly-25-September-2018. https://www.diploma-
tie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/united-nations/news/united-nations-general-assembly-sessions/unga-s-73rd-
session/article/united-nations-general-assembly-speech-by-president-emmanuel-macron-25-09-18. A se vedea și 
https://onu.delegfrance.org/Our-generation-has-no-choice. A se vedea si Discursul lui Angela Merkel, în Bavaria, 
30 sept. 2018, https://www.thenational.ae/world/europe/merkel-warns-trump-against-destroying-un-1.775527
25  Trebuie să ținem cont și de faptul că țările-motor ale UE, Franța, recunosc deschis că politica globalistă a Chinei 
este una hegemonistă dar și că în viitor, Franța va urmări o relație strategică bilaterală cu China, ca direcție esențială 
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SUA că ONU a devenit instrumentul multilateral principal folosit de China (dacă nu 
chiar confiscat) pentru consolidarea ordinii globale chinezești. ONU în prezent, este 
perceput de noua administrație a SUA ca un cadru de aliniere a unei rețele întregi 
de aliați ai Chinei, care susțin puncte de vedere comune și rezoluții împotriva SUA, 
în cadrul unei adevărate politici de îngrădire a influenței SUA în cadrul ONU (un 
containment al SUA în cadrul ONU și prin ONU). Este poate, cea mai fierbinte linie 
de analiză politică în prezent, din relația bilaterală dintre cele două mari puteri, 
care va decide nu doar soarta ONU dar și modelul viitor de sistem internațional, 
din moment ce premisa de la care pleacă diplomația americană este că se confruntă 
în prezent cu o adevărată strategie de îngrădire a sa (”America alone”) și care își 
are sursele în condominiul economico-comercial global dintre UE și China26. 

Scena mondială politică și economică este deci, una profund schimbată față 
de cea anterioară anului 2005 și percepțiile actorilor politici asupra rolului ONU în 
prezent sunt unele profund divergente, care anunță continuarea unor linii diplomatice 
tensionate, chiar radicale (de continuare a retragerii de către SUA din tot mai multe 
organizații din sistemul ONU dar și din alte organizații, percepute ca instrumente de 
realizare a strategiilor globale ale Chinei). 

Un exemplu în acest sens este anunțarea repetată de către SUA a intenției 
de retragere din WTO, organizație a ultra-liberalismului trans-național, percepută 
ca un cadru deja globalizat și dominat de China, menit să restrângă și să conteste 
noua politică a naționalismului economic a SUA (axată pe un modelul unui stat-
națiune reînvigorat economic/America First). La fel, SUA contestă în prezent și alte 
mecanisme internaționale care aparțin de un sistem internațional considerat caduc 
(cazul contestării exprese a Curții Penale Internaționale27, a legitimității acesteia, 
considerată în termeni foarte duri, de către nucleul decizional de la Casa Albă, ca fiind 
”un instrument politic”, nu doar ”ineficientă, costisitoare dar chiar și periculoasă”28). 

a unei noi relații în Asia. Franța recunoaște totodată, adevărata dimensiune globalistă a proiectelor Chinei, precum 
OBOR. După cum arată Emmanuel Macron, în discursul său : ”Nous devons en effet construire une nouvelle rela-
tion à l’Asie. Elle se bâtira notamment autour de notre dialogue essentiel et fructueux avec la Chine. J’ai dit que 
je m’y rendrai chaque année et j’ai jeté les bases de ce dialogue il y a quelques mois à Xi’an. La Chine a posé l’un 
des concepts géopolitiques les plus importants des dernières décennies avec ses nouvelles routes de la soie. Nous 
ne pouvons pas faire comme si cela n’existait pas. Nous ne devons céder à aucune fascination coupable ou court-
termiste : c’est une vision de la mondialisation qui a des vertus de stabilisation de certaines régions mais qui est 
hégémonique”. 1-Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices - Discours de M. Emmanuel Macron, prési-
dent de la République (Paris, 27/08/2018) . https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/
kiosque.php?fichier=bafr2018-08-27.html#Chapitre1
26  https://www.voanews.com/usa/us-politics/us-relationship-international-court-crashes-under-trump. La fel, a se 
vedea Discurs la ONU, 25 sept. 2018,  https://www.vox.com/2018/9/25/17901082/trump-un-2018-speech-full-text
27  Cf. lui John Bolton, consilier de securitate la Casa Alba, intr-o declaratie din 11 sept. 2018. https://www.voa-
news.com/usa/us-politics/us-relationship-international-court-crashes-under-trump, https://www.theguardian.com/
us-news/2018/sep/10/john-bolton-castigate-icc-washington-speech
28  Declarațiile repetate de contestare a OMC și a intențiilor de retragere a SUA din OMC, care refl ectă o vizi- Declarațiile repetate de contestare a OMC și a intențiilor de retragere a SUA din OMC, care reflectă o vizi-
une asumat-critică și deconstructivistă a doctrinei Trump, față de o lume percepută ca fiind expresia unui glo-
balism chinezesc.  https://www.theguardian.com/us-news/2018/aug/30/trump-world-trade-organization-tariffs-
stock-market,https://www.straitstimes.com/world/united-states/trump-threatens-to-pull-us-from-wto-if-we-have-to, 
https://worldview.stratfor.com/article/trump-and-wtos-uncertain-future
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Dacă nu vom lua în seamă aceste tendințe noi și dure din politica administrației 
prezidențiale  americane (opoziția la modelul globalismului chinezesc, considerat că 
a acaparat întregul sistem internațional prezent, printr-o formă pașnică, soft) și dacă 
vom încerca să le ignorăm sau să le minimalizăm, nu vom putea să operăm într-un 
tablou fidel și complet al lumii contemporane, care este o lume în profundă stare de 
contestare și schimbare, sub acțiunea marilor actori internaționali.

Abia din 2017, remarcăm că SUA încep să conștientizeze riscul procesului 
de extindere și consolidare a paradigmei Secolului Dragonului, pe care au lăsat-o, 
dintr-o anumită slăbiciune sau interes diplomatic la momentul respectiv, să  se 
dezvolte la nivel global. Odată cu enunțarea clară a doctrinei ”America First” (care 
nu este doar o doctrină exclusiv naționalistă ci, în opinia noastră, include și o 
dimensiune globalistă nouă, ofensivă - și ne referim la implementarea unei doctrine 
ofensive clare pe linia bilaterală SUA-China, exprimată prin așa-numitul ”război 
economic” dintre cele două puteri-), asistăm la o linie strategică vizibilă și asumată 
de contestare a Secolului Dragonului, a ordinii globale chinezești. De aici se explică 
și centrul acestei doctrine dure de confruntare cu hegemonul global actual (China), 
cel puțin la nivel comercial-economic (unde analiștii folosesc termenul de ”război 
economic”, introducând relația bilaterală dintre cele două puteri într-o logică de 
tip dualist, conflictual): re-setarea actualei ordini globale, de către SUA, deoarece 
aceasta este percepută ca o ordine care nu mai corespunde cerințelor actuale (post-
2016) ale noii linii diplomatice americane (”America First” este incompatibilă cu 
”Secolul Dragonului”). 

Inima noii doctrine americane este deci, re-setarea întregii rețele de cadre 
multilaterale actuale, prin extragerea lor de sub influența chinezească și, acolo unde 
nu se poate, prin denunțarea lor, prin retragerea SUA din ele (în semn de protest) 
așa cum se preconizează a se întâmpla și în cazul OMC29 (perceput de noua linie 
dură diplomatică drept o expresie fidelă a globalismului chinezesc și a ordinii ultra-
liberale dominate de dictatul pieței, adică de preeminența și lipsa de răspundere 
la nivel național al multinaționalelor, în raport cu statele) sau prin linia mai dură, 
de catalogare a acelui acord ca ”depășit, costisitor, chiar periculos”, cât și prin 
introducerea de sancțiuni contra acelui mecanism/instituție internațională (până la 
a cere și realiza deschis desființarea lui). 

Este vorba de o diplomație americană foarte activă, dură, de contracarare a 
paradigmei «America Alone»)30 cu care SUA a început să se confrunte în condițiile 
consolidării Secolului Dragonului, adică a ordinii globale chinezești, ce reflectă 
29  Paradigmă exprimată în discursurile oficiale pentru prima dată de Angela Merkel, în contextul disensiunilor de la 
întrunirea G7/2018, dar și prin mesajul implicit al fotografiilor de la întrunire. https://www.businessinsider.com/pho-
to-merkel-trump-g7-summit-leaders-tensions-trade-2018-6, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/
jun/11/merkel-macron-g7-photos-social-media-trump, https://www.politico.eu/article/angela-merkel-calls-donald-
trumps-g7-move-depressing/, https://www.vox.com/2018/6/11/17448614/trump-merkel-g7-photo
30  Aspect de care, începând din 2017, diplomația SUA devine din ce în ce mai preocupată și mai conștientă (de 
această nouă realitate globală). https://thefederalist.com/2019/11/07/pompeo-united-states-fostered-chinas-rise-at-
the-expense-of-american-values/
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dominația colosului chinezesc pe plan economico-comercial pe continente întregi, cât 
și pleiada de aliați strategici ai Chinei (de la condominiumul strategic economico-
comercial cu UE, la un evantai de forme de cooperare cu o multitudine de țări de pe 
toate continentele), importanța strategică globală a mega-proiectelor sale (OBOR) 
și excluderea SUA din acestea31.

3. Contra-strategii ale SUA privind paradigma „Secolului Draognului”

În prezent, apreciem deci, că SUA vor fi forțate să joace foarte dur32 pentru 
a fi capabile să schimbe jocul global modelat gradual și pașnic de către China 
prin folosirea ONU ca pilon fundamental al realizării Secolului Dragonului. 
Contracararea paradigmei ”America alone” va forța SUA să intensifice eforturile 
de denunțare a noului rol al ONU (privit ca un cadru de exprimare a intereselor 
noului hegemon chinez) și eforturile de resetare a ordinii internaționale astfel încât 
să modeleze ”Noul Secol American” (sau ”America First”) și să constituie o nouă 
pleiadă de aliați  strategici cu care să contrabalanseze rolul dominant global al 
Chinei. În această nouă strategie a SUA de contestare și contrabalansare a Secolului 
Dragonului, puteri regionale emergente precum India vor juca un rol esențial, atât 
pentru construirea unor relații bilaterale cu SUA, de tip privilegiat (parteneriat în 
domeniile diplomației și securității) cât și pentru alte obiective strategice majore ale 
noii linii politice a SUA: 

- implementarea viziunii regionale a SUA pentru Asia-Pacific (care să exprime 
rolul preeminent al SUA în această zonă, ca mod de contrabalansare a hegemoniei 
globale chinezești)- doctrina conectivității extinse (preluarea mecanismelor și a sub-
sistemelor de cooperare multilaterală din regiune, inițiate de partenerii strategici ai 
SUA, precum India și includerea lor într-un mega-proiect american nou, de tip ”Pan-
Pacific” (regiunea extinsă a Pacificului)

- inițierea unei viziuni strategice proprii a diplomației americane pentru Asia 

31  Urmărind această linie diplomatico-strategică deschisă de SUA din 2016, devine evident că administrația Trump 
va fi obligată să joace din ce în ce mai dur pe scena internațională spre a recupera decalajelede prestigiu pierdute 
la nivel global prin extinderea ”Secolului Dragonului”; pentru a își impune ca nou model global, viziunea ”America 
First” (adică, ”Noul Secol American”), ceea ce va însemna intensificarea denunțărilor de către SUA a mecanisme-
lor, instituțiilor ONU, retrageri din aceste instituții și agenții, contestări active ale politicilor ONU, o linie extrem 
de critică la adresa birocrației și cheltuielilor ONU, a rezultatelor concrete ale ONU, mergând până la contestarea 
însuși a ONU și a eficienței sale în ordinea internațională. Este evident că se va ajunge gradual, prin actuala linie 
dură a SUA, spre atingerea acestui punct culminant, pe fundalul înțelegerii de către SUA a mecanismelor prin care 
s-a realizat ”Secolul Dragonului” (ordinea globală chinezească, în care operează, față de SUA, paradigma ”Ame-
rica alone” - cea mai primejdioasă paradigmă la adresa intereselor SUA). La ”Secolul Dragonului”, SUA nu poate 
răspunde decât tot printr-un unilateralism global (America First), fiind vorba de o confruntare de modele și viziuni, 
de o repoziționare a aliaților în cadrul acestor paradigme în plină opoziție. În 2019, diplomația SUA deschide o 
linie politică ofensivă împotriva Rusiei și Chinei însă China este privită aici ca având un impact global asupra re-
modelării sistemului internațional, conform unui tipar propriu. https://www.wsws.org/en/articles/2019/11/11/pers-
n11.html, https://www.foxnews.com/politics/mike-pompeo-communist-china-beijing-challenges-head-on
32  Paradigmă inițiată de Angela Merkel, odată cu G7/2018. https://www.vox.com/2018/6/11/17448614/trump-mer-
kel-g7-photo, https://www.latimes.com/politics/la-na-pol-trump-merkel-europe-20190220-story.html
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Centrală, prin parteneriate bilaterale din domenii strategice cu diferite țări din zonă 
(Uzbekistan, Turmekistan, Pakistan, Afganistan) și conectarea lor cu India, într-o 
inițiativă strategică cu componentă infrastructurală și pe alte domenii (comerciale, 
investiționale, de securitate comună etc.) menită a contrabalansa segmentul OBOR 
pentru Asia Centrală.  

- crearea unui grup de aliați în cadrul ONU pentru contrabalansarea vizibilă 
și deschisă a influenței Chinei și încercarea de recuperare a ONU de sub influența 
chineză, care l-a transformat în pilon multilateral fundamental de construire graduală 
și pașnică a Secolului Dragonului

- schimbarea componenței Consiliului de Securitate ONU, conform noii 
viziuni a SUA, prin susținerea intrării unor noi țări cu care SUA fie au noi parteneriate 
strategice bilaterale  în domeniul securității, fie în cadrul diplomației de resetare a 
sistemului internațional de la 1945  (India, Israel, Coreea de Nord, Japonia, Brazilia) 
și retragerea sprijinului pentru țări/entități precum Germania, Franța, UE (care are 
loc propriu la ONU, în Consiliul de Securitate), care i-au contestat sau i-au limitat 
influența globală (sprijinind paradigma ”America alone”33, Iranul contra politicii 
SUA , sau constituind parteneri strategici economici ai Chinei printr-o serie de 
acorduri încheiate cu China de participare inclusiv la OBOR).

- deschiderea unei diplomații foarte dure de afirmare a voinței politice a SUA 
de limitare a influenței europene în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, care 
este apreciată ca fiind crescută în folosul sprijinirii pozițiilor Chinei34 și în detrimentul 
noii politici a SUA (diplomație nouă, de insistare ca statele membre UE și membre 
permanente în Consiliul de Securitate ONU să aleagă în a rămâne cu locul propriu 
sau a îl ceda unui singur loc pentru UE). Diplomația SUA de contrabalansare a 
condominiului global economico-politic  UE-China (vizibil în momentele cheie 
precum Iran deal retreat). 

- construirea unei trilaterale strategice de contrabalansare a Chinei în Asia 
de Sud-Est, printr-o inițiativă de parteneriat strategic în domeniul diplomației și 
securității în regiunea asiatică, între SUA-Japonia-Coreea de Nord, care reprezintă o 
linie diplomatică de mare forță și viziune strategică pentru SUA, în cadrul obiectivului 
strategic ”America First”35

- afirmarea la nivel global a obiectivului strategic ”America First”, care 
include linia de resetare a întregului sistem internațional din 1945 și formarea de 
noi alianțe strategice, corespunzătoare noilor interese ale SUA ca hegemon al unei 
33  A se vedea discursul lui Emmanuel Macron la ONU/25 sept. 2018, unde acesta opune practic, multilateralismul 
(ONU) politicii SUA, văzute ca unilateraliste, naționaliste. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-poli-
cy/united-nations/news/united-nations-general-assembly-sessions/unga-s-73rd-session/article/united-nations-gene-
ral-assembly-speech-by-president-emmanuel-macron-25-09-18
34  A se vedea discursul Președintelui SUA, la AG ONU, 25 sept.2018, https://www.vox.com/2018/9/25/17901082/
trump-un-2018-speech-full-text
35  https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf. Dar apare aceeași 
viziune și în strategia de apărare a SUA/2018. https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-
Defense-Strategy-Summary.pdf
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noi ordini (Noul Secol American).

Sursa: China’s strategy to change the world order: One Belt One Road ,Published on August 
21, 2018Harald Buchmann, Senior Officer for Customer Satisfaction at Volkswagen Group China , 
translated by Harald Buchmann,  original title “One Belt One Road: Rely on economic strength to 
change the world’s rules”, https://www.linkedin.com/pulse/chinas-strategy-change-world-order-one-
belt-road-harald-buchmann/

În loc de concluzii

După cum SUA s-au exprimat foarte clar, prin vocea președintelui Trump, 
a vice-președintelui Mike Pence, a secretarului de stat Mike Pompeo, războaiele 
comerciale au pentru SUA o clară componentă strategică, adică sunt incluse în 
strategia de securitate a SUA�. Ele sunt parte a unui concept extins asupra securității 
naționale americane, privesc direct interesul național dar și relația strategică cu 
întreaga rețea de aliați ai SUA de la nivel global.

Ceea ce ar trebui înțeles de aliați (însă nu se întâlnesc prea multe lucrări și 
studii și nici discursuri sau luări de poziție ale aliaților pentru explicarea acestei 
linii strategice inițiate de SUA începând cu 2017 în cadrul MAGA-AF) este faptul 
că, pentru SUA, războaiele economice și comerciale sunt incluse în dimensiunea 
de securitate și apărare�. Dacă războaiele economice și comerciale sunt părți ale 
strategiei de securitate și apărare, la fel sunt considerate de SUA și alinierile, 
poziționările, prin acordurile economice și comerciale ale SUA (și ale aliaților), ca 
fiind alinieri de tip strategico-militar și de securitate.
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Când SUA pornesc un război economic și comercial cu o altă mega-putere, 
ele se așteaptă la o poziționare similară din partea aliaților lor, deoarece pentru 
SUA alinierea economică și comercială (prin acorduri, declarații comune etc.) este 
parte, extensie a dimensiunii militare și de securitate, deci în optica SUA, o aliniere 
economică și comercială cu o altă putere este privită prin prisma MAGA-AF ca o 
aliniere contra partenerului strategic. 

Acest lucru (pe care oficialii americani au insistat în repetate rânduri) nu 
a fost înțeles destul de clar în rândul aliaților, de unde și extinderea proiectelor 
de tip OBOR care pentru SUA generează presiune strategică asupra posibilității de 
implementare a MAGA-AF și asupra obiectivelor de securitate și preeminență ale 
SUA implicate de această doctrină.

Extinderea OBOR și a altor proiecte economico-comerciale la nivel global 
a fost posibilă datorită diferenței de optică strategică fundamentală între aliați și 
SUA, diferență care se menține și azi. Astfel, pentru aliații vestici ai SUA (dar și 
pentru alți aliați din structura globală de alianțe de diferite tipuri construită de SUA 
de la sfârșitul războiului rece), acordurile comerciale și economice nu reprezintă 
”alinieri strategice contra SUA” și sunt complet desprinse de orice înțeles militar, 
de securitate comună, de aliniere strategică la politica partenerului strategic.

În timp ce SUA au rămas într-o postură relativ izolată susținând că orice 
participare la proiecte globale de tip economic și comercial (cum este OBOR) 
reprezintă ”alinieri strategice contra MAGA-AF” și că ele ar trebui să înceteze și 
să fie înlocuite cu alte opțiuni (însă SUA nu au un proiect global economic de tipul 
OBOR), aliații SUA continuă… să întărească OBOR până la o dimensiune globală, 
adăugându-se la participanții la acest proiect, de unde și denumirea specifică de 
”secol al globalizării chineze” (”globalitatea chinezească”).

Deci, ar fi necesar să se precizeze o poziție comună a aliaților față de această 
optică a SUA și ea să fie asumată clar într-un document de poziție, pentru a se 
evita o situație incertă, dezavantajoasă pentru aplicarea MAGA-AF la nivel global. 
Gestionarea mai atentă de către SUA a relației cu aliații săi (vestici dar și de pe alte 
continente) în privința acordurilor comerciale și economice ar echilibra un raport de 
forțe care astăzi se duce clar în favoarea proiectelor de tipul OBOR și a dominației 
Secolului Dragonului. 

Cu alte cuvinte, nici nu a început Al Doilea Război Rece, că observăm alinierea 
diferită a aliaților vestici ai SUA și a altor aliați de pe alte continente, în raport cu 
relația hegemonică SUA-China iar această aliniere nu este pentru sprijinirea SUA  și 
a MAGA-AF (tocmai datorită neasumării de către aliații SUA a perspectivei MAGA-
AF, adică a participărilor lor la proiectele globale economice și comerciale ale unor 
puteri rivale SUA, privite ca aliniere strategică și de securitate).

Anexe (Acordurile OBOR ale Chinei)
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Table 1: China’s BRI Agreements

Other Countries Involved Issue Date Document/Statement

European Union members March 
2014

Joint Statement: Deepening the 
Comprehensive Strategic Partnership 
for Mutual Benefit

Timor-Leste April 2014

Joint Statement on Establishing 
Comprehensive Partnership of Good-
Neighborly Friendship, Mutual Trust 
and Mutual Benefit

Thailand December 
2014 Joint press communique

Indonesia March 
2015

Joint Statement on Strengthening 
Comprehensive Strategic Partnership

Hungary June 2015

Memorandum of Understanding 
(MoU) on Jointly Promoting the 
Construction of the Silk Road 
Economic Belt and the Twenty-First 
Century Maritime Silk Road

Kazakhstan August 
2015

Joint Declaration on New Stage of 
Comprehensive Strategic Partnership

Myanmar September 
2015 Joint news release

South Korea November 
2015 Free trade agreement

Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, the Czech 
Republic, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, 
Macedonia, Montenegro, 
Poland, Romania, Serbia, 
Slovakia, and Slovenia

November 
2015 Suzhou Guidelines for Cooperation
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African Union members December 
2015

Declaration of the Johannesburg 
Summit of the Forum on China-
Africa Cooperation

Cambodia, Laos, Myanmar, 
Thailand, and Vietnam

March 
2016

Sanya Declaration of the First 
Lancang-Mekong Cooperation 
Leaders’ Meeting

UN Economic and Social 
Commission for Asia and 
the Pacific

April 2016 Letter of intent with the Chinese 
Ministry of Foreign Affairs

Afghanistan May 2016 Joint statement

Papua New Guinea July 2016 Joint press release

Myanmar August 
2016 Joint press release

UN Development Program September 
2016

MoU on cooperation on the Belt and 
Road Initiative

Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, the Czech 
Republic, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, 
Macedonia, Montenegro, 
Poland, Romania, Serbia, 
Slovakia, and Slovenia

November 
2016 Riga Declaration

Pakistan February 
2017

Long-Term Plan for China-Pakistan 
Economic Corridor (2017–2030)

New Zealand March 
2017

Memorandum of Arrangement On 
Strengthening Cooperation on the 
Belt and Road Initiative

Finland April 2017
Joint Declaration on Establishing and 
Promoting the Future-Oriented New-
Type Cooperative Partnership
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Nepal May 2017 MoU on cooperation on the Belt and 
Road Initiative

Argentina, Belarus, 
Cambodia, Chile, the Czech 
Republic, Ethiopia, Fiji, 
Georgia, Greece, Hungary, 
Indonesia, Iran, Kenya, 
Laos, Malaysia, Mongolia, 
Myanmar, Pakistan, Qatar, 
Russia, Serbia, Sudan, 
Switzerland, Thailand, 
Turkey, and the UK

May 2017 Guiding Principles on Financing the 
Development of the Belt and Road

Argentina, Belarus, 
Cambodia, Chile, 
the Czech Republic, 
Ethiopia, Fiji, Greece, 
Hungary, Indonesia, 
Italy, Kazakhstan, Kenya, 
Kyrgyzstan, Laos, 
Malaysia, Mongolia, 
Myanmar, Pakistan, the 
Philippines, Poland, Russia, 
Serbia, Spain, Sri Lanka, 
Switzerland, Turkey, 
Uzbekistan, and Vietnam

May 2017
Joint Communique of the Leaders 
Roundtable of the Belt and Road 
Forum for International Cooperation

United Arab Emirates 
(UAE) June 2017

Framework Agreement on 
Strengthening Cooperation 
on Production Capacity and 
Investment between China’s 
National Development and Reform 
Commission and the UAE’s Ministry 
of Economy

UN Economic Commission 
for Europe June 2017

MoU with China’s National 
Development and Reform 
Commission

Sursă tabele:  Darshana Baruah, paper, 21 august 2018, https://carnegieindia.
org/2018/08/21/india-s-answer-to-belt-and-road-road-map-for-south-asia-pub-77071
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SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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Abstract 

Today, the romanian society is exasperated for lack of security. The 
security of many people is threatened by a lot of crime clans covered by some 
policeman, public prosecutors, etc who should cut them off. Romania is a 
weak state and takes wrong decisions because it (the state) has no efficient 
management. „The present Romanian state no longer exists because it no 
longer functions in institutional terms”3. Some realities: the destruction of 
national industrial heritage in the last 28-30 years, the alienation of industrial 
assets and natural resources, the sale of strategic assets to foreign companies 
etc. „Romania is a rich country with a land too fertile to be kept without a 
fight”4.

Keywords: security; insecurity; Romania; weak state; wrong decision;

Astăzi, societatea românească este prinsă în vâltoarea unor schimbări 
dramatice și tragice, între destructurarea ei reușită și încercările de 

restructurare nereușite, între o securitate șubredă și o stare de insecuritate produsă 

1 * Prof. univ. dr., membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru 
titular al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române, 
E-mail: esiteanu@yahoo.com.
2 ** Profesor universitar asociat la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, membru titular al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţe din Romania.
3  Constantin Mincu, National Defence and Sustainable Development, Annals series om military sci-
ences, Volume 10, 2018, Issue 2, Academy of Romanian Scientists Publising House, Bucharest, p. 16.
4  Ibidem, pp. 10-11.
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de acțiunile unor factori externi și interni care s-au amestecat într-un haos total încât 
este foarte greu să-i separăm pe cei interni de cei externi. Factorii de decizie nu se 
mai pot armoniza fiind într-o disonanță tot mai accentuată, iar de la cel mai înalt nivel 
de decizie s-a dat semnalul de dezbinare și de împărțire a națiunii în românii mei, 
evident buni, ceea ce înseamnă că ceilalți sunt românii altuia, evident răi. 

S-a ajuns până acolo încât nu mai poate exista un Guvern ales de cetățeni prin 
vot și nici un Parlament rezultat în urma alegerilor, ci se cere Guvernul „meu” și 
Parlamentul „meu” încât s-a ajuns la un război politic total, la un pas de un război 
civil, adică s-a ajuns la încălcarea foarte gravă a Constituției României nu numai 
de către o persoană, ci și de altele care au înțeles că așa este la modă azi. Demnitari 
din diverse instituții ale statului instigă la ura între români, deși în Constituție la art. 
4 se prevede că „statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea 
cetățenilor săi”. Probabil că unii demnitari au de gând să propună modificarea acestui 
articol pentru că s-au și antepronunțat că vor să modifice legea fundamentală a Țării. 
Ei au uitat și de art. 2, aliniatul (2) care stipulează: „Nici un grup și nici o persoană 
nu pot exercita suveranitatea în nume propriu”. De aici, în mod logic, putem trage 
concluzia că cel care încalcă articolul menționat, dar și altele, nu este o persoană. 
Dacă avem cunoștințe de logică putem să ne comportăm altfel. Cel care nu respectă 
Constituția înseamnă că nu a citit nici Istoria românilor, pentru că, dacă ar fi citit-o, 
ar fi înțeles câte milioane de români și-au dat sângele și viața pentru înfăptuirea 
Marii Uniri, pentru că Unirea ne dă securitatea românilor, iar dezbinarea ne aduce 
insecuritatea. Cu cât se instigă cetățenii la mai multă ură și mai multă violență, 
cu atât mai mult este subminat statul român și cu atât mai multă insecuritate are 
poporul român, adică națiunea, ceea ce pune în pericol grav existența statului nostru 
național, suveran și independent, unitar și indivizibil (art. 1, alin. (1)). Ce încălcare a 
Constituției mai gravă decât asta ar putea fi? Pentru că aceasta echivalează cu trădare, 
sau cu înaltă trădare. Trebuie, deci, ca orice persoană, orice demnitar să respecte 
cu sfințenie principiul separației și echilibrului puterilor (legislativă, executivă și 
judecătorească) în stat, astfel încât să asigure aplicarea întocmai a art. 1, alin. (1). 
Astfel că ajungem iar la problema unirii - visul de secole al poporului român. De fapt 
al oricărui popor, căci fără unire nu există nici națiune, și nici stat național, federal 
sau de care o fi. 

Mergând în continuare tot pe un raționament logic, se poate demonstra perfidia 
celor care au scos Istoria românilor din școlile preuniversitare, căci astfel generațiile 
noi nu vor ști nici de ce au luptat românii pentru unire și unitate, nici ce sacrificii 
au făcut, nici ce etape s-au parcurs, nici care sunt părinții patriei, nici ce este patria 
sau patriotismul și multe altele ce țin de securitatea națională sau mai precis de 
securitatea națiunii. 

La întrebarea: ce este mai importantă, securitatea statului sau a națiunii? Sigur, 
foarte mulți vor răspunde că este securitatea statului. Dar, cei care au citit Istoria 
Universală vor răspunde că mai importantă este securitatea națiunii pentru că, dacă 
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statul dispare, națiunea luptă și reînființează statul, dar dacă dispare națiunea atunci 
nu mai are sens statul. Ca argument aducem aici exemplul Poloniei care a dispărut de 
trei ori ca stat, dar pentru că națiunea poloneză a luptat cu înțelepciune, a reinstaurat 
tot de atâtea ori statul Polonez. 

Acum, când sărbătorim Centenarul Marii Uniri trebuie să luptăm pentru a 
reintroduce studierea Istoriei românilor în școli pentru a nu ne pierde identitatea 
culturală. De asemenea, în școală trebuie să se învețe ce este Patria și să se facă 
educație în spiritul patriotismului așa cum se face în Franța, Italia, Germania, 
Ungaria, Statele Unite etc. Oare de ce patriotismul este tratat la nivelul cel mai de 
jos din învățământ, din educație? Trebuie să se aplice legea peste tot în societatea 
românească, inclusiv să se aplice Legea Educației Naționale. Cei care au înlăturat 
Istoria românilor din școli au avut ca pretext ideile de unitate și armonie europeană și 
necesitatea eliminării Istoriei unor națiuni, dar nu unor națiuni occidentale, ci doar a 
câtorva printre care neapărat a națiunii române. Acesta este un atentat la securitatea 
națională a României. S-au căutat tot felul de argumente pentru a submina identitatea 
națională și în primul rând identitatea culturală a neamului nostru. Este deci necesară 
o nouă definiție a națiunii care să fie acceptată de statele membre ale UE și mai 
trebuie stabilit în consens rolul națiunii în contextul integrării europene. Mai trebuie 
definită și noua identitate europeană în contextul globalizării și clarificată întrebarea 
dacă UE înseamnă o uniune a națiunilor ori o confederație de state sau poate „Statele 
Unite ale Europei” întemeiate pe baza modelului Statelor Unite ale Americii? Unii 
„români” propun o demitizare a istoriei și o luptă împotriva naționalismului, dar nu 
împotriva oricărui naționalism, ci împotriva naționalismului românesc prin negarea 
identității naționale românești, căci de alte națiuni nu îndrăznesc să se lege. 

Unii politicieni se fac că nu observă legătura dintre identitate și Istoria 
națională și de aceea trebuie să le spunem că identitatea națională depinde foarte mult 
de memoria istorică a cetățenilor și ambele se bazează pe educația din școli în scopul 
instruirii cetățenilor pentru formarea conștiinței istorice a acestora.

Ei ne propun să terminăm cu identitatea noastră și să adoptăm o identitate 
europeană unitară, iar noi le răspundem că așteptăm să vedem cum vor face francezii, 
italienii, nemții și alții așa ceva și apoi poate îi vom copia dacă este cazul. De fap,t 
trebuia să așteptăm să-și distrugă alte țări industria, agricultura, transporturile, băncile, 
spitalele, școlile, educația, cultura și pe urmă să ne apucăm și noi de distrus. Dar noi 
nu am protejat interesele naționale nici în domeniul economic, financiar și energetic. 
Noi am dat străinilor resursele solului și subsolului, am distrus mediul natural, 
am desființat întreprinderile românești și pe șomeri i-am expediat în Occident cu 
milioanele și am rămas fără resurse umane, ceea ce presupune o trădare a interesului 
național. Mai exact, o crimă împotriva poporului român.

Capitalul românesc l-am distrus, iar cel străin are privilegii enorme în 
dauna României și poporului nostru. Legile românești sunt elaborate în favoarea 
companiilor străine și în defavoarea românilor și statului român. Am rămas fără 
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industrie, agricultură, finanțe, resurse, adică fără economie națională. Companiile 
transnaționale îi plătesc pe români cu salariul minim pe economie astfel încât dând 
salarii mici realizează profituri uriașe pe care le transferă în străinătate.

Cum am ajuns aici? Din cauza unor legi greșite, unor legi antiromânești cum 
este, de exemplu Legea 15/1990 din 7 august 1990 care a permis furtul din avutul 
obștesc prin intrarea infracțională în proprietatea statului a întregii averi a poporului 
român. Astfel, patrimoniul poporului (cel care a fost în proprietatea întregului popor) 
era în proprietatea comună a noastră, a tuturor cetățenilor României și Parlamentul 
României a dat o lege care să permită furtul acelui patrimoniu, deci furtul în dauna 
avutului nostru (obștesc), al tuturor. Averea poporului la data de 22 decembrie 1989 
se numea proprietatea poporului și nimeni nu are dreptul să o ia, nici să o fure și 
au atât mai puțin să o înstrăineze. Cei care au votat Legea 15/1990 nu au respectat 
Dreptul Roman, Dreptul Român și nici un drept pentru că această lege este nedreaptă, 
este o fărădelege de care se face vinovat Parlamentul, dar și președintele de atunci 
al României, care a promulgat-o. Statul nu are dreptrul să ne ia averea noastră a 
tuturor, dar în spatele statului au stat activiștii PCR care, din foști administratori ai 
patrimoniului nostru comun, s-au transformat în proprietari privați ai averii întregului 
popor.

Valoarea avuției naționale scoasă afară este enormă, de peste 1610 miliarde 
euro în numai ultimii 16 ani.

Deoarece problematica acestei lucrări se referă la securitate și la insecuritate, 
mai întâi trebuie să definim cele două noțiuni sau concepte. Reamintim celor avizați 
și explicăm celor care nu sunt familiarizați cu operațiile logice ale definițiilor că 
definiția explică/dezvăluie conținutul unui concept sau unei noțiuni utilizând genul 
proxim și diferența specifică. Prin urmare, genul proxim al securității este calitatea 
sau o caracteristică de calitate a sistemelor, organizațiilor, comunităților, națiunilor 
statelor etc. Pornind de la cele menționate în rândurile precedente putem afirma că 
securitatea reprezintă un parametru (sau o caracteristică) principal(ă) de calitate a unui 
sistem, unui proces, unei organizații, națiuni sau unui stat sau al tuturor sistemelor 
și proceselor (unei națiuni sau unui stat) fără de care funcționarea în siguranță și cu 
eficiență nu este posibilă. 

Deci, dacă nu există unitatea poporului și solidaritatea cetățenilor instituțiile 
statului, acestea nu pot să funcționeze nici eficient și nici în siguranță. În consecință, 
dacă nu există unire în cuget și simțiri, iar cetățenii sunt dezbinați, prin definiție, nu 
există stare de securitate sau, cu alte cuvinte, există insecuritate. Iar insecuritatea 
este, cum bine se știe, suportul tuturor nenorocirilor care se pot abate asupra unui 
popor. Or fi înțeles ceva cei care incită la ură, la dezbinare și-i manipulează pe 
cetățeni să nu respecte legile, Constituția României și să-i agreseze pe alții? Adică 
cei care îi instigă pe oameni la anarhie, la respingerea oricăror decizii constructive 
și se exprimă anticonstituțional, ignorând, cu bună știință sau rea voință, faptul că 
suveranitatea națională aparține poporului român care o exercită prin vot, prin alegeri 
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libere și prin stăpânirea resurselor, economiei, finanțelor, sistemului educațional, 
a culturii și a modului de viață . Le reamintim acestor anarhiști că acțiunile lor 
anticonstituționale conduc la insecuritatea României și a națiunii române. Nici 
un grup nu are dreptul să exercite suveranitatea în nume propriu. Le mai amintim 
celor care ies la manifestații și mitinguri ilegale și se ridică împotriva votului liber 
al poporului care și-a ales corect reprezentanții săi din organele reprezentative ale 
statului că securitatea Statului Român se fundamentează pe unitatea poporului român 
și pe solidaritatea cetățenilor inclusiv a cetățenilor care fac parte din grupurile care 
nu au câștigat alegerile. Este nevoie să ne exprimăm mai clar decât atât pentru ca să 
înțeleagă și cei care nu vor să audă așa ceva. România reprezintă patria comună și 
indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de opinie, de etnie, de confesiuni 
și de apartenență politică. Adică cei care sunt în partidele care au pierdut alegerile 
trebuie să respecte voința poporului, adică a majorității. Oare ce s-ar întâmpla dacă 
fiecare minoritate ar ieși în stradă să ia puterea că așa vrea ea? Ar fi anarhie și ar fi 
o stare de insecuritate perpetuă, iar instituțiile statului nu vor mai putea funcționa 
normal. De aceea, le spunem nemulțumiților să ne întoarcem la normalitate, să 
respectăm votul milioanelor de cetățeni, pentru a avea securitate. Iar votul acestor 
milioane să fie al lor și numai al lor și nu al sistemelor de management al votului, ca 
să nu le spunem altfel.

Prin definiție, securitatea este sentimentul de siguranță pe care ni-l dă nouă 
absența oricărui pericol sau oricărei amenințări și atunci, ca să înțeleagă orice om 
sau persoană, chiar și aceea cu funcții înalte în statul de drept, democratic și social, 
sau de care o mai fi (liberal, conservator, popular, elitist, antisocial, dictatorial, hibrid 
etc.) orice declarație incendiară împotriva unui guvern legitim, orice amenințare 
sau încercare de a aduce alt guvern ne dă un sentiment de nesiguranță, adică de 
insecuritate. De fapt este vorba de încălcări extrem de grave ale Constituției României, 
de încercări nedisimulate de lovituri de stat.

Tot astfel se pune și problema incitării la intoleranță, la ură și dezbinare care ne 
dă un sentiment de nesiguranță, adică, tot prin definiție, de insecuritate spre deosebire 
de sentimentul de siguranță, adică de securitate pe care îl dă unitatea poporului român 
și solidaritatea cetățenilor români. De ziua Centenarului Marii Uniri ar fi trebuit 
trebuie să explicăm cetățenilor cum a fost posibilă realizarea acesteia și ce trebuie să 
facem să apărăm Unirea, căci aceasta ne dă acel sentiment de siguranță, de securitate. 

Președintele Franței, Charles de Gaulle, a militat întotdeauna pentru o Europă 
a Națiunilor, fiind împotriva unei Federații descrise de Jean Monnet pentru a înlătura 
tendința de refacere a imperiilor. Margaret Thatcher spunea că acea Comunitate 
Europeană, din 1988, reprezintă manifestarea unei identități europene, dar nu singura 
pentru că există și lumea de la est de Cortina de Fier care a împărtășit în urmă cu 
câteva decenii valorile identității europene. Ea s-a exprimat pentru o cooperare activă 
între țări suverane pentru a realiza o Uniune Europeană de mare succes. Încercarea 
de suprimare a naționalității și de concentrare a puterii „la centrul unui conglomerat 
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european ar fi extrem de dăunător și ar pune în pericol obiectivele pe care încercăm să 
le realizăm. Europa va fi mai puternică tocmai pentru că are Franța ca Franță, Spania 
ca Spanie, Marea Britanie ca Marea Britanie (România ca România, n.a.), fiecare cu 
obiceiurile, tradițiile și identitatea ei. Ar fi o nebunie să încerci să le încadrezi într-
un fel de tipar identitar de personalitate europeană”. Ea încheie magistral spunând: 
„Lăsați Europa să fie o familie a națiunilor, înțelegându-se reciproc mai bine, făcând 
mai mult împreună, însă bucurându-se de identitatea noastră națională nu mai puțin 
decât de strădania noastră comună europeană”5.

Credem că a venit timpul ca România să nu mai fie proprietatea oligarhiei 
transnaționale, prin guvernele și serviciile secrete aservite care au ajutat, nolens, 
volens, la jefuirea resurselor naționale.

La forumul economic de la Davos (2016), s-a precizat că 62 de persoane au 
ajuns să dețină o avuție cât 3,5 miliarde de cetățeni ai planetei noastre.

Cea mai mare parte a capitalului acumulat de țara noastră până în anul 1989 a 
fost trecut în proprietatea corporațiilor transnaționale, prin așa zisa privatizare (90%).

După cum preciza regretatul economist Constantin Cojocaru, în 1989 industria 
României dispunea de un capital de 226 miliarde de euro, exprimat la prețurile din 
anul 2014, iar în prezent valoarea s-a readus la 90 miliarde euro.

Industria României în 1989 producea un PIB de 62 miliarde euro, iar acum 
numai 44 de miliarde euro. În același timp, în 1989 industria națională asigura 90% 
din necesarul de produse industriale ale României, iar în prezent mai mult din import. 
În 1989, România avea a cincea flotă comercială a lumii, acum nu mai are nimic. Or, 
ce înseamnă toate astea decât distrugerea unui stat care se afla în plină dezvoltare, cu 
un potențial intelectual imens,  cu o economie puternică și sun un sistem național de 
securitate și apărare extrem de puternic?

Între anii 1990-2014, în economia României s-au investit 500 miliarde de 
euro din care numai 5 miliarde euro capital străin. Transnaționalii au investit 1% și 
controlează 88% din valoarea capitalului.

S-a aplicat Legea Brucan nr. 15/1990 și nu Legea Cojocaru, iar România ar 
fi avut valoarea PIB-ului de 59.000 euro/cap de locuitor, adică pe locul doi după 
Elveția cu un PIB de 60.000 euro, însă în prezent suntem pe ultimele locuri cu 7.500-
8.000 euro.

Mai grav este că din cele 83 miliarde euro valoarea profiturilor realizate anual 
în România, numai 17 miliarde euro sunt impozitate, restul de 66 miliarde euro 
(80%) nu sunt declarate, deci nici impozitate.

Acesta este un jaf mai mare ca pe vremea fanarioților, deoarece în perioada 
1990-2016, valoarea avuției naționale scoase afară a fost de 1.610 miliarde euro, 
adică 46.000 tone aur.

În concluzie, în ultimii 27 de ani, Imperiul Transnațional a scos din România 

5  TOADER C., Patriotismul în vremuri tulburi, în Tribuna învățământului Nr. 1.369, 28 no-
iembrie - 4 decembrie 2016
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o avuție de 3,3 ori mai mare decât toate imperiile în 530 de ani.
Ce-i de făcut? Probabil să ne luăm țara înapoi, altfel ne vor blestema urmașii 

noștri și toți care și-au dat viața pentru România. Dacă vor înțelege vreodată tragedia 
națională pe care o trăim.
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Abstract 

In the current configuration of Europe, the Danube gains a fundamental 
role, and Romania is standing at the mounths of the great river, will have to 
affirm the geopolitical placement of the new realities. 

Keywords: river; security; interests; resources;

Introducere

Extinderea Uniunii Europene, precum şi provocările majore transnaţionale, 
cum ar fi criza economică, ameninţările la adresa mediului, transportul 

durabil, conectivitatea sistemelor de energie, durabilitatea resurselor, utilizarea 
ecologică a resurselor de apă etc., arată că interdependenţa dintre statele individuale 
este la debut, gândirea sectorială nu mai este adecvată şi, în acest context crearea de 
macro-regiuni deschide perspective noi, mai eficiente, de cooperare si de a considera 
o abordare coordonată a dezvoltării durabile la nivel regional, mai larg teritorial şi 
stabilind o utilizare mai eficientă a Regiunii Dunării ca pe un potenţial imens de 
dezvoltare.

Importanța regiunii Dunării în noul context a determinat forurile europene 
să se aplece foarte serios asupra acestei probleme și, în consecință, Parlamentul 
1  Comandor (Marină), doctorand la Universitatea Națională de Apărare „CAROL I”, Bulevardul  Pandurilor, 
București, România, email: nicu�chirea@yahoo.com
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European a inițiat un demers pentru elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii 
pentru această regiune. (N.R. Au mai existat și altele, cum a fost, spre exemplu, 
planul Valev2 din 1964, respins categoric și destul de violent de România).

Dezbaterile pe marginea acestui subiect au scos în evidență faptul că strategia 
Dunării, dacă este acceptată cu un angajament politic puternic al statelor membre 
UE, ar putea reprezenta o contribuţie semnificativă la succesul de ansamblu şi 
eficienţa strategiei de redresare a Europei, după ultimii ani de criză economică şi 
financiară, oferind un nou impuls pentru dezvoltarea durabilă la nivel regional, 
naţional şi european, nu numai în limitele din Europa Centrală şi Europa de Sud, dar, 
de asemenea, într-un context geografic mult mai larg.

Strategia pentru regiunea Dunării încurajează cooperarea pe termen lung vizând 
soluţionarea problemelor locale, încurajarea dezvoltării economice, îmbunătăţirea 
reţelelor de transport şi energie, protecţia mediului şi consolidarea securităţii. 

Dezvoltare economică – suplimentarea  investiţiilor în educaţie şi cercetare va 
duce la eliminarea diferențelor economice şi la îmbunătăţirea standardelor de viaţă. 

Transport – unul dintre obiectivele strategiei – prevede creşterea cu 20%, 
până în 2020, a transportului de mărfuri pe Dunăre. În prezent, acesta se efectuează 
cu o flotă învechită, iar volumul mărfurilor transportate reprezintă doar 10-20% 
din volumul transportat pe Rhin. De asemenea, se va pune accent pe dezvoltarea 
reţelelor rutiere şi feroviare ale regiunii. Această viziune este cu totul alta decât cea a 
economistului sovietic Valev din anii 1964.

Mediu – strategia prevede, impune utilizarea unor noi instalaţii de tratare a 
apei  care vor îmbunătăţi calitatea apei şi vor reduce poluarea generată de apele uzate 
netratate şi de îngrăşămintele care se scurg în fluviu. Strategia include şi proiecte de 
promovare a tehnologiilor ecologice şi a biodiversităţii. 

Securitate – proiectele prevăd dezvoltarea capacităţii regiunii de a combate 
crima organizată şi de a depista şi îndepărta minele antipersonal plasate în timpul 
conflictelor recente cu care s-a confruntat regiunea. 

Dunărea capătă în actuala configuraţie a Europei un rol fundamental, iar 
România – stat la Dunărea de jos și la gurile marelui fluviu, va trebui să-şi afirme 
răspicat plasamentul geopolitic conferit de noile realităţi. România şi zona în care 
se găseşte trec treptat de la statutul de „periferie” la cel de „centru”, în funcţie de 
extinderea Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene, ţară de contact între spaţiul 
euro-atlantic şi cel asiatic.3[1]

Situarea României în această zonă „unde se produce mai multă istorie decât 
2  Economistul sovietic Emil Borisovici Valev, a publicat, în aprilie 1964, articolul  Probleme ale dezvoltării 
economice a raioanelor dunărene din România, Bulgaria ṣi URSS, într-un „complex economic interstatal” în 
zona Dunării de Jos, prin care se urmărea specializarea economiilor acestor ṭări, României revenindu-i rolul 
de stat preponderent agricol.
3 [1]Marinescu Cornel, Interesele României la Dunăre. Prevenirea şi gestionarea situaţiilor 
de criză şi război în zona fluvială. Teza de doctorat, Bucureşti, Editura Universităţii Naţiona-
le de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2007;
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se poate consuma”, cum spunea W. Churchill, face ca interesele ţării să capete 
importanţe majore în acest context și se poate afirma cu tărie că oricare ar fi cursul 
evenimentelor, România are de înfruntat o perioadă dificilă pentru afirmarea 
drepturilor sale în condiţiile interferenței unor vechi şi noi interese în bazinul Dunării.  

Vorbim astăzi de o bogăție imensă pe care trebuie să o păstrăm cu sfințenie și 
să o transmitem nealterată urmașilor noștri. Dacă nu o vom păstra așa cu am primit-o 
de la străbunii noștri este ca și cum am rămâne fără memorie.

În concluzie importanţa strategică a Dunării constă astăzi, în primul rând, din 
valoarea sa economică. Protecţia fluviului și a ecosistemelor sale, este în interesul 
tuturor ţărilor riverane acestuia. România joacă rolul fundamental în navigaţia pe 
Dunăre şi nici un aranjament în acest sens nu se poate face fără ea. Interesele la 
Dunăre sunt însă multiple, depăşind uneori şi hotarele Europei.

Interesele actuale ale României la Dunăre

Schimbările produse în mediul de securitate după integrarea României în 
NATO şi UE, evoluţiile geopolitice şi geostrategice de la început de mileniu, precum 
şi identificarea noilor riscuri din zona fluvială de interes, au determinat redefinirea 
intereselor ţării noastre privind fluviul Dunărea.

Potenţialul oferit de avantajele naturale îi conferă României o poziţie strategică 
favorabilă, în zona de confluenţă a polilor generatori de transporturi din Europa, 
Balcani şi Orientul Mijlociu.

Această poziţie privilegiată a cunoscut noi valenţe odată cu realizarea legăturii 
directe dintre Marea Neagră şi Marea Nordului, ca urmare a construirii canalului 
Dunăre – Marea Neagră, în anul 1984, şi finalizării căii navigabile Rhin – Main – 
Dunăre, în anul 1992.

La conferinţele paneuropene ale transporturilor – Creta (1994) şi Helsinki 
(1997) –, s-au stabilit 10 coridoare europene, din care 3 trec prin România: coridoarele 
IV (Berlin/Nuernberg – Praga – Budapesta - Arad – București – Constanţa – Istanbul 
- Salonic), VII (Dunărea, cu braţul Sulina şi canalul Dunăre – Marea Neagră) şi IX 
(Helsinki – St. Petersburg – Moscova – Pskov – Kiev –Ljubasevka – Chișinău – 
București – Dimitrovgrad -  Alexandroupolis).

Având în vedere aceste considerente, interesele la fluviu ale României sunt 
multiple și trebuie prezervate nealterate, întreprinzând toate demersurile pentru 
ducerea la îndeplinire a obiectivelor pe care ni le propunem în acest sens.4[2] 

După un criteriu importanței, putem vorbi despre următoarele tipuri de interese 
ale României la fluviu:

l Interese primordiale – considerate vitale pentru întregul popor și se referă 
la:
4 [2]Marinescu Cornel, Apărarea intereselor României la Dunăre, Editura Universităţii Naţi-
onale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2007, pg. 18.
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- dezvoltarea, menţinerea şi promovarea spiritului de naţiune cu ieşire la mare 

şi la Dunăre. În acest sens trebuie format și dezvoltat un element de bază al puterii 
maritime românești - conștiința marinărească;

- asigurarea continuă a ieşirii la Marea Neagră pe braţul Sulina, în principal 
pentru respectarea angajamentelor internaționale,  şi pe braţele Chilia şi Sfîntu 
Gheorghe așa cum prevede și cartea de căpătâi a forțelor navale române FN 1- 
Doctrina Forțelor Navale - prioritar pentru forțele navale române rămâne garantarea 
ieşirii la mare prin gurile Dunării, a libertăţii de navigaţie în apele teritoriale şi 
interioare;5[3]

păstrarea dimensiunii corecte  a teritoriului naţional de apă şi apărarea 
intereselor economice în zona fluvială şi în zona maritimă economică exclusivă.

l Interese fundamentale :
- asigurarea libertăţii de navigaţie pe căile de comunicaţii fluviale, apărarea 

infrastructurii din spaţiul riveran, respingerea agresiunii din direcţia fluviului;
- asigurarea stabilităţii în zona de interes fluvială;
- protecţia mediului pe fluviu şi în Delta Dunării precum şi menţinerea 

echilibrului ecologic al ecosistemelor din deltă şi de pe fluviu;
- participarea la acţiunile militare din spațiul fluvial ale aliaţilor şi partenerilor.
l Interese majore permanente:
- actualizarea și perfecţionarea  regimului juridic internaţional al Dunării;
- dezvoltarea infrastructurii logistice româneşti;
- menţinerea unei structuri militare optime de siguranţă fluvial-maritimă;
- descurajarea şi combaterea contrabandei organizate; 
- asigurarea unui climat de maximă siguranță în zona fluvial – maritimă a 

României și nu numai. 
Atunci când afirm acest lucru mă bazez pe faptul că  noua strategie europeană 

a Dunării atribuie României misiunea să asigure climatul de securitate necesar pentru 
desfășurarea în siguranță a tuturor activităților în zona fluvială, și prin urmare acest 
aspect trebuie privit cu deosebită atenție.

Totodată Strategia vizează menţinerea echilibrului între componentele navale 
de securitate ale naţiunilor riverane.

Indiferent care ar fi contextul în care ne aflăm, interesele la Dunăre ale 
României  trebuie să tindă, să țintească întotdeauna către:

- menţinerea şi promovarea spiritului de naţiune cu ieşire la mare şi la Dunăre;
- apărarea intereselor economice în zona fluvial – maritimă;
- fructificarea oportunităţilor oferite de coridorul fluvial care leagă Asia 

centrală de Europa;
- creşterea traficului fluvial şi maritim;
- asigurarea siguranței permanente a căii de transport fluvială şi maritimă;
- creşterea capacităţilor de transport şi operare fluvială;

5 [3]FN 1- Doctrina Forțelor Navale, București, 2018, p.1-5.
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- atragerea pe teritoriul României a traseelor oleoductelor  şi gazoductelor 
caspice;

- reducerea decalajului tehnologic între sistemul de deservire a Dunării de Jos 
faţă de complexul logistic Main – Rhin;

- înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie şi eliminarea 
blocajelor sau aglomeraţiilor pe comunicaţiile fluviale;

- negocierea în condiţii avantajoase şi încheierea tratatelor bilaterale privind 
frontiera pe cursul Dunării;

- valorificarea şi creşterea potenţialului turistic;
- descurajarea şi demontarea mecanismului contrabandei organizate;
- asigurarea respectării legislaţiei traficului fluvial, traficului vamal, pescuitului 

şi de protecţia mediului;
- menţinerea unei structuri optime de siguranţă fluvială.
Datoria supremă pentru apărarea acestor interese ale României în spațiul 

fluvial revine forţelor navale fluviale care trebuie să fie capabile să-şi proiecteze 
puterea pe toată lungimea sectorului fluviului Dunărea în scopul apărării obiectivelor 
economice şi comunicațiilor fluviale.

Interesele la Dunăre ale statelor riverane și neriverane

Posibilele surse de criză sunt întotdeauna generate de interese naţionale sau 
regionale manifestate într-o anumită zonă sau spațiu. Pentru a avea o imagine completă 
asupra mediului de securitate în spaţiul dunărean, va trebui să analizăm interesele 
acestor  state  riverane și vecine României și, totodată, interesele manifestate față de 
această zonă de către Uniunea Europeană. 

Interesele la Dunăre ale Uniunii Europene
Uniunea Europeană consideră, prin Parlamentul European, că redresarea 

economică a Europei este strâns legată de exploatarea riguroasă a resurselor 
economice de care dispune bazinul Dunării. 

Interesele fluviale ale României, ca membră cu drepturi depline a Uniunii 
Europene, în prezent şi mai pregnant în viitorul apropiat, sunt complementare cu 
interesele europene, printre care am identificat următoarele:

- valorificarea oportunităţilor oferite de comunicaţiile fluviale care leagă 
Marea Neagră de statele europene dunărene şi statele situate mai la vest, până la 
Marea Nordului prin canalul Rhin - Main;

- reducerea decalajului tehnologic între sistemul de deservire a Dunării de Jos 
faţă de complexul logistic Rhin - Main;

- descurajarea actelor de obstrucţie a navigaţiei;
- creşterea capacităţilor de transport şi operare prin amenajarea fluviului 
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Dunărea prin lucrări hidrotehnice;
- descurajarea şi demontarea mecanismului contrabandei organizate;
- realizarea unui cadru pentru dezvoltarea transportului pe apele interioare prin 

modernizarea structurii organizaţionale şi unificarea regulilor de navigaţie;
- întărirea securităţii fluviale prin dezvoltarea cooperării militare şi participarea 

proactivă la iniţiativele regionale.

Interesele la Dunăre ale Ungariei
Ungaria este o republică parlamentară,  membră a Alianţei Nord-Atlantice şi 

a Uniunii Europene care are la Dunăre la malul drept 471, 2 Km, iar la malul stâng 
275, 2 Km.

Pe parcursul acestor kilometri fluviali Ungaria beneficiază de o infrastructură 
dezvoltată, modernă şi eficientă. 

Calitatea de membră a NATO îi conferă Ungariei perspective în abordarea 
relaţiilor europene şi o nouă abordare a politicii externe, propunându-şi realizarea 
următoarele obiective:

- îndeplinirea tuturor obligaţiilor şi misiunilor stabilite de NATO;
- o politică de bună vecinătate, în vederea stabilităţii regionale;
- sprijinirea comunităţii maghiare de peste hotare în obţinerea drepturilor 

acesteia.
Ducerea la îndeplinire a acestor obiective are drept scop convingerea tuturor 

partenerilor că Ungaria este centrul de stabilitate în Europa Centrală şi de Est, fiind 
în măsură să monitorizeze procesul de integrare în organismele euro-atlantice a 
celorlalte candidate din regiune.

În relaţia cu România, politica guvernamentală ungară urmăreşte susţinerea 
intereselor minorităţii maghiare din Transilvania, acţionând pentru ridicarea nivelului 
economic al acesteia prin dirijarea investiţiilor străine şi sprijin direct. Sunt încurajate 
fundaţiile şi organizaţiile neguvernamentale care sprijină financiar comunitatea 
maghiară, acestea fiind coordonate de comisii ale “Oficiului pentru maghiarii din 
afara frontierelor”, specializate pe domenii şi subvenţionate de la buget.

Pe plan european, Ungaria a convins toți partenerii că politica sa faţă de 
minorităţi nu urmăreşte crearea unei situaţii asemănătoare cu cea din Bosnia sau 
Kosovo. Ungaria nu concepe un nou conflict cu statele vecine, dar este foarte 
posibilă implicarea sa în conflictele din regiunea balcanică.  Problema imigraţiei, a 
crimei organizate transfrontaliere, contrabandei şi nu în ultimul rând a terorismului 
internaţional sunt factori de risc externi majori percepuţi de diplomaţia maghiară.

În ceea ce privește Dunărea, interesele naţionale  de ordin economic şi politic 
ale Ungariei urmăresc constituirea și gestionarea unui capăt al coridorului logistic 
european dunărean, care ar deservi astfel numai jumătatea vestică a Europei şi care 
ar impune necesitatea efortului internaţional al UE pentru deschiderea finanţării 
construcţiei canalului de legătură spre Marea Adriatică.
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Interesele la Dunăre ale Serbiei
Situația din Serbia rămâne în continuare incertă şi imprevizibilă, deoarece 

realitatea socială şi politică din provincia Kosovo este departe de a reflecta un climat 
de pace, securitate, democraţie şi pluralism. 

La data de 17 februarie 2008, provincia Kosovo şi-a declarat independenţa faţă 
de Serbia. În ciuda faptului că un număr însemnat de state au recunoscut acest lucru, 
tensiunile şi incidentele persistă deoarece nu s-a putut ajunge la o soluţie politică 
agreată de toate părţile implicate, şi nici una dintre comunităţi nu este dispusă să 
accepte şi să respecte principiile toleranţei interetnice. 

Interesele actuale vitale ale Serbiei de ordin politic privesc menţinerea 
integrităţii statale faţă de pretenţiile de autonomizare ale provinciei Voivodina, 
precum şi rezolvarea situaţiei tensionate existente în relaţiile cu Muntenegru. 
Refacerea climatului de securitate reprezintă o şansă în plus pentru ţările din regiune 
în vederea intensificării eforturilor de integrare şi edificare a noii arhitecturi de 
securitate şi stabilitate.

Privind spaţiul dunărean, interesele naţionale ale Serbiei, de ordin politic 
vizează menţinerea graniţelor actuale fluviale cu România, respingând orice discuţie 
care atinge problema retrasării graniţei pe Dunăre. Fluviul este o mare oportunitate 
pentru Europa, şi o oportunitate mai mare pentru Serbia, declară oficialităţile din 
această ţară. 

Un sfert din lungimea Dunării se află pe teritoriul Serbiei, fluviul trecând 
prin mai mult de 80 localităţi. Probleme actuale ce privesc fluviul Dunărea se referă 
în principal la poluare şi apele reziduale, fapt ce afectează aproape fiecare sferă 
economică – construcţii navale, turismul, agricultura.

În ultima perioadă, Camera de Comerţ din Serbia organizează conferinţe şi 
simpozioane internaţionale, scopul acestora fiind promovarea cooperării cu UE în 
elaborarea unei strategii cuprinzătoare privind problemele actuale ale Dunării.

 
Interesele la Dunăre ale Bulgariei
Beneficiara a 471,6 Km riverani Dunării la malul drept, Bulgaria percepe pe 

plan intern și extern următoarele riscuri şi ameninţări la adresa securității statului:
- sud-estul Europei continuă să fie o arie de conflict şi tensiune în Europa;
- apariţia după războiul regional a crimei organizate, terorismului care 

constituie factori de instabilitate internaţionali.
Privind spaţiul dunărean şi maritim, interesele naţionale ale Bulgariei, de 

ordin politic vizează menţinerea graniţelor actuale fluviale şi maritime cu România, 
respingând orice discuţie care atinge problema retrasării graniţei pe Dunăre şi 
problema orientării graniţei apelor teritoriale funcţie de linia generală a litoralului.

Pentru perioada următoare interesele acestei ţări privesc: 
- extinderea cooperării teritoriale între oraşe şi sate conectate prin cea mai 
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mare cale de navigaţie din Europa;
- dezvoltarea infrastructurii de transport;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului. 
Din punct de vedere economic, interesele Bulgariei privesc menţinerea 

operaţională a centralei atomo-electrice de la Kozlodui, aceste interese fiind în 
contradicţie cu interesele româneşti şi cu interesele regionale  privind protecţia 
împotriva unui accident nuclear, posibil în practică, la acest tip constructiv de centrală.

Interesele la Dunăre ale Moldovei
Republica Moldova se prezintă ca un stat măcinat de disensiuni politice cu o 

economie dependentă de resursele energetice din Rusia. Liberalizarea economiei şi a 
comerţului, consolidarea relaţiilor economice de piaţă, ajustarea legislaţiei naţionale 
la standardele europene şi mondiale au deschis posibilităţi largi pentru dezvoltarea 
socială şi economică a Republicii Moldova, inclusiv pentru conectarea economiei şi 
comerţului său la circuitul internaţional. Mai mult decât atât, aşezarea geografică a 
Republicii Moldova a căpătat o importanţă deosebită din punct de vedere geostrategic, 
conferindu-i rolul unei punţi de legătură economică şi comercială între pieţele din 
vest şi cele din est. 

Principalele ameninţări la adresa securităţii şi stabilităţii Republicii Moldova, 
sunt: separatismul, terorismul internaţional, naţionalismul etnic şi fundamentalismul 
religios. 

Relaţiile dintre România şi Moldova se dezvoltă în virtutea parteneriatului 
special întemeiat pe criterii atât geografice, fiind vecine, cât şi de ordin istoric şi 
cultural. O atenţie sporită este acordată cooperării în domeniul economic, energetic şi 
al transporturilor, în scopul depăşirii dependenţei economice unilaterale a Republicii 
Moldova. O importanţă aparte capătă cooperarea dintre cele două ţări în contextul 
integrării europene.  

Interesele fluviale ale Moldovei se referă în principal la:
- dezvoltarea terminalului petrolier de la Giurgiuleşti;
- încheierea unui acord de frontieră fluvială cu România;
- dezvoltarea infrastructurii de transport.
În anul 1999, Ucraina a permis accesul la Dunăre a Moldovei pe o lungime  

de 0,6 Km . În acest spaţiu, la Giurgiuleşti, a fost construit un port de pasageri şi 
de mărfuri şi de asemenea a fost inaugurat un terminal petrolier. Aceste lucrări sunt 
susţinute de firme ruseşti şi afectează ecosistemul râului Prut, care reprezintă o parte 
a frontierei de est a Uniunii Europene cu fosta republică sovietică. În cazul unui 
accident petrolier în acest port poate fi afectată iremediabil întreaga Deltă. 

Interesele la Dunăre ale Ucrainei
Din punct de vedere geopolitic şi geostrategic, Ucraina este cea mai 

importantă zonă dintre Europa şi Rusia. Nici una dintre acestea nu se poate simţi 
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în siguranţă fără Ucraina care, deşi este dependentă economic de Rusia, are resurse 
economice şi militare considerabile ceea ce determină o anumită particularitate a 
relaţiilor internaţionale ale acesteia. Ea beneficiază de o formă aparte de colaborare 
cu NATO, ceea ce îi conferă o poziţie privilegiată în noua structură de securitate ce 
se prefigurează la nivel regional.

În prezent, Ucraina este interesată de participarea la materializarea noilor 
proiecte în domeniul transportului petrolului care leagă Marea Neagră de Marea 
Baltică, ceea ce ar duce la diminuarea dependenţei energetice faţă de Federaţia Rusă.

Interesele naţionale vitale ale Ucrainei de ordin politic în relaţiile cu România 
urmăresc menţinerea graniţelor actuale terestre, fluviale şi maritime, respingând orice 
discuţie care atinge problema apartenenţei insulelor de pe braţul Chilia şi problema 
apartenenţei Insulei Şerpilor.

La Dunăre, Ucraina dispune de 79,6 km la malul stâng și de tot malul 
stâng al brațului Chilia. Din punct de vedere economic, interesele Ucrainei asupra 
Dunării urmăresc în special  segmentul nord-vestic al coridorului logistic european 
(segmentul Main-Rin), aceasta presupunând securitatea trecerii prin zona sârbească 
fluvială şi deschiderea (accesul neîngrădit) transportului fluvial ucrainean către 
centrele economice  vest-europene.

Problema canalului Bîstroe
Construirea de către Ucraina a unui canal navigabil, care să-i permită 

ieşirea la Marea Neagră fără a tranzita apele teritoriale ale României, a reaprins şi 
redeschis vechi dispute politice, fiecare dintre părţi încercând să demonstreze, mai 
mult sau mai puţin convingător, că deţine dreptatea supremă.

Conducerea Ucrainei nu s-a ferit niciodată să declare că doreşte să amenajeze 
braţul Chilia, reluând astfel un proiect mai vechi, de la începutul anilor 1990, care 
a fost abandonat din cauza lipsei de fonduri, urmând fie să amenajeze vechi porturi, 
fie să construiască unele noi, care să permită primirea navelor de mare tonaj. Este 
de neînţeles cum statul român a rămas impasibil la toate aceste informaţii, având 
în vedere că prin reducerea sau chiar prin anularea traficului navelor ucrainene pe 
sectorul românesc al Dunării, pierderile financiare ce urmau a fi înregistrate erau 
imense.

Prin punerea în practică a acestui proiect Ucraina dobândeşte o poziţie 
privilegiată în transportul fluvial din această zonă, consolidându-şi statutul de putere 
europeană şi obligându-ne la anumite concesii politice şi economice, care, în alte 
condiţii, nu ar fi putut fi obţinute.

Canalul Bîstroe nu are decât 8 km, numai că Ucraina vorbeşte de 160 
km punând la socoteală şi canalul Chilia, braţ al Dunării ce constituie de fapt 
graniţa cu România.

Ucraina are mai multe interese prin amenajarea pentru navigaţie a 
canalului Bîstroe. In primul rând, este vorba în mod clar de interese economice 
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majore şi de o spargere a monopolului românesc la gurile Dunării. Forurile 
internaţionale sunt informate periodic de Ucraina asupra necesităţii dării în 
folosinţă a acestei căi de ieşire la mare, a spargerii monopolului României la 
gurile Dunării în condiţiile de perspectivă a creşterii traficului naval cu resurse 
energetice spre Uniunea Europeană. Lucrările de amenajare pentru navigaţie 
a  braţului Chilia (canalului Bîstroe) sunt în curs de executare  şi nu este decât 
o chestiune de timp pentru ca întregul traseu navigabil să fie pus in funcţiune. 

Canalul Bîstroe reprezintă în viziunea Ucrainei axa majoră a interesului 
privind platoul continental, cunoscându-se intenţia sa de a se exploata resursele 
petroliere din jurul Insulei Şerpilor. Existenţa terminalelor petroliere la Izmail, 
Reni şi cel de curând dat în exploatare la Giurgiuleşti (în colaborare cu Republica 
Moldova), precum şi lucrările de dezvoltare a infrastructurii portului Vâlkov sunt 
semne evidente că Bîstroe e doar o mică porţiune din calea navigabilă a Ucrainei 
pe care se va duce petrol din spaţiul ex-sovietic sau cel care se va exploata din 
platoul continental al Mării Negre spre Europa. De asemenea, pe această rută se 
vor transporta produse şi materii prime spre ţările europene. Un aspect interesant 
este faptul că firme româneşti sunt interesate de realizarea acestui canal datorită 
faptului că se scurtează ruta de transport naval între Combinatul de concentrate 
de fier de la Krivoirog şi Combinatul de la Galaţi, sau de preluare a activităţii 
de pilotaj, ştiindu-se faptul că partea ucraineană nu are experienţă şi personal 
pregătit pentru ieşirea de pe fluviu la mare.

Principala motivaţie geopolitică, este înlăturarea monopolului românesc al 
transportului la gurile Dunării. 

Construcţia acestui canal va fi făcută pe o porţiune a Deltei Dunării, rezervaţie 
naturală aflată în patrimoniul mondial al UNESCO, ce adăposteşte aproximativ 90 de 
specii de peşti şi 300 de specii de păsări, unele dintre acestea foarte rare sau pe cale 
de dispariţie. Din punct de vedere ecologic, construcţia canalului va afecta în mod 
ireversibil flora şi fauna Deltei Dunării, o suprafaţă semnificativă urmând a fi lipsită 
de apa care, conform ultimelor estimări, va dispărea din cauza diferenţei de nivel 
existente între nivelul canalului şi cel al rezervaţiei. 

O altă ameninţare generată de construcţia acestui canal este de natură 
economică, estimările actuale arătând o pierdere economică a României aproximată 
la mai multe milioane de euro anual. 

Interesele la Dunăre ale Federației Ruse
Deși nu este țară riverană Dunării, Federația Rusă trebuie privită ca o mare 

putere în orice domeniu care își manifestă permanent dorința de a activa în acest 
spațiu aflat la confluența dintre Uniunea Europeană și granițele sale. 

Dunărea este la fel de importantă pentru Federația Rusă ca și pentru Uniunea 
Europeană.
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Concluzii

În noul context geopolitic spaţiul dunărean capătă o nouă importanţă, fiind 
situat în zona de interes strategic a NATO, UE, Federației Ruse şi a altor state din 
fostul spaţiu sovietic. 

Echilibrul militar în acest spaţiu a suferit modificări importante. Aderarea la 
NATO a ţărilor Europei centrale şi de sud-est (cu excepţia Serbiei) şi integrarea în 
UE a României şi Bulgariei a determinat o creştere a încrederii statelor din zonă şi 
translatarea factorilor de risc şi de ameninţare spre zona de vărsare a Dunării, în zona 
de graniţă a UE cu spaţiul fost sovietic.

Riscurile de natură asimetrică se diversifică şi se amplifică în intensitate şi ca 
arie de manifestare, prevenirea şi contracararea acestora constituind o responsabilitate 
comună tuturor statelor din zonă.

Securitatea în zona dunăreană, deşi este consolidată de prezenţa NATO şi UE, 
este supusă unor factori generatori de riscuri cum sunt:

- insuficienta securizare a graniţelor (cu Serbia, cu Moldova şi Ucraina), 
precum şi dezvoltarea traficului internaţional de droguri, fiinţe umane, armament şi 
materiale periculoase;

- stabilitatea politică fragilă a unor state din regiune;
- existenţa grupărilor separatiste; 
- apariţia terorismului şi posibilitatea acestuia de a lovi obiective economice 

din apropierea comunicaţiilor fluviale şi chiar comunicaţiile fluviale;
- concentrarea arsenalelor militare (Ucraina, Federația Rusă);
- spaţiul aflat în apropierea gurilor de vărsare a Dunării se afla într-o profundă 

criză economică şi de identitate;
- necesitatea modificării convenţiei de la Belgrad din 1948 în spiritul intereselor 

europene;
- existenţa unor obiective economice de risc major pe fluviu (ecluze, centralele 

nucleare de la Koslodui şi Cernavodă);
- apariţia fenomenelor meteorologice periculoase, în contextul modificărilor 

climatice globale, care pot determina catastrofe naturale de anvergură pe fluviu 
(inundaţii de mari proporţii, distrugerea lucrărilor hidroenergetice);

- perspectiva ca spaţiul dunărean să devină spaţiu de tranziţie pentru resursele 
energetice din Asia Centrală sau de pe platoul continental al Mării Negre;

- construcţia canalului Bîstroe, cu consecinţe economice şi ecologice asupra 
României şi internaţionalizarea acestei probleme.

Toate statele dunărene se declară interesate de crearea unui climat de securitate 
şi stabilitate în care să se deruleze proiecte de cooperare şi dezvoltare în toate 
domeniile. Totuşi, se observă că între aceste state există o dezvoltare inegală, iar 
interesele concurente se manifestă permanent, indiferent de apartenenţa uneia sau 
alteia la o organizaţie anume.
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În condițiile în care România va adera la spațiul Schengen va trebui redefinit rolul 
forțelor navale fluviale pentru realizarea climatului de securitate la nivelul frontierei 
naționale devenite implicit frontiera UE și Schengen cu spațiul extracomunitar. În 
aceste condiții va trebui să se pună la punct un plan comun de cooperare între poliția 
de frontieră și forțele marinei militare pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor de 
securitate și apărare.

România prin forțele navale militare trebuie să își propună să fie capabilă să 
reacționeze la noile amenințări și la combaterea acestora prin mutarea primei linii de 
apărare în afara granițelor sale și de asemenea să recunoască faptul că nici una din 
aceste amenințări nu este pur militară și nici nu pot fi combătute doar prin mijloace 
militare.

În consecință România trebuie să se alinieze politicii de securitate și apărare 
a Uniunii Europene și să adopte o abordare multilaterală a provocărilor la adresa 
securității.
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Abstract 

Our paper focuses on the brief analysis of a special type of pollution, 
becoming a genuine global threat for our international society, at the beginning 
of the 21st century: we talk about the plastic pollution of seas and oceans, 
despite the fact that this type of pollution can also endanger the beaches, the 
forests, the rivers and other lands. Both the human right to a clean and healthy 
environment and the right to health are threatened by the plastic pollution of 
oceans and seas. From the perspective of consolidating a true global juridical 
regime of environment, we consider the legal provisions for banning, limiting 
and conditioning the use of plastic products to represent an important part. 
Micro-plastics have also become a great threat to the health of human beings 
and nature, without being subject to the compelling legislation at national, 
European and international levels, showing thus, the necessity to take serious 
steps towards regulating this issue.2

Key-words: human activities; biodiversity; sustainable development; plastic 
pollution; oceans; seas; 
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2  The present article represents only the personal opinion of the author and it does not involve in any form any 
other natural person or legal entity. All the rights over the present text are reserved. The quotations of the present text 
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Introduction

Both doctrine and governments now observe the negative impact of 
human activities on terrestrial ecosystems, in particular, through loss of 

biodiversity, depletion of natural resources and pollution, thus requiring a global 
and national approach for a sustainable development3, and the implementation of 
the principle of respecting and preserving the environment. The 21st century also 
brings the need to raise awareness of the devastating impact on human nature, which 
human societies have (both highly industrialized and underdeveloped, but marked 
by a phenomenon of urbanization and lack of ecological education). One of the 
forms of pollution currently known by consumer societies around the world (talking 
about a true global culture of consumerist type, as a direct effect of globalization of 
commodities and products, but also as a vision of the world) is also the pollution with 
plastic products. In this paper we mainly address the pollution of oceans with plastic 
products, and we need to identify at the same time, a series of innovative ways to 
regulate and combat this negative process tithe oceans, the planet’s blue lung.

Plastic pollution is a specific form of pollution of the oceans and seas (but also 
of the waters inside the continents, such as rivers, watercourses, lakes) encountered 
in consuming societies of the 21st century and not just in industrial societies, but 
also in rural or urban pauper societies, if there is a pattern of consumer society 
superimposed on it.

Degradation of oceans and seas by intensifying pollution with plastic products 
(ear sticks, disposable coffee cups, plastic bags and carrier bags, food packaging, 
disposable plastic cutlery, candy packaging - being the most widespread plastics at 
global level and major products that pollute the oceans and seas of the world) has 
now reached alarming levels, requiring regulatory/legal sanction for commercial 
companies, both for states and for individuals, as well as immediate methods and 
policies collection, selection and recycling of these plastic products.

People, but above all, leaders of states and companies have a responsibility 
to quickly identify solutions to combat this globally spread, ocean and sea pollution 
that endangers not only the quality of aquatic ecosystems but also marine and ocean 
biodiversity, and human right to enjoy clean, unpolluted, healthy environment (oceans, 
seas)4. According to current estimates, 90% of the world’s marine birds (living in 
aquatic ecosystems - such as seas and oceans) have in their stomachs fragments of 

3  See also Cynthia Ghorra-Gobin, coord., Dictionnaire des mondialisations, Ed. Armand Colin, 2006,  pp.103-104
4 Especially since, in the future, even consumer society will focus on the oceans and seas, the production of food 
for human use from marine farms (seaweed in particular) but will also take into account the extraction of precious 
resources from the ocean floor (which will lead to the development of human habitats in the marine environment, 
such as underwater colonies).To be seen Jacques Séguela, Viitorul viitorului, trad. de Constantina Paligora, Ed. Aldo 
Press, București,  pp. 93-94.
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plastic, as compared to the 1960s, when they were about 5%5. Pollution of plastics 
is also responsible for the decline in biodiversity, with species only in Central and 
South America estimated to have declined 89% over the 1970s6. It should also must 
be taken into account that the plastic products pollution of oceans and seas (complex 
natural flora and fauna habitats) is due not only to the pattern of expanded global 
consumption societies, but also to the lack of ecological education of governments 
and citizens, the insufficient number of NGOs dedicated to countering the pollution of 
the terrestrial ecosystems with plastic products, the insufficient time allocated by the 
global media to this issue, the low number of measures and policies of governments 
to combat the pollution of oceans and seas (in particular, riparian states at oceans and 
seas affected by this type of pollution) and the lack of a sanction and preventive legal 
regime for companies and individuals polluting the seas and oceans.

We must also bear in mind that phenomena such as the urbanization 
pauperisation at global level 7(enlargement of urban settlements, the proliferation 
of metropolises and megalopolises, rural immigration phenomena to the urban 
environment accompanied by poverty and urban informal settlements) favours 
the plastic products pollution of seas and oceans (especially in the states with a 
developing economy that does not pay sufficient attention to the imperatives of 
sustainable development).

Increasing of transnational companies, another feature of economic and trade 
globalization, favours (in the absence of concrete legal accountability by the state 
in which it operates or the state of origin) the intensification of plastic products 
pollution of oceans and seas. Also, other favourable factors are: disinterest of small 
traders and individuals (simple consumers) in seeking alternative products to plastic 
(textile, cardboard or easily biodegradable products) for food transport or for food 
consumption; governmental lack of interest (in the absence of clear international 
sanctions legislation and a transnational legal framework for combating pollution 
of the oceans and the seas) to take measures and policies to combat this form of 
pollution; the existence of a global consumer society pattern that is not harmonized 
and adapted to meet the requirements of sustainable development; the lack of 
implementation by States, in the sense of sustainable development, of the obligations 
and principles already existing in the UN Declaration on Sustainable Development, 
which is implicitly included, and the obligation of States to combat plastic pollution, 
not only on oceans and seas, but also on terrestrial ecosystems - fossils, fields, 
savannas, marshy areas, urban and rural settlements, etc.). In the global consumption 
society of the 21st century, the oceans and seas have an exclusive role to play in the 
area of exploitation (fishing) and discharge of waste. Aquatic ecosystems such as 
5 According to WWF Living Planet Report, 2018. https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2018 , 
https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1187/files/original/LPR2018�Full�Report�Spreads.pdf
6  Idem.
7 https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html , 
https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf
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the oceans and seas are not cared, treated with respect, protected and preserved by 
the present human societies to provide an improved standard of living for present 
generations and especially for future generations.

Also, world population growth leads to the creation of a vicious circle, namely 
increasing consumption needs, widening the gap between expanding consumer 
society patterns and sustainable development, increasing destructive pressures on 
the environment, and expanding plastic products pollution on the seas and oceans of 
the world.

Presently it is necessary to create a binding legal framework at international 
level (a Convention on the Protection of Biological Diversity and, in our opinion, 
a Special Convention on Combating Pollution of Oceans and Seas with Plastic 
Products), to be signed and assumed by States in order to coordinate their efforts to 
combat this type of pollution. Some of these efforts are already being implemented 
(such as the UN Biodiversity Conference held in Egypt at Sharm el-Sheikh between 
November 13-29, 2018)8, intended to be a global treaty for nature and humans, to 
slow down and stop the danger of biodiversity loss9. On this occasion, the UN shall 
warn participating States to make the necessary efforts to combat biodiversity loss and 
protect ecosystems. This conference also includes meetings between the Biological 
Diversity Convention body and its protocols, as well as a number of forums and 
meetings10. This conference also includes: the 14th Meeting of the Conference of the 
Parties to the Convention on Biological Diversity; the 9th Meeting of the Parties to 
the Cartagena Protocol on Biosafety; the Third Meeting of the Parties to the Nagoya 
Protocol on Access and Benefit Sharing; the high-level segment of these meetings11. 
Also on this occasion, the Strategic Biodiversity Plan 2011-2020 is also expected to 
be adopted12.

Every year, according to estimates, more than 8 million tons of plastic pours 
into the ocean, while three of the largest cleaning measures can solve in the amount 
of just 0.5%, this type of pollution13. Thus, initiatives, new industries and ways of 
systematic development of the fight against plastic waste are currently being sought. 
For example, we can quote the efforts of the Ellen MacArthur Foundation, which 
launched a special $2 million (New Plastics Economy Innovation Prize) in May 
201714. Through this award, scientists, designers and other innovators are encouraged 
to identify new ways to manufacture, use and recycle plastic. This foundation 
estimates that some of the major companies and brands are already working towards 
100% use of recyclable, reusable and compostable packaging by 2025 (Amcor, 
Ecover, Evan, L’Oreal, Mars, M$S, PepsiCo, The Coca-Cola Company, Unilever, 
8 https://www.besnet.world/event/un-biodiversity-conference-cop14 , https://www.cop14-egypt.com
9 https://www.weforum.org/agenda/2018/10/weve-lost-60-of-wildlife-in-less-than-50-years
10 https://www.cbd.int/conferences/2018
11  Ibidem.
12  Ibidem.
13    pollution-not-just-the-symptoms
14  Idem. 
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Walmart, Werner & Mertz, which together would represent nearly 6 million tons of 
plastic packaging per year)15.

As part of efforts to combat this type of pollution of the oceans and seas of the 
world, also is to be mentioned the efforts of the French government to commit for 
adopting 100% recycling policies for plastics by 2025, by implementing a roadmap for 
the circular economy and the practical ways to achieve that goal. In United Kingdom, 
partnerships have been established on the first national implementation of UK’s New 
Savings of Plastics, supported by the government, together with companies and the 
private sector but also with other governments, to combat the waste of plastic16.

As the estimates show, the consumer society, found in the contemporary 
world has generated real industries producing plastic products, mostly disposable, 
whose demand on the market increases from year to year, causing an invasion and 
an aggression of the environment because many of these products have a long-term 
degradation or are not biodegradable. Plastic objects, once discharged into the 
environment (here in seas and oceans), are transformed over time into fine plastic 
micro particles, which form sediments on the marine and ocean floor, suffocating 
the development of marine and oceanic deep-water ecosystems and affecting the life 
of the flora and specific fauna. Other plastic micro particles are absorbed by marine 
and oceanic plankton, passing through the body of the fish and from there into the 
human food chain, with unpredictable and unseen consequences to human health 
and human species. Plastic production has multiplied by 20 out of 1960 and shall 
double in 203617, compared to low recycling rates, with the lack of civic education to 
reuse and limit the widespread use of plastic products, with insufficient measures to 
recover, collect, extract from the affected environment plastic products and destroy 
them in an eco-sustainable (environmentally friendly) way or to introduce them into 
other industries.

Approximately three quarters of the marine litter are composed of plastic 
nowadays, around 4.8 to 12.7 million tons of plastic; between 2% and 5% of the 
waste of plastic generated by the consumption of the world’s companies enter the 
oceans each year, most of the plastic waste discharged into the oceans and seas being 
out of sight18. According to the 2018 research, at depths of over 6,000 m and in 
the deepest ocean openings, disposable plastic products have been found 19, which 
shows the advanced degree of pollution with this type of waste, in marine and ocean 
ecosystems, and the lack of immediate, coordinated measures, of a global strategy 
in this respect.
15  Ibidem. 
16  Ibidem.
17  European Parliament. Briefing: EU legislation in progress. Single-use plastic and fishing gear. Reducing marine 
litter. EPRS (BRI)�2018, 19 october 2018. http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-
jobs-growth-and-investment/file-single-use-plastics-and-fishing-gear-reducing-marine-litter-from-plasticsEPRS | 
European Parliamentary Research Service , Author: Didier Bourguignon,Members’ Research Service, PE 625.115
18  Idem.
19  Ibidem.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019 133

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

According to a report presented by the European Environment Agency, it 
is shown that most of the oceanic wastes come from land-based sources, with the 
exception of the N-E Atlantic, where marine litter is equally important20. 

The McKinsey/ 2015 report estimates that at present there are around 150 
million tons of plastic discharged in the seas, 60% of which comes from waste 
of unsorted plastic or uncollected trash from land, while 20% comes from plastic 
collected but subsequently reintroduced into the oceanic environment, and 20% 
originated from ocean-based sources (fisheries)21.According to this report, nearly 
80% of the land-based waste of ocean litter comes from only 20 countries. Lack of 
initiatives to ensure the proper collection and processing of plastic along with social 
inertia, favoured by consumerist comforts and carelessness towards the environment, 
as well as extensive meeting and use on the world consumer market of plastic22 have 
led to this alarming situation, truly a global problem of today’s society, as well as 
climate change.

Marine and oceanic biodiversity, as well as coastal ecosystems, are directly 
jeopardized by the existence and scale of marine litter every year, producing a direct 
impact on humans, their health and well-being. Marine litter of plastic not only 
degrades the marine, oceanic and coastal environment, but is swallowed by animals 
and absorbed by marine plankton, plastic containing or transporting chemicals23. 

1. International Legal Status of Waste - General Framework - 

The most complete legal definition of the term ‘waste’ can be considered the 
one from OECD documents (OECD / 1987 Directive24), where by this term are meant 
“materials destined for disposal, accidentally spilled materials, lost, contaminated, 
rendered inappropriate for use, various residues of production, etc.”; the general 
types of hazardous waste are mentioned in the text, regardless of their form (liquids, 
aerosols, muds, solids, etc.)25.

Another international document, namely the Basel/1989 Convention on the 
transboundary movement of dangerous wastes and their disposal26, shows in Art. 2 
that ‘waste’ generally means ‘those substances or objects which are removed or are 
to be removed or need to be disposed of in accordance with national law’.

Concerning marine pollution, the Bucharest Convention for the Protection of 
the Black Sea Against Pollution/199227states that ‘harmful substance’ means broadly, 
not just ‘any dangerous, poisonous substance or other substance which, brought into 
20  Ibidem.
21  Ibidem.
22  Ibidem.
23  Ibidem.
24 www.oecd.org
25  Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, op. cit., pp. 476-477.
26 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis�pck.htp�act�text?idt=28032
27 https://lege5.ro/Gratuit/gy2temzy/conventia-privind-protectia-marii-negre-impotriva-poluarii-din-21041992
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the marine environment by its toxicity/bio accumulative characteristics, would cause 
pollution or would adversely affect biological processes” but also “wastes considered 
dangerous due to their composition and/or their harmful effect on a component of the 
environment or the environment in general”.

The legal regime of waste (including plastic wastes that pollute the ocean and 
marine environment) also contains a special part which is affected by the special 
legal responsibility of States, in accordance with international conventions ratified by 
them. According to the Geneva Convention 1958, States have an obligation to ensure 
that the relevant international obligations concerning the protection and conservation 
of the marine environment28. States are responsible, according to international law 
(express provision, introduced by Article 235 of the Convention) in this area, which 
raises a question of legal liability both internationally and nationally (involving the 
jurisdiction of the States on whose territory they are inland waterways or parts of 
the sea or ocean) of transnational companies or foreign or national natural and 
legal persons polluting the seas and oceans of these countries with plastic waste. 
However, special regulations should be introduced at manufacturers of plastic and 
consumer level for the limitation of production and the widespread use of plastic 
objects (bottles, bags/plastic carrier bags, sticks and coffee cups, plastic cutlery, 
packaging, plastic cassettes, plastic candy packaging and other disposable plastic 
items), regulations to discourage their widespread use by natural and legal persons 
at national and international level( by signing cooperation agreements between 
countries for the limitation, discouragement and transnational recycling of plastic 
wastes and, in particular, of discarded plastic waste in the seas and oceans).The 
21st century encourages, in our view, mainly the emergence of large transnational 
collection and processing industries, the recycling of plastic waste that pollutes seas 
and oceans, especially in areas outside the jurisdiction of countries (free zones).

According to the Geneva/1958 Convention, which applies to us, including 
plastic wastes from seas and oceans (until the adoption of a special convention on 
this type of pollution at international level29), states have the legal obligation to watch 
for protection and defence of the marine environment, because “their domestic law 
offers them recourse by allowing them to obtain a quick and adequate compensation 
or other repair of the damage caused by the pollution of the marine environment by 
the natural or legal persons within their jurisdiction”.

According to the Stockholm Declaration30, Principle 22 “States must cooperate 
in the development of international law concerning the liability and compensation 
of victims of pollution and other environmental damage that activities within 
the jurisdiction of each State or under its control cause to regions beyond their 
28 https://lege5.ro/Gratuit/g42tsnbs/conventia-asupra-platoului-continental-incheiata-la-geneva-la-29-aprilie-1958

29 http://theconversation.com/an-international-plastics-treaty-could-avert-a-silent-spring-for-our-seas-90990, http://
web.unep.org/unepmap/un-declares-war-ocean-plastic, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5812987
30 http://www.un-documents.net/unchedec.htm



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019 135

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

jurisdiction” concerns the damage caused by transboundary pollution31.
The United Nations Conference Declaration/Rio, 199232, Principle 13 

proclaims the commitment of States to draft national legislation on environmental 
pollution and damage, as well as on victim compensation. States must cooperate 
“with reasonable care and reasonableness to develop the benefits of international 
law on liability and indemnification in the event of adverse effects of environmental 
damage in countries beyond the bounds of their jurisdiction or under their control”.

From this perspective, it is necessary that a future International Convention on 
the Pollution of Waste from Plastics in the Oceanic, Marine and Inland Waterways 
or in the course of the rivers should define the term “illicit deed”, starting from 
the violated obligation to a state/group of states/transnational companies carrying 
out activities that pollute these environments with plastic waste (defining the 
responsibility of states for illicit deeds), but also to define the term “licit” (liability 
of states for licit deeds, where the basis of responsibility is the risk presented by 
an activity causing damage to another State or to an area under its jurisdiction or 
control)33.As the doctrine recognizes, the acts of liability include either illicit conduct 
of international law, which causes damage to the environment, or a series of licit 
activities, not prohibited by international law, but which may constitute sources of 
environmental damage and norms of international law that protects the environment34.

States have an illicit conduct in international environmental law (the general 
framework of environmental liability, where, in our opinion, the responsibility of 
states for pollution of the seas and oceans, within their jurisdiction, with plastic waste) 
by their action or inaction violates an international obligation assumed in the field of 
public international environmental law in the field of environmental protection (seas 
and oceans, within their jurisdiction) in force at the time of the act (action or inaction 
attributable to the State, according to the international environmental law)35.  

In order for state liability to be committed for illicit conduct, it must: have 
been the act committed intentionally or negligently or imprudently; the illicit act 
is attributable to the State and its organs; there is a causal link between the caused 
damage and the illicit act36. 

Liability of states for illicit acts (actions and inactions) through which they 
cause damage to the environment can also, in our opinion, be committed to this 
general field and to actions and inactions committed by states intentionally but also 
through negligence or imprudence by States or their organs (concerning the pollution 
of plastic products), causing damage to the seas and oceans (within the territorial 
limits of their jurisdiction, but also for damage caused outside their jurisdiction, in 

31  Daniela Marinescu, op. cit., p. 665.
32 http://www.unesco.org/education/pdf/RIO�E.PDF
33  Daniela Marinescu, op. cit., pp. 666 -667.
34 Idem.
35  Idem, p. 667.
36  Ibidem, p. 667.
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the free zones of the seas and oceans or in the seas and oceans portions under the 
jurisdiction of other states).

In international environmental law, there is a general obligation on States to 
protect environmental factors (here, the seas and oceans of the planet), already listed 
in international documents that also affect the pollution of marine and ocean waters 
by plastic waste. Thus, according to Principle 21 of the Stockholm Declaration37, 
States have the duty to ensure that activities within or under their jurisdiction do not 
cause damage to the environment in other States or regions that do not fall under any 
jurisdiction.

In the Charter of Economic Rights and Duties of States/197438, it is for the 
States to have the duty and responsibility to ensure that activities conducted under 
their jurisdiction or under their control do not cause damage to the environment in 
other states or regions which do not fall under any national jurisdiction.

The Montego Bay Convention on the Law of the Sea39mentions that States 
have the duty to protect maritime law and that they are liable in case of breach of this 
obligation.

We believe that the magnitude, expansion of plastic waste pollution (by direct 
discharge into seas or oceans or by spillage into flowing waters that flow into seas 
and oceans or through spillages in virgin plots, beaches or even in places designed 
for discharges into seas and oceans but without the proper protection of the seas and 
oceans) and the lack of concrete measures taken by states on this type of pollution 
implies the violation of the essential obligation to keep the seas and oceans (ocean 
and marine ecosystems) at high quality standards, human being to a clean and healthy 
environment, human right to health (through intoxication and assimilation in the 
body of marine life of plastic products or plastic micro-elements resulting from the 
degradation of waste, which then enters into human consumption).It is, in our opinion, 
a breach of essential importance for the protection of the fundamental interest of 
the entire international community of states (human food safety jeopardized by the 
plastic pollution of oceans and seas), but also the rights of nature to be protected from 
actions or inactions (anew right to be enacted de lege ferenda in the forthcoming 
International Convention on the Protection against the Pollution of Seas and Oceans).

It is important to note that in the Convention on the Law of the Sea, the legal 
category of “international crimes” (defined as violations by a state/group of states - 
in particular by the states bordering the seas and oceans, but also by states discharges 
plastic products into free zones or areas within the jurisdiction of other states - an 
international obligation so essential for the protection of fundamental interests of the 
international community that its violation is recognized as a “crime” by the entire 
37 http://www.un-documents.net/unchedec.htm
38 https://lege5.ro/Gratuit/g44tcmrt/rezolutia-nr-3281-1984-a-adunarii-generale-a-onu-carta-drepturilor-si-indatori-
rilor-economice-ale-statelor
39 http://acropo.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/03/6.1.Conventie-1982-Conventia-Natiunilor-Unite-asupra-
dreptului-marii-10.12.1982.pdf
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international community) and the massive pollution of the seas and oceans of the 
world. In the term of “massive pollution” can also come the pollution with plastic 
products, since the Montego Bay Convention does not explicitly exclude this type of 
pollution that they are facing on a large scale, the present society.

We also advocate the explicit introduction of the “international crime” legal 
status of plastic products pollution of the oceans and seas, given the scale and scale-
up of this type of pollution and the necessity to identify the states responsible for 
the policies and the measures by which these products are discharged or allowed 
to be discharged into seas and oceans. It remains the state’s obligation to return 
internally to concrete national polluters and sanction them internally. Any member 
of the international community, according to the International Court of Justice and 
the doctrine, has the right to invoke the author’s state responsibility for the pollution 
of the oceans and plastic products, not just the state victim of this type of pollution40.

Also, in the case of destruction of plastic products collected from seas and 
oceans, must be taken into account of specific cross-border damage to neighbouring 
countries, including air degradation (the burning of plastic wastes): Troul Smelter 
(1938-1941) between The United States and Canada, for example, the Arbitral 
Tribunal considered that, according to the principles of international law, “no State 
has the right to use or to allow its territory to be used in a way that causes damage, 
because of smoke in its territory, to the territory of another State or to the goods or 
persons present there when it is a serious case and when the existence of the damage 
was clearly and convincingly established’41.  

2. The European Legal Status of Plastic Waste. Towards 
a General Framework on Marine Pollution with Plastic Waste

There is a rich legislative framework in the field of waste, at European level. 
One example is Directive 75/442 on waste, published in the Official Journal of the 
European Communities no. 1194 of July 25, 1975; Directive no. 91/689 on hazardous 
waste, published in JOCE no. 1377 of 31 December 1991; European Parliament and 
Council Directive 2006/12 / EC on waste, published in JOCE no. 1 114/9 of 27 April 
2006.

The European Union, through its institutions, has adopted a special legislation 
on marine litter, of course, this being only the beginning of the establishment of a 
European special legal regime in the field of combating the environmental plastic 
pollution of European countries.

Markings on marine litter are contained in several EU legislation, as well42: 
40  Daniela Marinescu, op. cit.,  p. 668.
41  Ibidem, p. 668.
42  European Parliament. Briefing: EU legislation in progress. Single-use plastic and fishing gear. Reducing marine 
litter. EPRS (BRI)�2019, 19 October 2018.  EPRS | European Parliamentary Research Service , Author: Didier 
Bourguignon, Members’ Research Service , PE 625.115



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019138

The Waste Framework Directive (amended in May 2018), which obliges Member 
States to identify products that are the main sources of litter and to take measures 
to stop the generation of marine litter; The Marine Strategy Framework Directive 
(which requires Member States to ensure that the quantities and composition of 
marine litter do not cause damage to the marine and oceanic environment where 
it is discharged (as part of a general objective of achieving a good environmental 
status by 2020 for Marine Waters), the Urban Waste Framework Directive (setting 
urban wastewater treatment and collection conditions and quality standards for their 
treatment), the Removal of cargo residues from Marine waters Directive43.

An EU strategy for plastics in a circular (recycling) economy started to 
be conceived and implemented in 2018, including objectives such as: improving 
monitoring and mapping of the Marine litter course Map; harmonized rules on the 
definition and labelling of biodegradable and compostable plastics; restrictions on 
the use of oxo-degradable plastics; antipollution action with micro plastics44. 

Despite all these efforts, it is estimated that there is insufficient EU legislation 
and the absence of a coordinated policy at EU level to fight this type of pollution45, 
Member States taking action at national level on different plastic products, as they 
think fit. This is, however, an unsatisfactory situation in the light of reports at EU 
level, which begin to synthesize and outline a unitary view, a unified strategy on this 
European and global issue. With the emergence of a European viewpoint on tackling 
the pollution of plastic products, the EU can become a global actor, to impose such a 
problem on international agenda, in international organizations and in relations with 
third countries.

Regarding the European Parliament, it issued at 16th January 2018 a resolution 
on international ocean governance, asking the Commission to present concrete 
and binding legislative measures to combat marine pollution with plastic46. The EP 
called on Member States to strive to achieve “good environmental status for marine 
waters” by 2020, with a special policy on marine litter. In another resolution of 9 July 
2015 (Resource efficiency resolution: Towards a circular economy), the European 
Parliament called on the Commission to propose a target for the reduction of marine 
litter to 50% by 2025 compared to 2014.

According to the European Commission, an important part of disposable 
plastic products that will be subject to market restrictions are produced outside 
the EU. The Commission notes that almost 50,000 companies in the EU plastic 
converters sector are small and medium-sized enterprises and that they must benefit 
from opportunities in the circular economy47. The most important signal that the EU 
gives about combating plastic pollution is the proposal of a model different from that 
43  Ibidem.
44  Ibidem.
45  Ibidem.
46  Ibidem.
47  Ibidem.
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of the consumer economy, namely the circular economy model, which approaches 
the model of a sustainable (environmentally friendly) economy. The circular 
economy is mainly a recycling economy with a strong civic education component 
to encourage recycling, with strong industries for the collection, extraction, sorting, 
conversion, reuse or ecological (eco-friendly) destruction of various types of waste, 
so it is opposed to the consumer economy as a model of Western highly industrialized 
European countries. 

We also need to mention the European Convention and the Lugano 
Convention48on civil liability in respect of the damage resulting from the exercise of 
dangerous activities for the environment, adopted under the aegis by the Council of 
Europe, by the Committee of Ministers / 1993.

At EU level, we need to mention legislative acts (proposed by the Commission 
in May 2018) in the field of combating waste water pollution in the marine environment 
and on the beaches of EU countries, and adopted by co decision by the Parliament 
and the Council49, such as the proposal for a directive of the EP and the Council on 
reducing the environmental impact of certain plastics, bearing in mind that plastic 
constitutes around 80% of marine litter and poses a threat to marine and coastal 
biodiversity in EU countries. Marine litter costs on the EU economy are estimated to 
be close to € 259 million, rising to € 695 million a year (due to growing production 
and consumption of plastic products each year)50.

We can mention the European Commission’s May 2018 regulatory proposals 
on 10 of the most common plastic products thrown into the EU’s seas and beaches 
and which, together with abandoned or lost fishing gear, make up 70% of all marine 
litter51. The EU considers introducing a ban on the use of the disposable plastic bag, 
and a ban on the market and other disposable plastic products; it is also envisaged 
to introduce national (Member States) limited consumption rules, special design 
and labelling conditions, plastic waste management and environmental clean-up of 
plastic waste, which are special obligations in the task of manufacturers of such 
objects52. The EU, through its institutions (in particular, the European Commission), 
is aware of the global implications of waste of plastics and massive pollution with 
plastic products not only on the seas of Europe but also on the seas and oceans of the 
world. 

In the view of the European institutions, plastic waste is such an important 
issue, as it is a type of pollution that concerns air, seas, oceans, soil, ending up in food 
48 https://rm.coe.int/168007c079
49  COM(2018) 340, 28.5.2018, 2018/0172(COD), https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/RO/COM-
2018-340-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
50  European Parliament. Briefing: EU legislation in progress. Single-use plastic and fishing gear. Reducing marine 
litter. EPRS (BRI)�2018, 19 October 2018.  EPRS | European Parliamentary Research Service , Author: Didier 
Bourguignon, Members’ Research Service , PE 625.115
51 Single-use plastics : New EU rules to reduce marine litter, Brussels, 28 May 2018, IP/18/3927, http://europa.eu/
rapid/press-release�IP-18-3927�en.htm 
52  Idem.
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intended for human consumption, that requires cooperation between EU Member 
States in this field53.The idea of express prohibition of the unique use of plastic 
bags in supermarkets seems to be a firm start in urgent regulation and the finding of 
environmentally sustainable alternatives to plastic products. 

Increasing responsibility regarding plastic waste is not only for EU Member 
States but also for manufacturing companies, consumers and sanitation companies 
that discharge them into seas and oceans. The use of plastic products only once, but 
also their production in immense quantities, are challenges that 21st century, if they 
want to ensure an effective right to a clean and healthy environment, not just for 
themselves and for future generations, they are obliged to respond urgently. The field 
is seen as an opportunity for the EU to become a kind of leader in the field by creating 
plastic substitute products, eco-sustainable but also by investing in the creation of 
EU plastics recycling industries.

At global level, the European Commission estimates that plastic waste is around 
85% of all marine litter. Plastic Micro particles are in the air, in the water, in marine 
creatures, in food, with an unknown impact on human health, which creates pressure 
on states to secure the right to health for populations under their jurisdictions, but 
also for all people (being a fundamental right of man). EU companies are also keen 
to act on the basis of a set of uniform rules for the whole EU market, focusing on 
sustainable products and alternatives to plastic products, as well as recycling plastic 
and its use in other areas (heating, construction, etc.).

The new EU rules on marine litter (in particular, made up of plastic rubbish) 
will be oriented towards: introducing a ban on the use of plastic for certain products 
(plates, cutlery, sticks, and drinking straws) where there are permissible and handy 
alternatives. Member States will have to reduce the use of packaging and plastic cups 
by imposing national reduction targets through alternative products or by imposing 
taxes on the production and sale of disposable plastic products54.Manufacturers of 
plastic products will be encouraged to turn to environmentally sustainable alternative 
products and to bear the costs of waste management and environmental waste 
disposal. EU Member States will be required to collect 90% of disposable plastic 
bottles (PETs) by 2025 as well as to adopt civic education measures, raise the level 
of consumer information on the negative environmental impact of plastic products 
usage and to inform them about the forms of recycling, collection, sorting of these 
products55.

Also to celebrate World Environment Day, on May 5, 2019, the European 
Commission launched a campaign to increase consumer awareness to show people’s 
role in combating this form of pollution. European Plastics Strategy56is intended 
to respond to plastic waste and plastic pollution as a legislative step towards a 
53  Ibidem.
54 Ibidem.
55  Ibidem.
56 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
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European recycling and sustainable economy compatible with the UN’s sustainable 
development goals57.

3. Ways to Counter Plastic Waste Pollution

Currently, we can talk about several initiatives, technological innovations in 
the field of biochemistry and other fields (developing a branch of the plastic waste 
recycling industry and collecting plastic waste from the ocean) etc., of which we can 
mention by way of example:

Creating a plastic-eating enzyme by scientists from US and UK. This enzyme 
can digest PET, a form of plastic dating back to 1940 and which today is used 
on a global scale (in industrial quantities, millions and millions of tons of plastic 
bottles)58. Characteristic of PET is that it breaks down very hard (after hundreds of 
years) into the environment and is currently one of the main forms of pollution of the 
oceans, seas and the earth’s environment, globally59. Scientists are now interested in 
increasing the natural capacity of this enzyme to digest PETs on an industrial scale, 
so that in the coming years we can see an industrial process of transforming PETs 
and other plastics for recycling60. According to experts in chemistry, the enzymes are 
non-toxic, biodegradable and can be produced in large quantities by microorganisms, 
presenting a strong potential in the plastics recycling industry and the innovative 
field of sustainable recyclable polymers61.

Melting plastics into granules that are a component of motorway construction 
materials through innovative road construction technology.62

Investing in mass media programs, in special programs of public education in 
the sense of gathering, collecting, sorting and sending of the plastic waste to special 
recycling centres 

Government programs specifically dedicated to educating citizens and young 
people on how to collect, sort and recycle the plastic products they use

Encouraging civic initiatives and government programs (public-private 
partnerships) with volunteers and dedicated staff from recycling industries, large-
scale, regular waste collection

Creation of special public companies for the collection of plastic products
A sanctioning regime for natural persons and companies (both private and 

state-owned) for the pollution of plastic products (the discarding of plastic products 
in the environment and not the specially arranged areas for sorting and recycling)
57  Ibidem. Single-use plastics : New EU rules to reduce marine litter, Brussels, 28 May 2018, IP/18/3927, http://
europa.eu/rapid/press-release�IP-18-3927�en.htm
58 https://www.weforum.org/agenda/2018/04/this-enzyme-eats-plastic-waste?utm�source=Facebook%20
Videos&utm�medium=Facebook%20Videos&utm�campaign=Facebook%20Video%20Blogs
59  Idem.
60  Ibidem. 
61  Ibidem.
62 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873020
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Incentives provided by the governments to support the emergence of 
certain industries (and specialized industrial branches) for the collection, sorting 
and recycling of plastic waste, depending on their type and location of collection 
(terrestrial environment, aquatic environment)

At present, there is an increase unawareness of the accumulation in global 
ocean pollution with plastic products, which requires urgent coordination of the 
efforts of the world’s states, but also with the associations of global NGOs, the 
media, in identifying the methods appropriate education to combat the environmental 
pollution of the environment and ensure that human societies respect integrity and 
environmental quality.

3.1. The Problem of Plastic Micro particles in Oceans and Seas

A new issue arises (still unregulated at the international level, forming the 
premises of a global legal regime in training, essential to protecting the environment 
in the 21st century), related to plastic waste from seas and oceans: the issue of plastic 
micro particles matter 63. The ocean currents carry this type of litter at great distances 
from the place where they were discharged as an original plastic, so that for this 
type of plastic waste it is no longer possible to establish the area of origin and the 
responsible state. 

More legal solutions appear at this point: 
- Establish joint legal liability for all the riparian states at that sea or ocean, 

hence their obligation to ensure special cooperation, and the formation of a common, 
transnational industry, which captures and processes plastic micro particles, handling 
their extraction from oceans and seas and the cleaning of these ecosystems (aspects 
that prepare the emergence and development of whole industrial branches in this 
sector of waste plastics litter management); 

- Establish legal liability for the entire international community for the 
collection, extraction and processing of these micro particles for use in other 
industrial fields; 

- Establish a public-private partnership between riparian states, or states 
owning ocean collection and extraction, or processing industries and their companies;

- Create joint bodies based on sustainable regional development agreements, 
which will include joint authorities (riparian, marine and oceanic commissions to 
monitor collection, extraction, processing of plastic micro particles).

In our opinion, plastic micro particles can be classified into several categories, 
hence a special type of extraction/collection/processing by a specific industry:

- Micro particles that form sediments at the bottom of the oceans and seas;
63 https://stud.epsilon.slu.se/6634/7/andersson�e�140904.pdf , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5918521, http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/GESAMP�
microplastics%20full%20study.pdf
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- Micro particles that have entered the plankton composition and are carried 
by ocean currents;

- Micro particles that are inherent in marine or oceanic creatures.
The problem of plastic micro particles to be collected and processed from the 

oceans and seas of the world is truly a global problem. Experts currently estimate 
that there are several thousand tons of fine particles in the oceans that either have 
already entered the food chain or reside in ocean sediments. Plastic is concentrated in 
seabed sediments and is steadily growing, entering the environment, posing a serious 
problem for both environmental and human health.

It is unclear what can be done with these micro particles that already exist 
in ocean and marine sediments64.Currently, it is not possible to imagine industries 
that filter micro particles into the oceans, which requires specialized industries, 
developed on a global scale, to filter the entire ocean plankton, industries dedicated 
directly to this type of plastic, namely extracting, processing it wide scale. At the 
current waste management and waste collection level, today’s human societies 
can only reduce, recycle or monitor the status of plankton and plastic waste in the 
oceans65. New questions arise where states and not just them, but also companies, 
have to find an answer: what happens to plastic micro particles once in the food 
chain, how can they be controlled and removed from this food circuit (where we can 
see the direct connection between the human right to health and the right to a clean 
and healthy environment)66 

According to the estimations, there are currently around 5 trillion pieces of 
plastic in the world’s oceans, weighing nearly 268,000 tonnes67. Once in the oceans 
and seas, plastics are divided into several categories, for which different approaches 
are needed in terms of strategies, policies and concrete measures to be adopted, and 
the emergence of industrial and technological branches specific to each stage/form of 
products the plastic constituting the marine litter:

- Plastic objects still not decomposed (recognizable with the naked eye); 
- Decomposing plastic objects; 
- Plastic micro particles forming sediments on the oceans and seas.
By 2030, EU Member States are willing to adopt recyclable plastic packaging 

and introduce a general ban on disposable plastic. Only 25 million tonnes of plastic 
are scattered around the EU, of which less than 30% are recyclable and some products 
are exported from the EU to be treated and recycled. The rest of the plastic waste is 
either polluted by dry land or incinerated or discharged into seas and oceans, beaches 
or rivers68.
64 https://www.weforum.org/agenda/2017/11/this-is-where-all-the-plastic-in-the-ocean-is-going 
65 Idem.
66 Ibidem.
67 http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180830STO11347/eu-strategy-to-cut-plastic-waste-
more-recycling-ban-on-micro-plastics

68 Plastics in a circular economy , Ref.: 20180830STO11347, Created: 07-09-2018   http://www.europarl.europa.eu/
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About micro plastics (particles smaller than 5 mm), in a resolution at 13 
September 2015, the EP called on the European Commission to propose a legal ban on 
the introduction of micro plastics into cosmetics, personal care products, detergents 
and cleaning products by 2020 and also called for a minimum recycled content for 
certain plastic products, as well as quality standards for recycled plastics. The EP 
also proposed that EU firms issue fewer micro plastics in their product activities69. 
European legislation in this regard is one of the phases of proposal and discussion.

Instead of Conclusions

The transition from a consumer economy to a circular economy, not only in 
the EU, but also globally - in line with the 2030 Agenda (on sustainable development 
goals), must also include provisions at national, European and global level, on the 
adoption of strategies, concrete measures to combat the plastic pollution of terrestrial 
ecosystems. In particular, pollution of the seas, oceans, beaches, with plastic products 
is a truly global problem, requiring not only adequate regulation at national (state) 
level, but also at EU and international level (through an international convention 
specifically devoted to such a form of pollution) due to spreading of the large-scale 
plastics industries but also to the inefficiency, lack or inappropriate measures for the 
collection, sorting, processing, recycling or destruction of plastics. 

We can speak of the development of real industrial branches in this field, 
which can be not only national and European but even transnational, which may 
involve a private-public partnership and adequate civic education for controlling, 
limiting and abandoning the use of plastic products by contemporary societies.

The right to health, the right to a clean and healthy environment cannot be 
taken into consideration only from the point of view of human rights but, with the 
development of a global environmental right, in the 21st century (as a transnational 
legal regime imposed on states), we can speak of natural rights, and the rights of 
the planet to protect itself against the forms of pollution generated by the consumer 
society, which are real aggressions towards unique and fragile land ecosystems.
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Abstract 

Our paper is proposing a brief look over the main issues representing 
so-called “roots of divergent perspectives” between major actors within 
NATO framework. At 2017 summit, under Stoltenberg’s mandate as secretary 
general, we identified what can be analysed as “beginning of two major trends” 
in thinking defence spending, NATO competences and strategic priorities. As 
we noticed in this paper, there is a pole of thinking generated by US, that 
considers NATO to be enforced through increase of spending, rapidly and 
towards 2% from GDP ( with specific destination- “for NATO budget” ) and 
another group of thinking (led by Germany and France) supporting the Wales 
old commitment (progressive increase of spending, with general destination 
– “for defence”).But this is not the only point of divergence within NATO 
between traditional allies, there are also differences of perspectives about 

1  Cercetător științific, doctor în drept, Univ. București. Prezentul articol reprezintă exclusiv opinia personală a 
autorului și nu implică în nicio formă nicio persoană juridică sau fizică. Toate drepturile asupra prezentului text, 
rezervate. Citările din prezentul text se vor face cu menționarea autorului și a sursei complete. The present article 
represents only the personal opinion of the author and it does not involve in any form any other natural person or 
legal entity. All the rights over the present text are reserved. The quotations of the present text can be made by men-
tioning the author and the complete source.
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EVOLUTIONS AS EFFECT OF 2017 SUMMIT



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019148

PUNCTE DE VEDERE
qualifying migrations as matter of national security (US vision) and importing 
as such on NATO agenda, or as treating it as an ordinary domestic issue, if 
not as a benefice of globalization (Germany, France vision). 2017 summit is 
an interesting moment for exploring new evolutions of this structure and make 
a realistic analysis of the today transatlantic partnership, under conditions of 
new challenges generated by dynamics of international security environment.

Key-words: MAGA; NATO states; NATO budget; divergence; perspectives; 
opposite doctrines; transatlantic partnership; commercial war; America First 
doctrine; Trump administration; open trade; 

Introducere: instalarea noii administrații Trump, 
paradigma ultra-realistă și linia critică  asupra aliaților 
europeni

Relația trans-atlantică începe să capete noi dimensiuni, noi sensuri și 
să fie supusă unei priviri critice, mergând până la conturarea a două 

tipuri de discursuri (respectiv, viziuni) politice, odată cu instalarea la Casa Albă a 
noii administrații Trump, în ianuarie 2017. Statele Unite intră sub egida unei noi 
doctrine politice, identificată în discursurile politice ale lui Trump încă din 2016, 
anume „America first”2 și „Make America great again”. Aceste două sintagme nu pot 
fi reduse doar la un set de obiective și politici publice privind latura politicii interne 
a SUA, ci ele conțin și dimensiuni de politică externă fundamentale. În special, cele 
două sintagme politice conțin o premisă pe care este recomandat să o sesizăm de 
la bun  început în mod corect, pentru a înțelege schimbările de paradigmă politică 
operate ulterior, până în prezent, sub administrația Trump, în politica externă a 
SUA, în special în relația transatlantică. Premisa se referă la luarea în considerare de 
către administrația Trump, în conturarea unei viziuni politice noi, a unei deficiențe 
de prestigiu politic internațional pentru SUA, a unui decalaj sau declin în ceea ce 
privește ocuparea de către SUA a locului primordial ca principal jucător, în ordinea 
internațională actuală; a instalării unui tip de multipolarism care este interpretat 
2  A se vedea concepția unipolarismului american, proiectat în cadrul acestei doctrine și pentru viitor (”America 
First”), descrisă în termeni de „preeminență a SUA” însă „printr-un efort comun, coherent, al tuturor aliaților săi 
și partenerilor” (care depășesc noțiunea de „lume occidentală” strictă, folosită până acum, făcând apel la activarea 
întregii rețele globale de alianțe și parteneriate dezvoltate de SUA până acum): ”To prevail, we must integrate all 
elements of America’s national power—political, economic, and military. Our allies and partners must also contrib-
ute the capabilities, and demonstrate the will, to confront shared threats”. A se vedea US National Security Strat-
egy/2017.  De asemenea, consecință directă a doctrinei ”America First”, SUA va alege în raport cu puterile rivale un 
tip de cooperare bazată pe poziții de forță, o diplomație capabilă să acționeze de pe poziții de forță și o armată ”pe 
deplin integrată” cu cea a aliaților SUA: ”The United States will seek areas of cooperation with competitors from 
a position of strength, foremost by ensuring our military power is second to none and fully integrated with our 
allies and all of our instruments of power. A strong military ensures that our diplomats are able to operate from 
a position of strength”.
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ca o provocare la adresa unipolarismului strategico-militar și axiologic (doctrina 
universală a răspândirii drepturilor omului și democrației) desfășurată de SUA. 

Practic, sub administrația Trump, SUA încep să deschidă o privire critică 
asupra efectelor unei globalizări pe care au susținut-o, dar care nu le mai satisface 
interesele strategice. Ideea majoră devine cea a re-poziționării la nivel internațional, 
pentru recăpătarea prestigiului considerat pierdut sau în primejdie de a fi pierdut3. 
La început (perioada 2016-2017), acest lucru s-a interpretat ca o necesitate de a 
recâștiga prestigiul prin izolaționism/protecționism, dar această direcție politică a 
pierdut repede teren. Într-o lume deja globalizată, chiar și sub presiunea mai multor 
centre de putere, SUA sunt obligate să se mențină într-o poziție predominantă a 
ordinii existente4. Relația trans-atlantică redevine supusă unei priviri critice, din 
prisma noilor paradigme–cheie sus-menționate.

Am spune că, odată cu noua administrație Trump, aceste două paradigme 
devin paradigmele-cheie ale SUA, cumva lăsând în umbră paradigma „Secolului 
Pacificului” pe care SUA începuse să o ia în considerare spre sfârșitul mandatului 
Clinton (2016). TPP-ul este denunțat de noua administrație, datorită dimensiunii sale 
pronunțat integraționiste, percepute ca excesiv de liberal-globaliste, aspecte respinse 
de o administrație bazată pe primatul paradigmei clasice realiste, a multilateralismului 
(compatibilă cu neo-westphalismul, cooperarea între state libere și suverane). Sub 
administrația Trump, multilateralismul este privit ca un instrument de re-definire a 
rolului SUA, în opoziție cu paradigma globalisto-liberalistă (corporatistă, mai precis 
trans-națională, care a slăbit excesiv rolul statului-națiune). Multilateralismul, pentru 
SUA, devine cadrul normal de interacțiune al unor state suverane aparținând unei 
ordini de tip neo-westphalian în refacere și consolidare, în care SUA să aibă rolul 
principal (”America first”)5. Prin urmare, acordurile integraționiste care aparțin sau 
au fost edificate în ordinea globală pre-Trump, sunt respinse ca fiind „dăunătoare 
rolului statului-națiune” (doctrina ”America first”).

Pentru relația transatlantică și cei doi poli de putere ce se conturează în opoziție 
doctrinară începând cu 2016, acest lucru devine o confruntare de viziuni politice 
de la summit la summit (nu doar când cei doi poli de putere se întâlnesc în cadrul 
clasic westphalian al NATO – summiturile 2017, 2018), ci și când se întâlnesc în 

3  A se vedea discursul președintelui SUA, D. Trump, Despre Starea Națiunii/2019: ”Together, we can break de-
cades of political stalemate.  We can bridge old divisions, heal old wounds, build new coalitions, forge new solu-
tions, and unlock the extraordinary promise of America’s future”.  The Financial Times Limited, 2019, https://ig.ft.
com/us-sotu-2019/
4  Izolaționismul pierde teren în favoarea liniei politice doctrinare adoptate clar de SUA în 2017 (implicarea în 
instituții ale multilateralismului, pentru promovarea conceptului ”America First”) – a se vedea US- NSS/2017 : 
”The United States must lead and engage in the multinational arrangements that shape many of the rules that affect 
U.S.  interests and values. A competition for influence exists in these institutions. As we participate in them, we  must 
protect American sovereignty and advance American interests and values”.
5  Pilonul IV, din US- NSS, Strategia de Securitate Americană/2017 (Advance American Influence- Achieve Better 
Outcomes in Multilateral Forums)- a se vedea National Security Strategy, 2017, https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 
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cadre internaționale (summitul G7 din 2018)6 sau când preferă să nu se întâlnească 
(neparticiparea președintelui Trump la forumul economic de la Davos/ianuarie 
2019)7. Observarea și analizarea acestor evoluții din cadrul relației transatlantice duce 
la identificarea, la începutul anului 2019, a doi poli clari de putere, unul european 
(Franța-Germania) și cel american. Diferențele de viziune politică se măresc, de la 
an la an, pe măsură ce UE tinde să își asume un rol de actor politic global, de actor 
economic global, să deschisă, să extindă parteneriate cu China (un pol de putere cu 
care SUA se află „în război comercial”)8 sau să își dezvolte o dimensiune autonomă 
de apărare comună (armată europeană)9.

În 2017, observăm o relație transatlantică ce începe să se tensioneze, pe măsură 
ce diferențele de abordare dintre polii de putere se conștientizează și se asuma prin 
diferite declarații și luări de poziții. Polul european de putere începe să dezvolte 
viziunea de actor regional autonom în materie de apărare (insistând pe o Europă cu 
mai multe viteze, în care nucleul principal, Franța-Germania și alte câteva țări, să 
dezvolte o dimensiune comună de apărare)10. La nivel doctrinar, polul european de 
putere începe să conteste abordarea politică asumată de Trump (multilateralismul) și 
să susțină, în contrapondere, globalismul bazat pe rolul predominant al corporațiilor 
și actorilor non-statali, pe deschiderea granițelor, un discurs al diversității, al 
frontierelor poroase statale, care nu este bine primit de SUA (ce dezvoltă un discurs 
politic opus).

În summitul din 2017 din cadrul NATO, criticile SUA privind o contribuție 
calificată drept „slabă” a Aliaților sunt însușite și apar în pozițiile oficiale ale 
Secretarului General NATO.

SUA, de la nivelul Președinției sale, critică deschis poziția celuilalt pol de 
putere al relației transatlantice (Franța-Germania) pentru faptul de a nu contribui 
cu mai mulți bani la bugetul NATO. Președintele Trump, încă din 2017, deschide o 
linie foarte dură de discuție pe tema contribuțiilor financiare pentru NATO, insistând 
pentru o contribuție corectă (”fair share”) a celorlalți membri NATO și menționând 
poziția SUA de a suporta în mod exagerat, unilateral, costurile pentru întreținerea 
și dezvoltarea Alianței11. Divergențele dintre cei doi poli de putere se mențin pe tot 
6  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44430000
7  https://www.cnbc.com/2019/01/15/world-economic-forum-2019-who-is-going-to-davos-this-year.html
8  https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/
9  SPEECH/17/3165, Discursul Presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, privind  Starea Uniunii 
2017, Bruxelles, 13 septembrie 2017
10  A se vedea scenariul preferat de Juncker (Europa cu doua viteze) care ar permite evolutia UE ca un pol autonom 
de ptuere (incluvis contruirea Europei a aprarii): ”Of all five scenarios proposed by Commission President Jean-
Claude Juncker for the way forward after Brexit, the real scenario is Number 3: “Those who want more do 
more,” which is another way of saying that the EU will be multi-speed, euractiv.com was told. The Commission 
published today its White Paper (1 March) on the future of the EU-post-Brexit. A se vedea Georgi Gotev, Euractiv, 
1 Martie 2017, Juncker’s real scenario is multi-speed Europe, https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/
junckers-real-scenario-is-multi-speed-europe/
11  În ceea ce privește modul de raportare la alianțele lor, SUA consideră ca prim punct, chestiunea consolidării 
alianțelor sale prin principiul împărțirii responsabilității (”equitable share”), care devine un concept-cheie în 
înțelegerea abordării SUA sub administrația Trump asupra NATO. Citând din doctrina de apărare a SUA: ”Uphold 
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parcursul anului 2017 și se transferă și în anul 2018, privind această temă. Putem 
spune că, din 2017 asistăm la asumare clară, expresă, de către SUA a unui discurs 
de prestigiu și putere politică, de reafirmare a rolului de lider NATO și implicit, de 
lider al parteneriatului transatlantic ca atare.

Al doilea punct de divergență între partnenerii europeni și americani, care 
interesează implicit NATO, este cel referitor la rolul NATO în viitor: cum ar fi 
potrivit să se axeze NATO față de actorii terți parteneriatului transatlantic? Ca un 
apărător al doctrinei universalismului drepturilor omului și democrației, ca până 
acum, sau ca un actor afectat unei doctrine a intervenționismului pragmatic, destinat 
satisfacerii exclusive a interesului național al liderului (”America First”)? Din nou, 
pozițiile doctrinare și diplomatice ale europenilor (Franța-Germania) și SUA diferă 
considerabil inclusiv în exprimările din cadrul NATO. Totuși, observăm că, și în 2017, 
SUA nu renunță la o poziționare de tip universalist (intervenționismul pe glob pentru 
combaterea terorismului islamic, de exemplu)12, dar aceasta este din ce în ce mai 
puțin legată de asumarea poziției de apărător al drepturilor omului și mai mult legată 
de interesele de securitate regională, de tip pragmatic. Acest lucru se reflectă automat 
în rolul rezervat de SUA, pentru NATO (doctrina ultra-realistă fiind una de afirmare 
clară, fără ocolișuri, directă, a rolului SUA de lider al NATO și al parteneriatului 
transatlantic). Doctrina Trump (”America First”) presupune pentru SUA asumarea 
și acționarea după principiul actorului celui mai puternic (ultra-realismul) în cadrul 
coalițiilor, alianțelor, parteneriatelor de orice tip în care SUA este membru sau la 
care SUA participă. Linia dură politică deschisă de administrația Trump (”America 
First”) se răsfrânge direct asupra re-considerării rolului SUA în cadrul NATO, al 
ONU, al parteneriatului transatlantic, în sensul impulsionării creșterii de prestigiu 
politic pentru SUA și al afirmării sale ca actor principal. Ultra-realismul înseamnă 
de fapt, sloganul „nimic nu mai este ce a fost”, o re-punere în discuție a rolului SUA 
în cadrul alianțelor, parteneriatelor, acordurilor la care participă oriunde de glob, în 
sensul unei priviri critice, mergând în mod repetat, până la denunțare și retragere, 
acolo unde se consideră că rolul SUA a fost slăbit, afectat sau amenințat de o formă 
de globalizare sau de un angajament sau de o poziționare din respectivul acord sau 
cooperare.

Sub administrația Trump, devine clar că SUA nu pot alege izolaționismul și nu 
pot renunța la rolul de lider internațional (ce poate fi menținut doar prin asumarea 
uui rol pro-activ la nivel global). Chiar dacă SUA resping actuala formă de globalism 

a foundation of mutual respect, responsibility, priorities, and accountability. Our alliances and coalitions are built 
on free will and shared responsibilities. While we will unapologetically represent America’s values and belief in 
democracy, we will not seek to impose our way of life by force. We will uphold our commitments and we expect 
allies and partners to contribute an equitable share to our mutually beneficial collective security, including ef-
fective investment in modernizing their defense capabilities”. 
A se vedea Strategia Națională de Apărare a SUA/2018, “Sharpening the American Military‘s Competitive Edge, 
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
12  US-NSS/2017. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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(de tip corporatist, ultra-liberal, în detrimentul statelor-națiune) devine clar că lumea 
în care ele acționează este deja una globalizată în mod obiectiv. De aici, dilema 
strategică, am spune, pentru SUA, care își propun să acționeze ca un lider al unei 
lumi re-aliniate după principiile westphalismului (în cadrul doctrinei ultra-realiste) 
dar în care principiile globaliste au săpat profund, scoțând la iveală probleme 
globale, o agendă globală și nevoia de soluții globale.

1. Conturarea unor poziții divergente doctrinare între 
partenerii transatlantici

Aceste poziții doctrinare care încep să se contureze între motorul franco-
german al UE și pe de altă parte, SUA, pe tot parcursul anului 2017, se adâncesc 
în anul 2018, odată cu eforturile UE de a își construi rapid o dimensiune a apărării 
comune (Europa apărării)13 și de a asigura viitorul UE ca un ”actor politic global 
distinct”, cu ”interese strategice proprii” în raport cu SUA în ordinea internațională14.

1.1. Începuturile faliei strategice din cadrul parteneriatului transaltantic: 
”comerțul deschis” versus ”războaiele comerciale”, două abordări strategice în 
opoziție 

În cadrul discursului Președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, 
privind starea Uniunii, din 2017, apar o serie de idei principale, menite să consolideze 
ideea de Uniune. Agenda propusă de Junker încă din anii anteriori lui 2017 se baza pe 
trei piloni principali („Europa care protejează, Europa care capacitează, Europa care 
apără”)15. În discurs, Juncker exprimă aprecieri pentru ajungerea la un acord privind 
13  ”La France fera ainsi des propositions pour renforcer l’Union économique et monétaire…. mais aussi pour ap-
profondir l’Europe de la défense, renforcer la politique migratoire européenne…”. A se vedea discursul președintelui 
Franței, E. Macron, la conferința ambasadorilor, Paris, 29 august 2017, www.elysee.fr . ”Europa apărării” a prins 
contur, în opinia lui Macron, prin crearea unui fond structurat de cooperare permanentă, fiind deci vorba de resurse 
care se alocă acestui proiect și care explică  divergența față de cererea SUA din cadrul NATO de a mări cheltuielile 
pentru apărarea în cadrul NATO la 2% din PIB. ”Enfin, le développement de l’Europe de la défense…. mais qui, sous 
l’impulsion de la Commission européenne, et soutenue par le couple franco-allemand, a eu des avancées concrètes 
au dernier Conseil européen avec la mise en place d’un fonds, d’une coopération structurée permanente…”. 
14  Lucru de care SUA devin conștiente, devreme ce își asumă un obiectiv precum implicarea la nivel regional pentru 
menținerea unor balanțe de putere care să le fie favorabile:  ”But, as destructive weapons proliferate and regions 
become more interconnected, threats become more difficult to contain. And regional balances that shift against the 
United States could combine to threaten our security” (a se vedea pilonul ”The Strategy in a Regional Context”).  
Cf. US- NSS/ 2017. Aliații și partenerii SUA (inclusiv în regiunea Europei) sunt priviți ca având rol de ”crescători 
ai influenței și puterii SUA în acele regiuni” (consecință a doctrinei ”America first”), deci se așteaptă de la ei să 
contribuie la formarea unor balanțe de putere în favoarea SUA și nu a puterilor rivale acesteia – ”The United States 
must marshal the will and capabilities to compete and prevent unfavorableshifts in the Indo-Pacific, Europe, and 
the Middle East. Sustaining favorable balances of power will require a strong commitment and close coopera-
tion with allies and partners”. Or, prin discursurile și luările de poziție ale liderilor UE, observăm că tocmai aceste 
poziții sunt acum puse în discuție.
15  SPEECH/17/3165, Discursul Presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, privind  Starea Uniunii
2017, Bruxelles, 13 septembrie 2017, http://europa.eu/rapid/press-release�SPEECH-17-3165�en.htm
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instrumentele de apărare comercială și dublarea capacității europene de investiții. 
Juncker a subliniat faptul că, din punct de vedere economic, creșterea din ultimii doi 
ani din UE a depășit-o pe cea a SUA, în 2017, nivelul creșterii economice fiind la peste 
2% pentru UE în ansamblu și la 2,2% pentru zona euro. Este menționat rolul pozitiv 
al instituțiilor europene în acest domeniu și adoptarea planului european de investiții, 
prin care s-au acordat investiții în valoare de 225 miliarde de euro (inclusiv privind 
peste 250 de proiecte de infrastructură). Juncker subliniază că UE beneficiază de un 
context economic și politic favorabil, de care trebuie profitat, deoarece acest context 
este unul schimbător. De aceea, el propune un proiect de viitor asupra Europei, un 
proiect privind „Europa 2025 bazată pe uniune a energiei, o uniune a securității, o 
uniune a piețelor de capital, o uniune bancară și o piață unică digitală”.

Juncker pune accentul pe dezvoltarea unei „agende comerciale europene 
comune”, ca primă prioritate pentru consolidarea rolului global de actor comercial 
transnațional pentru UE. Juncker folosește o sintagmă esențială, „comerțul deschis”, 
care înseamnă că UE nu se va considera cumva constrânsă de vreun parteneriat de alt 
tip (strategic, militar, politic) cu SUA în a se limita la arii regionale agreate de SUA 
în materie de politică comercială europeană și a nu se deschide către parteneri care, 
unii dintre ei, se află în relație tensionată, de „război comercial” cu SUA sau în relații 
sensibile diplomatice privind politicile imigraționiste.

De exemplu, observăm că Juncker plasează această idee–cheie (angajarea UE 
în relații comerciale de deschidere la nivel global), fără selecție în funcție de interesele 
comune cu SUA, deoarece se consideră de către UE, sub actuala  guvernare politică 
europeană de la Bruxelles, că agenda comercială europeană este un domeniu distinct, 
specific, al politicii UE și că ea nu trebuie privită ca pusă în discuție, condiționată 
sau limitată, legată de o relație politică de parteneriat politico-militar cu SUA. 

UE privește, prin Juncker, cele două sectoare (dezvoltarea economică și agenda 
comercială) ca două domenii complet separate de angajamentele politice și militare 
(strategice) asumate de statele UE în raport cu SUA. Pentru UE, așa cum se pune 
problema din discursul lui Juncker/ 2017, domeniul comercial și economic (politica, 
diplomația europeană în plan internațional în aceste domenii) nu au legătură cu 
parteneriatul transatlantic, nu pot fi privite ca fiind condiționate sau limitate de 
vreo legătură cu SUA prin parteneriatul transatlantic sau prin NATO16.  

2017 și 2018 sunt ani în care aceste viziuni ale UE și ale SUA despre războaiele 
comerciale și interesele comerciale internaționale ale celor doi actori începe să se 
contureze în opoziție, până la situația din 2019, odată cu turul diplomatic recent al 
lui Pompeo17, secretarul de stat SUA, în Europa Centrală, pentru motive prioritar 

16  Aspect contrar liniei diplomatice instituite de SUA sub administrația Trump, orientată spre consolidarea și adân- Aspect contrar liniei diplomatice instituite de SUA sub administrația Trump, orientată spre consolidarea și adân-Aspect contrar liniei diplomatice instituite de SUA sub administrația Trump, orientată spre consolidarea și adân-
cirea alianțelor cu partenerii săi europeni - ”the United States will deepen collaboration with our European allies 
and partners to confront forces threatening to undermine our common values, security interests, and shared vision”. 
US- NSS /2017.
17  12 febr. 2019, turul diplomatic al Secretarului de Stat American, Mike Pompeo în țările din Europa Centrală. 
https://www.voanews.com/a/pompeo-warns-central-european-allies-over-russia-china-ties/4783447.html, https://
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economice și comerciale (a cere clar partenerilor europeni să nu prefere companii 
chinezești – ai statelor terțe –, aspect care este privit de SUA ca primejduind relația 
de securitate și parteneriatul transatlantic). În februarie 2019 observăm o luare de 
poziție foarte clară și dură a diplomației americane în relația cu statele UE, privind 
tocmai domeniul comercial și tehnologic pe care acestea le-ar dezvolta cu state terțe 
parteneriatului transatlantic. O angajare a statelor UE în acorduri comerciale privind 
tehnologia de comunicații (cazul Huawei) cu state terțe parteneriatului transatlantic 
este privit de SUA ca fiind o amenințare și o punere în discuție a parteneriatului 
strategic state UE - SUA18. Acest ton dur apare pe fundalul deschiderii de către SUA 
a unor fronturi de război comercial cu state terțe parteneriatului transatlantic (China), 
dovedind foarte clar existența a două perspective de politică comercială apărute 
între partenerii transatlantici, încă din 2017. Una dintre rădăcinile acestei diferențe 
de viziune politică și comercială strategică apare în discursul lui Juncker din 2017 
privind starea Uniunii, referitor la punctul „dezvoltarea unei agende comerciale 
comune”, unde poziția lui Juncker este în principal una de „deschidere față de 
parteneri comerciali din întreaga lume”, în cadrul asumării uui profil de actor 
comercial și politic distinct, autonom, de către UE, chiar dacă acest lucru poate să 
afecteze parteneriatul transatlantic și relația cu SUA („în ultimul an, parteneri din 
întreaga lume bat la ușa noastră, dornici să încheie acorduri comerciale cu noi”; 
deschiderea de parteneriate economice cu Mexicul și cu țările din America de Sud). 
Or, acest lucru nu ar reprezenta o amenințare strategico-economică la adresa SUA, 
dacă UE ori motorul franco-german  nu ar adopta poziții politice (de la nivel de 
poziționări strategice pe diferite dosare de politică externă), nu ar dezvolta viziuni 
politice în materii sensibile pentru  SUA (politici imigraționiste, în special) care sunt 
opuse orientărilor politice ale noii administrații Trump, deci introduc tensiuni în 
parteneriatul transatlantic. În acest context, deschiderea de către UE de parteneriate 
economice cu țările din America de Sud și cu Mexicul, pe fundalul opoziției tot mai 
accentuate de viziuni între motorul franco-german și UE ca atare, și SUA de cealaltă 
parte, în domeniile comerciale, politice și sociale (migrație) sau de poziționare cu 
privire la diferite state terțe (China, Iran) pot fi percepute de către SUA ca introducând 
amenințări pentru securitatea sa economică și comercială nu doar în relația sa 
strategică cu America de Sud dar și la nivel global, cu alte centre de putere.

Sintagma „comerțul deschis”, introdusă de Juncker apare pe acest fundal, ca 
una de importanță strategică pentru viitorul parteneriatului transatlantic (discursul 

www.newsmax.com/newsfront/mike-pompeo-central-europe-agenda-china/2019/02/10/id/902053/ 
18  Efectul divergențelor dintre aliații europeni (Franța, Italia) și SUA apare în domeniul comercial în martie 2019: 
observăm că, în urma vizitei președintelui Xi Jinping în țări UE (Franța, Italia) sunt încheiate o serie de acorduri 
comerciale, care se înscriu în cadrul proiectului OBOR, lucru care contravine clar cu doctrina US- NSS/2017 și 
cu „războaiele comerciale”, prin care US cere de la aliații săi (statele UE) să privească strategic și sub aspectul 
securității colective, parteneriatele comerciale și de investiții cu puteri rivale SUA. Lucru pe care aliații europeni 
ai SUA nu îl fac, în temeiul conceptului de „UE –pol de putere autonom”, inclusiv economico-comercial, după cum 
spune Juncker în discursul său despre starea Uniunii (conceptul de „comerț deschis”), din 2017. O divergență clară 
între partenerii transatlantici, vizibilă la nivel de încheiere de acorduri comerciale în 2019.
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și viziunea politică a SUA introducand conceptul opus, de ”războaie comerciale”19, 
în cadrul politicii ultra-realiste). Juncker acordă în acest domeniu, Parlamentului 
European, ultimul cuvânt în materie de aprobare a acordurilor comerciale, deci 
ridică importanța strategică a acestei instituții supranaționale în materie comercială 
și de poziționare strategică a UE în planul comerțului internațional, în raport cu 
alte centre de putere. În privința politicii UE de liber-schimb, Juncker propune clar 
o politică de realism („Europa trebuie să își apere întotdeauna interesele sale 
strategice”), ceea ce înseamnă o abordare individualistă în plan comercial - plan 
care, pentru SUA, sub administrația Trump, a devenit un domeniu politic prioritar 
care influențează direct parteneriatele strategice americane). Mai precis, implicit, 
potrivit viziunii lui Juncker, UE nu ar trebui să se considere în vreun fel limitată, 
constrânsă sau obligată să țină cont de interesele SUA, ca partener transatlantic, în 
materia poziționărilor europene comerciale pe plan internațional, nici țările membre 
UE nu ar trebui să se privească a fi în vreun fel condiționate de parteneriatul cu SUA 
în materia participării la acorduri comerciale sau economice cu state terțe. 

Cu alte cuvinte, domeniul considerat vital,  strategic, de SUA, începând cu 
administrația Trump (ianuarie 2017) , al securității comerciale al SUA (partener 
strategic al țărilor membre UE) nu este privit de UE ca atare și nici de statele UE 
ca fiind legat de vreo „obligație” asumată de acestea ca „parteneri strategici cu 
SUA”. Țările UE, motorul franco-german al UE fac această distincție între politica 
comercială și economică (ce este bazată pe conceptul de „comerț deschis”, adică 
„nerestrâns în raport cu cerințele strategice ale SUA”) și chestiunile politico-militare 
(ordonate în cadrul unei alianțe concrete, precum NATO și în cadrul parteneriatelor 
strategice directe între SUA și țări europene). 

Dacă țările europene fac această distincție, SUA au adoptat o abordare 
diplomatică diferită: SUA leagă direct, prin noua linie dură a diplomației sale, 
securitatea, parteneriatul transatlantic, parteneriatul strategic, de condiționări de 
politică comercială și alinieri politice față de state terțe/companii ale statelor terțe, 
pe care țările europene ar trebui să le aibă, ca parteneri euroatlantici)20. Pentru 
SUA, parteneriatul transatlantic nu mai este unul strict militaro-strategic, ci include 
componenta nouă, comercialo-tehnologică21. SUA consideră că poziționări politice 
19   A se vedea, pentru UE, și http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180308STO99328/tra-
de-wars-what-are-the-eu-s-trade-defence-instruments
20  Ceea ce țările motor ale UE (Franța și Germania) refuză să facă, considerând că UE trebuie să se afirme ca pol 
autonom de putere (deci, nu prin consolidarea parteneriatului transatlantic, căruia îi este rezervat un rol din ce 
în ce mai șters în discursurile liderilor europeni ci prin concepte ofensive-comercial și politic, precum „folosirea 
instituțiilor multilaterale pentru consolidarea unei UE autonome față de SUA”, care este privită voalat, ca „impu-
nând legea celui mai tare”, putere avansând unipolarismul. A se vedea  discursul președintelui Macron, la conferința 
ambasadorilor,  29 august 2017, www.elysee.fr:  „….c’est le rôle de la France de créer le cadre de régulation 
multilatérale de ce monde qui advient pour pouvoir aussi y porter ses propres intérêts, et de le faire de manière 
européenne pour ne pas subir la régulation de fait, qui est la loi du plus fort, que nous subissons aujourd’hui”.
21  A se vedea US National Defense Strategy/2018, referitor la provocările tehnologiilor folosite la nivel comercial 
care depășesc conceptul tradițional de „război”. https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-
Defense-Strategy-Summary.pdf. https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/us-warns-eu-allies-not-
to-use-chinese-gear-for-5g-networks/, https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/germany-considers-
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în materie de construire de parteneriate economice, comerciale sau de cooperare 
tehnologică dintre țări europene și state terțe parteneriatului transatlantic22 afectează 
direct parteneriatele strategice între Europa și SUA și acest lucru este spus tranșant 
în februarie 2019, de Secretarul de Stat american, Mike Pompeo. Este o reacție 
directă a diplomației americane la conceptul UE de „comerț deschis”. Acestui 
concept promovat de Juncker, Pompeo îi răspunde cu conceptul de „parteneriat 
strategic extins”, anume SUA privește parteneriatul strategic transatlantic și ca 
incluzând politica comercială a țărilor europene. 

Tensiunile legate de nerespectarea acestei noi poziționări a SUA, de către UE 
și țările europene, se vor răsfrânge implicit, în opinia noastră, asupra relației dintre 
aceștia în cadrul NATO. Potrivit noii orientări politice a SUA (legate de aplicarea 
politicii ultra-realiste), parteneriatul transatlantic (inclusiv dimensiunea NATO) se 
dezvoltă la o relație strategică și în domeniul comercial, economic23 datorită faptului 
că SUA au introdus pe plan internațional conceptul de „războaie comerciale”. 
Acest concept este unul cheie pentru a înțelege noua diplomație realistă a SUA în 
administrația Trump. Amintim că SUA, potrivit strategiilor sale de securitate, nu 
recunosc UE ca actor economic distinct și nici măcar politic, ele angajându-se în 
relații politice direct cu statele membre UE. Nu există un acord strategic încheiat 
între SUA și UE în domeniul apărării, politic sau comercial. Nu există angajamente 
scrise ale țărilor UE sau ale UE față de SUA privind  un comerț limitat, adică 
condiționat de interesele de securitate ale ambilor parteneri (SUA și UE).

Alte teme-cheie prezente în discursul lui Juncker și care, în noul context politic 
influențat de politica realistă a administrației Trump (introducerea conceptului 
strategic de „război comercial”, care duce la conceptul de „poziționare comercială/ 
de aliniere strategică în materie comercială”) creează efecte directe asupra 
huawei-5g-ban-amid-global-backlash-against-chinese-tech-giant/, https://www.euractiv.com/section/politics/news/
exclusive-leaked-memo-reveals-chinas-detailed-plans-in-italy/, https://www.dw.com/en/xi-merkel-macron-and-
juncker-meet-in-paris/a-48060985 , https://www.dw.com/en/the-possible-impact-of-chinas-belt-and-road-agree-
ment-with-italy/a-47921042 
22  În acest context, cum ar putea fi calificată cooperarea economico-comercială între Franța și China, în urma 
vizitei președintelui Xi Jinping la președintele Macron, în martie 2019, sau încheierea unui acord co-
mercial China-Italia in cadrul OBOR? A se vedea:  https://www.hongkongfp.com/2019/03/25/french-pre-
sident-emmanuel-macron-seeks-united-eu-front-china-xi-jinping-visit/, https://www.euractiv.com/section/
china/news/xi-macron-hold-talks-as-france-seeks-eu-unity-on-china/,  https://www.euractiv.com/section/
china/news/chinas-new-silk-road-gets-bumpy-as-xi-visits-italy/. https://www.euractiv.com/section/transport/
news/chinese-balkan-corridor-pits-eu-north-against-south/. https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/
chizhov-there-is-an-alternative-to-euro-atlantic-integration/. https://www.euractiv.com/section/china/news/
italy-to-join-chinas-new-silk-road-infrastructure-plan/. https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/
mogherini-unveils-eu-response-to-new-silk-road/. https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/fraser-
cameron-i-dont-think-the-eu-is-hostile-to-new-silk-road/. https://www.euractiv.com/section/china/news/161-sum-
mit-china-ready-to-fund-centre-in-sofia-for-eu-partnership/. https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/
at-budapest-summit-china-strengthens-its-grip-on-central-europe-and-balkans/ Observăm continuitatea unui trend 
de deschidere a UE și al țărilor-motor ale UE către puteri considerate de SUA ca fiind rivale, deci contra strategiei 
SUA cu aliații, clar expusă în documente de linie precum US- NSS/2017 și în US- NDS/2018. 
23   Conform Noii Strategii SUA de Securitate Națională (US-NSS/2017)- ”The United States pursues economic ties 
not only for market access but also to create enduring relationships to advance common political and security 
interests”.
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parteneriatului transatlantic24, datorită diferențelor de viziuni. 

Strategia europeană de politică industrială prezentată de Juncker, este și ea 
menită să asigure UE un rol de lider în materie de inovare, digitizare și decarbonizare, 
deci creează pentru SUA un pol distinct de putere pe piața industrială,  de unde și 
un plus de presiune pe parteneriatul strategic influențat acum de doctrina realistă a 
„războaielor comerciale”, desfășurate de SUA. UE observăm că nu face excepție, ca 
destinatar al acestor războaie comerciale, fiind tratată ca un pol de putere cu interese 
comerciale și industriale, economice distincte față de SUA25. 

Conceptul de „război comercial” este unul neo-realist și va influența hotărâtor, 
în opinia noastră, viitorul relației transatlantice, inclusiv NATO, obligând țările 
UE și UE ca atare la o poziție de aliniere sau compatibilitate cu poziția SUA în 
domeniile industriale, tehnologice și comerciale, nu doar al politicilor migraționiste 
și luptei împotriva terorismului. Deja observăm noua linie diplomatică dură, deschisă 
în ianuarie 2019 de diplomația americană, prin cerința de aliniere a politicilor țărilor 
UE și a UE în materie de comerț și tehnologie cu cerința de securitate comercială 
a SUA, aspecte care sunt privite de SUA ca afectând însuși parteneriatul strategic.

Un alt domeniu de divergență clară între SUA și UE este cel al schimbărilor 
climatice, unde SUA s-au retras din Acordul de la Paris, ratificat de Parlamentul 
European, acord care este privit de Juncker ca o reușită a UE și ca o impunere a UE 
ca actor global („am stabilit regulile jocului la nivel mondial”, considerând că „dacă 
ambiția s-a prăbușit în SUA”26, acest domeniu trebuie preluat și dezvoltat de UE).

Și în materie de migrație, pozițiile UE și cele ale SUA diferă fundamental 
mai ales în ceea ce privește concepția politică strategică. Din discursul lui Juncker, 
observăm din nou, accentul pus pe deschiderea UE către migrație, deoarece „Europa 
îmbătrânește”27. Este vorba de deschiderea Europei către o migrație demografică, 
de re-populare a Europei cu migranți din alte continente, în special privind prin 
24  Președintele Macron se referă spre exemplu, la OBOR ca la ”un proiect geopolitic al Chinei ce trebuie evaluat de 
Franța (lider al UE) din punct de veder al intereselor sale strategice”. Mai mult, Macron își propune să construiască, 
în cadrul ONU, în Consiliul de Securitate, „un adevărat parteneriat pragmatic cu China” („deși valorile noastre sunt 
diferite”, spune el), destinat a fi „parteneriat pe termen lung”, pentru… a contracara, practic, o creștere a influenței 
SUA („America first”), pe care Macron nu o consideră benefică pentru a se alinia la ea (așa cum solicită SUA, în mod 
clar, în US-NSS/2017 și în US-NDS/2018). Macron: … „pour justement reconstruire un partenariat solide, s’ap-
puyant sur une tradition historique, avec la Chine, je souhaite poursuivre ce travail et construire, avec la Chine, 
aux côtés de laquelle nous siégeons au Conseil de sécurité, une relation solide en temps, qu’elle contribuera à la 
stabilité des équilibres internationaux…”, a se vedea Discursul Președintelui Macron la conferința ambasadorilor, 
President de la Republique, mardi, 29 aout 2017, www.elysee.fr 
25   În concepția lui Macron, ”instabilitatea lumii actuale” reclamă o abordare pragmatică, inclusiv „construirea 
de alianțe noi, pe criterii de oportunitate” : „… je tire simplement les leçons de ce monde multipolaire et instable, 
où nous devons, chaque jour, manoeuvrer par nous-mêmes selon nos intérêts. Pour cela il nous faut être mobiles, 
autonomes, capables de nouer des alliances … de manière opportuniste, construire des alliances de circonstances 
qui nous permettent d’être plus efficaces”. www.elysee.fr  
26  SPEECH/17/3165, DISCURSUL PREȘEDINTELUI JEAN-CLAUDE JUNCKER PRIVIND Starea Uni-
unii 2017, Bruxelles, 13 septembrie 2017. http://europa.eu/rapid/press-release�SPEECH-17-3165�en.htm
27  SPEECH/17/3165, DISCURSUL PREȘEDINTELUI JEAN-CLAUDE JUNCKER PRIVIND Starea Uniunii 
2017, Bruxelles, 13 septembrie 2017, SPEECH/17/3165http://europa.eu/rapid/press-release�SPEECH-17-3165�
en.htm
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prisma parteneriatului UE-Africa, la care se referă Juncker în domeniul migrației. 
Este o legătură între „Europa care îmbătrânește” (în accepția lui Juncker,  fără să 
remarcăm propuneri de politici privind ridicarea ratei natalității cetățenilor europeni, 
încurajarea financiară a natalității) și migrațiile, privite de unii dintre actualii lideri 
de la Bruxelles, ca rezervor de repopulare a Europei. Nu este vorba de o migrație 
economică, și nici de a primi migranți economici, ci de migrații legale încurajate de 
UE pentru „re-popularea Europei îmbătrânite”.

Juncker respinge clar ideea de „Europă-fortăreață”28, privind conceptul 
ca unul caduc, învechit, ceea ce se opune cu măsurile protecționiste în materie de 
migrație dezvoltate de SUA sub administrația Trump și care constituie esența noii 
doctrine a protejării statelor-națiune de pericolele globalizării, unde migrația masivă 
este privită ca fiind o amenințare. Juncker se referă doar la migranții din cauze 
de persecuție, fără a lua în calcul faptul că originea marilor migrații spre Europa 
din 2015 a inclus migrația, din motive economice, și din alte țări decât strict cele 
unde erau riscuri de persecuții. În cadrul politicii UE „de a deschide căile legale 
pentru migrație, deoarece Europa îmbătrânește”, Comisia „a făcut propuneri 
pentru facilitarea accesului migranților calificați care să ajungă în Europa prin 
cărți albastre. Parlamentul European a acordat sprijinul necesar acestei politici a 
Comisiei”, lucru apreciat de Juncker în discursul său29, de unde vedem rolul–cheie 
al instituțiilor europene în politici extrem de sensibile, cu impact pe termen lung 
asupra demografiei Europei. 

Modelul social propus de UE prin actuala guvernare europeană („Europa 
deschisă migrației.... pentru că îmbătrânește”30) este opus viziunii SUA pentru 
descurajarea migrației și protejarea statului, migrația fiind privită mai degrabă ca 
un mod de intromisiune forțată a unei culturi deja stabile asupra altei culturi căreia 
îi împiedică dezvoltarea). În SUA sunt încurajate politici de protejare a natalității și 
o migrație exclusiv legală și limitată, în scop economic, nu de „repopulare”, cum 
dorește Juncker în cazul Europei. 

În același discurs, observăm tendința de centralizare la nivel supranațional 
(european) a UE, în domenii vitale pentru statul național, anume domeniul economico-
financiar, care rămâne unul rezervat suveranității statelor. În acest domeniu, Juncker 
propune o asumare directă de către comisarul pentru afaceri economice și financiare, 
a rolului de ministru al economiei și finanțelor UE31, ceea ce semnifică întărirea 
28  SPEECH/17/3165, DISCURSUL PREȘEDINTELUI JEAN-CLAUDE JUNCKER PRIVIND Starea Uni-
unii 2017, Bruxelles, 13 septembrie 2017, SPEECH/17/3165
29  SPEECH/17/3165, DISCURSUL PREȘEDINTELUI JEAN-CLAUDE JUNCKER PRIVIND Starea Uni-
unii 2017, Bruxelles, 13 septembrie 2017.
30   În opinia președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker:  ”În același timp, migrația legală este o 
necesitate imperioasă pentru Europa, deoarece populația sa îmbătrânește. Prin urmare, Comisia a făcut pro-
puneri pentru a facilita accesul migranților calificați, care pot ajunge în Europa prin intermediul unei cărți albastre. 
Doresc să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat în acest sens”. SPEECH/17/3165, DISCURSUL 
PREȘEDINTELUI JEAN-CLAUDE JUNCKER PRIVIND  Starea  Uniunii 2017, Bruxelles, 13 septem-
brie 2017. 
31  SPEECH/17/3165, DISCURSUL PREȘEDINTELUI JEAN-CLAUDE JUNCKER PRIVIND Starea Uniu-
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rolului supranațional al UE ca actor global economic (cu efect direct asupra 
poziționării diferite în materie economică și fiananciară, față de SUA și conceptul de 
„război comercial”).

Practic, discursul lui Juncker inițiază o linie de consolidare a rolului UE în 
domeniile financiare, comerciale și economice ale statelor membre, care slăbește 
relevanța parteneriatului transatlantic în favoarea constituirii unui pol de putere 
comercială, economică și financiară autonomă, distinctă, cu propriile interese 
strategice (UE). Acest lucru afectează direct substanța parteneriatului transatlantic și, 
mai ales, creează o presiune uriașă pe NATO, spre a își dezvolta instituții, capabilități 
și concepte prin care să re-impună valoarea parteneriatului transatlantic considerat 
slăbit, în cadrul acestor noi orientări. Conceptul de „război comercial” ar trebui 
transpus de SUA în cadrul NATO și asumat sub forma unui set de obiective comune, 
prin declarație comună, astfel încât interesele comerciale, tehnologice ale SUA să fie 
armonizate cu cele ale țărilor UE și să nu existe riscul  de tensiuni sau conflicte între 
parteneri, în domeniile comercial, tehnologic, industrial. 

Cu alte cuvinte, NATO ar trebui să își dezvolte o dimensiune de parteneriat 
strategic comercial sau de „securitate extinsă”, pentru a fi posibilă asumarea de 
angajamente comune în domeniile comercial, tehnologic, în cadrul NATO și folosind 
instituții speciale ale NATO32 – de exemplu, crearea unui comitet de dialog SUA-
țările europene membre NATO pe probleme comerciale și tehnologice; crearea unui 
secretar adjunct pe probleme de securitate comercială și tehnologică, în cadrul 
NATO. Conceptul de „război comercial, industrial și tehnologic” pe care înaintează 
diplomația americană ar trebui să nu funcționeze în relația transatlantică, în raport 
cu țările UE, prin rezolvarea disensiunilor și găsirea unei poziții comune în cadrul 
NATO (conceptul de „securitate extinsă”, „parteneriat strategic comercial”). Ar trebui 
inițiat de către SUA, pentru consolidarea parteneriatului transatlantic, un acord scris 
cu țările UE pentru introducerea unui set de principii și obiective comune în materie 
de securitate comercială, tehnologică și economică, de securitate a mediului, prin 
identificarea unui set de amenințări de tip economic, comercial, tehnologic, asupra 
partenerilor NATO  și a unui set de strategii de combatere a acestor amenințări, prin 
măsuri de securitate comercială și tehnologică, climatică. Actualmente, nu există 
în cadrul NATO, acorduri sau instituții, mecanisme sau instrumente financiare, 
angajamente ale membrilor NATO privind dimensiunea apărării în caz de amenințări 
climatice, comerciale, tehnologice, acest lucru lăsând NATO fără răspuns coerent 

nii 2017, Bruxelles, 13 septembrie 2017. http://europa.eu/rapid/press-release�SPEECH-17-3165�en.htm
32   În US National Security Strategy/ 2017, se apreciază importanța deosebită a diplomației economice: ”Retaining 
our position as the world’s preeminent economic actor strengthens our ability to use the tools of economic diplo-
macy for the good of Americans and others. Maintaining America’s central role in international financial forums 
enhances our security”.  SUA sunt interesate să întărească legăturile economice cu aliații și cu partenerii (deci, în 
primul rând, cu țările din UE, ceea ce înseamnă că un astfel de obiectiv nu poate fi compatibil cu cel de ”comerț 
deschis” către terți, promovat de Juncker ca obiectiv strategic pentru UE, afectând direct legăturile transatlantice.  
US– NSS/2017: ”REINFORCE ECONOMIC TIES WITH ALLIES AND PARTNERS: We will strengthen eco-
nomic ties as a core aspect of our relationships with like-minded states…”.
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în fața „războaielor comerciale” pe care SUA și țările UE, UE ca atare, ajung să 
le poarte unii contra altora și în relație cu state terțe. 

SUA ar trebui să inițieze Acordul NATO pentru securitate legat de probleme 
comerciale, tehnologice,  financiare și de securitate a mediului, demonstrând 
adaptare concretă la noile amenințări și contribuind la întărirea parteneriatlui 
transatlantic. 

Una dintre  amenințările directe la adresa NATO este o slăbire a 
parteneriatului transatlantic prin dorința UE de a se afirma ca actor politic și 
comercial autonom33 și de a duce în această calitate, războaiele comerciale din 
prisma intereselor sale strategice, inclusiv împotriva SUA – datorită faptului că 
NATO nu are dezvoltată o dimensiune a securității comune transatlantice în domeniul 
comercial, nu are o viziune, instrumente, obiective, principii, nici acord scris în acest 
domeniu, între membrii săi (țări UE și SUA).

1.2. Exportarea  diferențelor de viziune dintre SUA și UE,  în cadrul 
NATO

Chiar și în cadrul discursurilor NATO, în 2017,  aceste divergențe între 
aliați încep să devină din ce în ce mai vizibile, situând SUA și motorul franco-german 
pe poziții divergente:

-în materia continuării eforturilor UE de a își construi proiectul ”Europa 
apărării”34;

-în materia contribuțiilor la bugetul NATO35, poziția noii administrații 
americane fiind cea de a critica aliații care nu și-au plătit contribuțiile financiare 
la bugetul Alianței36, care trebuie să fie capabilă a răspunde la provocările variate 
(simetrice și asimetrice) ale unui mediu internațional dinamic, instabil. Conform 
președintelui american, membrii Alianței trebuie să își asume un angajament clar 
de a plăti 2% din PNB către bugetul NATO, procent considerat un minimum necesar 
33  Președintele american D. Trump a criticat în termeni duri inerția aliaților săi europeni în a își achita datoriile 
mai vechi către bugetul NATO și în a contribui cu 2%  din PIB la bugetul NATO- și aceasta, rapid, nu de o manieră 
graduală-. Pentru Trump, ”2% este un prag minim față de dimensiunea provocărilor actuale”, în concepția sa NATO 
trebuind să intre într-o fază de accelerată reformă: “Two percent is the bare minimum for confronting today’s very 
real and very vicious threats,” Trump said. “If NATO countries made their full and complete contributions, then 
NATO would be even stronger than it is today…”. https://edition.cnn.com/2017/05/25/politics/trump-nato-finan-
cial-payments/index.html
34  Discursul Președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker despre starea Uniunii Europene, Bruxelles, 13 
septembrie 2017. SPEECH/17/3165
35  Jeremy Diamond, Bruxelles, CNN, Trump scolds NATO allies over defense spending,  https://edition.cnn.
com/2017/05/25/politics/trump-nato-financial-payments/index.html
36  Idem. În opinia președintelui american, „membrii Alianței trebuie să contribuie în final cu o parte  
corectă și să  își îndeplinească obligațiile”, deoarece  „23 din 28 de membri încă nu plătesc ceea ce ar trebui să 
plătească și ceea ce s-ar presupune că ar trebui să plătească pentru apărarea lor. Aceasta nu este corect pentru 
oamenii și plătitorii de taxe din SUA”. Președintele american a mai amintit cu acest prilej că „mulți aliați datorează 
sume mari de bani din anii trecuți, către Alianță, și că cei 2% obligație de contribuție pentru apărare se duc de 
fapt, către fondurile naționale de apărare, nicidecum pentru bugetul NATO sau al altor aliați”, a remarcat critic, 
președintele D.Trump. 
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pentru amenințările lumii de azi. „Dacă țările NATO își îndeplinesc contribuțiile lor 
complet, atunci NATO va fi mai puternică decât este astăzi, în special în raport cu 
amenințarea teroristă”, a subliniat D. Trump cu ocazia summitului NATO din 2017, 
către șefii de stat și de guvern ai țărilor aliate.Trebuie remarcat că poziția lui Trump, 
inclusiv în perioada campaniei electorale, în raport cu NATO, a fost de la început 
una extrem de critică, el calificând în mod repetat NATO ca fiind o construcție 
caducă (în sensul de „nereformată”)37. Totuși, pe parcurs, observăm că, în ciuda 
acestei linii criticiste dure care este preferată și păstrată de președinția americană 
la adresa NATO și pe parcursul anului 2018, discursul politic al lui Trump mai este 
dublat și de ideea că NATO nu poate face față noului mediu de securitate și noilor 
provocări, dacă nu i se alocă de către toți membri, către bugetul său, un procent 
de 2% din PIB. Insistența pe tema „creșterii contribuțiilor către bugetul NATO din 
partea tuturor aliaților”38 vine pe fundalul unei poziții deosebit de critice față de ceea 
ce se percepe ca un fel de „inerție” a Europei  în această temă-cheie a viitorului 
NATO, aliații fiind direct criticați pentru că preferă să aloce 2% din PNB „către 
apărare” în general, nu cu destinația specifică „pentru bugetul NATO”39. În acest fel, 
NATO este păstrată pe o poziție vulnerabilă, deși i se cere să activeze art. 5 pentru 
a apăra orice aliat, ceea ce nu este corect, în opinia președintelui american. Ca 
modalitate de a păstra presiunea asupra aliaților, Trump folosește de puține ori și la 
modul general sau cu referiri strict istorice (la evenimentul 9/11) activarea art. 5 din 
tratatul Alianței40, spre a îi conștientiza pe aceștia asupra imperativului de întărire a 
NATO ca garanție a stabilității transatlantice. Pentru SUA, NATO rămâne piatra de 
temelie a parteneriatului transatlantic și garanția adevărată a stabilității și siguranței 

37   Totuși, această susținere (o critică îndreptățită emisă de D. Trump la adresa a ceea ce el percepe ca o insuficientă 
reformare și consolidare a NATO - la ce mai ar mai fi bună o alianță incapabilă de reformă și insuficient alimentată cu 
fonduri de către aliații săi, în mod egal? se întreba el) a fost în 2017 schimbată într-o linie fermă, dură de îndemnare 
la întărirea NATO (dacă aliații vor să aibe și beneficii de pe urma NATO). ”In recent months, Trump has sought to 
assuage some NATO ally concerns, declaring last month in a joint news conference with NATO Secretary General 
Jens Stoltenberg the alliance is “no longer obsolete” as he had claimed on the campaign trail”. https://edition.cnn.
com/2017/05/25/politics/trump-nato-financial-payments/index.html, https://www.dw.com/en/trump-says-nato-is-
no-longer-obsolete/a-38407650, https://www.foxnews.com/opinion/trump-is-right-nato-is-obsolete-and-hes-deliv-
ering-that-message-loud-and-clear 
38  În opinia președintelui SUA, expusă la summitul NATO din 2017, ”…under the NATO treaty, members of the 
alliance must commit 2% of their GDP to defense spending, a benchmark that only five of the alliance’s 28 mem-
bers currently meet”. ”Twenty-three of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and 
what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair  to the people and taxpayers of the 
United States,” he said. https://edition.cnn.com/2017/05/25/politics/trump-nato-financial-payments/index.html
39  D. Trump spune, la summitul NATO din 2017: “… the 2% defense spending benchmark that allies must meet is 
designed to boost their military, not to funnel money to NATO or other allies”. https://edition.cnn.com/2017/05/25/
politics/trump-nato-financial-payments/index.html 
40  …”he and United States, is clearly committed to NATO and it’s no way possible to be committed to NATO 
without being committed to Article 5 and our collective defense clause. Because NATO is about collective defense. 
I remember that he also stated that publicly for instance when we met in Washington, then he reaffirmed the U.S. 
commitment to the NATO alliance and to our shared values. He also referred today to the commitments that bind 
us together, and the commitments that bind us together are collective defense and everything related to Article 5. 
And second, he inaugurated a 9/11 and Article 5 Memorial” - https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions�144098.
htm?selectedLocale=en
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continentului european însă se cere din partea aliaților europeni, înțelegerea faptului 
că numai prin sporirea contribuției financiare la 2% cu destinație specifică pentru 
bugetul NATO, alianța va putea să își îndeplinească angajamentele la nivelul noilor 
provocări și cerințe ale mediului de securitate din prezent41;

- în abordarea asupra fenomenului migrației (SUA optând pentru o politică 
super-protecționistă sau „politica înălțării zidului”), în vreme ce UE optează pentru 
un răspuns foarte flexibil (pentru a fi compatibil cu o doctrină globalistă favorabilă 
politicii deschiderii granițelor și îmbrățișării „multiculturalismului” - o expresie 
destul de vagă -). Dacă, pentru SUA, politica migraționistă reprezintă un aspect 
esențialmente de „securitate și apărare statală”, punând în discuție suveranitatea și 
integritatea statului (abordarea westphaliană), pentru UE poziția doctrinară este cea 
opusă (politica migraționistă este parte a domeniului drepturilor omului42, statele 
trebuind să respecte prioritar drepturile omului, ale refugiaților și să își relativizeze 
abordarea suveranistă, până la a o evita). UE este favorabilă chiar introducerii unor 
drepturi colective, a migranților, care să fie prioritare în raport cu dreptul statului de a 
invoca suveranismul teritorial. Franța și Germania sprijină, în cadrul ONU, abordarea 
universalistă a drepturilor migranților ca „drepturi colective de ultimă generație” 
(vezi semnarea Pactului ONU pe Migrație – decembrie 2018)43, punct care se opune 
abordării SUA în materie. Abordările diferite pe migrație creează efecte și tensiuni 
inclusiv în discursul și abordările din cadrul NATO, care își propune să își adapteze 
profilul spre a deveni alianță a sec. XXI, în a răspunde amenințărilor hibride. Dacă 
pentru SUA, migrațiile masive devin o amenințare la adresa securității statului, așa 
cum reiese clar și repetat din luările de poziție ale președinției americane44 –, fapt 
41  În Strategia Națională de Apărare a SUA/2018, “Sharpening the American Military‘s Competitive Edge”, de 
exemplu, se consideră că este necesară adaptarea rapidă a NATO la cerințele timpului actual, de unde și solicitarea 
făcută de către SUA, în termeni imperativi, partenerilor europeni, de a crește cheltuielile de apărare și modernizare 
destinate a consolida Alianța: ”At the same time, NATO must adapt to remain relevant and fit for our time—in pur-
pose, capability, and responsive decision-making. We expect European allies to fulfill their commitments to increase 
defense and modernization spending to bolster the alliance in the face of our shared security concerns”.
42  UE tinde să considere drepturile colective ale migranților ca „drepturi ale omului”, „drepturi de solidaritate”, de 
unde și viziunea actualilor lideri europeni că ”Europa nu trebuie să devină o fortareață” ci un loc deschis migrațiilor, 
ca „expresie a solidarității europene”:  „Contrar spuselor unora, Europa nu este și nu trebuie să devină niciodată 
o fortăreață. Europa este și trebuie să rămână continentul solidarității unde se pot refugia cei care fug din calea 
persecuției” SPEECH/17/3165, Discursul Președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker privind Starea 
Uniunii/ 2017, Bruxelles, 13 septembrie 2017 
43  https://www.theguardian.com/global-development/2018/dec/10/un-states-agree-historic-global-deal-to-manage-
refugee-crisis . https://www.aljazeera.com/news/2018/12/members-adopt-global-migration-pact-181210092353957.
html. Global Compact for Migration, https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact.  Marrakesh Political Dec-
laration, 2 May 2018, Rabat process, Euro-African Dialogue on Migration and Development. https://ec.europa.eu/
home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503�declaration-and-action-plan-marrakesh�en.pdf, https://www.eurac-
tiv.com/section/global-europe/news/nine-eu-members-stay-away-from-un-migration-pact/
44   În 2017, la summitul NATO, adresându-se reprezentanților celorlalte state NATO, D.Trump reiterează apelul la 
un control cât mai strict asupra imigrației și fluxului de refugiați, spunând că „NATO în viitor trebuie să includă o 
mare focalizare asupra terorismului și imigrației”. Cum s-a exprimat președintele SUA către aliații europeni: „Aveți 
mii și mii de oameni pătrunzând în țările noastre și împrăștiindu-se peste tot. Și, în multe cazuri, noi nu avem vreo 
idee despre cine sunt”, îndemnând la vigilență și o abordare puternică, dură în această dimensiune a amenințărilor 
asimetrice, evidențiind legătura dintre terorism și imigrația necontrolată. Jeremy Diamond, Bruxelles, CNN, Trump 
scolds NATO allies over defense spending, https://edition.cnn.com/2017/05/25/politics/trump-nato-financial-pay-
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ce se răsfrânge automat asupra conturării și reformei dimensiunilor de răspuns ale 
NATO la adresa noilor tipuri de amenințări, pentru partenerii francezi și germani 
și polul de putere reprezentat de ele, migrația nu se confundă cu o amenințare, 
fiind nevoie de o abordare deschisă, inclusivă, a statelor primitoare45, a respectării 
drepturilor migranților în mod prioritar față de abordarea suveranistă. SUA privește 
fenomenul migrației din prisma neo-realismului (percepând migrațiile masive din 
alte civilizații ca un atac asupra civilizației occidentale care necesită un răspuns de 
tip protectiv), în timp ce țările raliate politicii pro-migraționiste inițiate și dezvoltate 
de Franța și Germania, din 2015, percep migrațiile ca „pe un avantaj al diversității 
care îmbogățește Europa”. 

2. Luări de poziție la summitul NATO 2017. Lipsa 
referirilor la amenințările asimetrice de tipul statelor colapsate 
și a migrațiilor masive și necontrolate

Și în 2017, s-a considerat că întărirea Alianței trebuie întreprinsă prin sporirea 
contribuțiilor membrilor și la bugetul NATO. Această temă apare expres în poziția 
exprimată de Secretarul General NATO, în 27 mai 2017, cu ocazia summitului șefilor 
de state și de guverne pe 201746  și este legată de un alt obiectv principal pe agenda 
de discuții a NATO pe anul 2017, lupta împotriva terorismului („We took important 
decisions on burden sharing, and stepping up the fight against terrorism”). 

Deci, un aspect cheie al poziției SUA față de NATO și rolul aliaților în a întări 
poziția NATO (cea de a mări contribuțiile la peste 2% pentru bugetul NATO) este 
tratată la modul general în declaratie, sub principiul ”burden sharing” (!). Abia în 
secțiunea de întrebări și răspunsuri (!), observăm de fapt, că aliații europeni au în 
vedere la summitul din 2017 „să atingă obiective asumate din 2014 la Wales”, și 
nicidecum să se angajeze ferm în 2017 pentru a se alinia la poziția SUA. 

Diferența de abordare între aliații vestici europeni (un pol de putere) și SUA 
va fi continuată și adâncită la Summitul din 2018, unde Franța, prin președintele său, 
ia o poziție diplomatică tranșantă, după plecarea președintelui Trump de la summit 
și reamintește că angajamentul se menține doar până la limita de 2% și aceasta 

ments/index.html
45   Care susțin perspectiva pro-migraționistă propusă de Juncker:  se propune chiar și o dublare a eforturilor în do-
meniul politicii migrației, în respectarea unui principiu al solidarității europene care nu este însă înscris în tratatele 
fondatoare, ci este introdus de birocrația europeană sub presiunea liderilor franco-germani care au o viziune despre 
Europa distinctă de abordarea SUA asupra problemei, naturii și efectelor migrațiilor: „Acum însă trebuie să ne 
dublăm eforturile. La sfârșitul lunii, Comisia va prezenta o nouă serie de propuneri, cu accent pe (…. ) solidaritatea 
cu Africa și deschiderea unor căi legale de migrație”. Jean-Claude Juncker, Discurs despre starea Uniunii, 13 sept. 
2017. 
46  Press conference  by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of NATO Heads of State 
and/or Government in Brussels on 25 May 2017, NATO Headquarters, Brussels, Belgium, https://www.nato.int/cps/
en/natohq/opinions�144098.htm?selectedLocale=en
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gradual, nicidecum nu există un angajament scris, deci obligatoriu pentru aliați, de 
a depăși 2% și de a le dedica NATO47. Diferența de abordare este cât se poate de ferm 
exprimată de Franța, după cererea tranșantă făcută de SUA la summitul din 2018. 

Însă, în 2017, poziția majorității aliaților, în ciuda poziției distincte a SUA, se 
menține în cadrul limitelor angajamentului de la summitul de la Wales/2014: ”...we 
all agree that the important thing now is to implement and to deliver and to make 
good on the promise we made in 2014, which is about stopping the cuts, gradual 
increase, and then moving towards spending 2% of GDP on defence”48. 

După cum observăm, aliații și-au asumat un angajament de creștere graduală, 
nicidecum de a da dintr-odată un procent de 2%. În al doilea rând, angajamentul se 
referă la o alocare de 2% „către apărare” (destinație generală, în care intră alocări 
inclusiv pentru bugetele naționale și proiectele de „Europă a apărării”), nicidecum o 
„alocare de 2% doar către bugetul NATO”. De la acest punct vor pleca tensiunile și 
diferențele clare de poziție dintre aliați în cadrul summitului NATO din 2018 .

3. Summitul NATO/2017 și lipsa unor perspective clare 
privind reforma NATO în sensul amenințărilor asimetrice de 
tipul migrațiilor

Discursul Secretarului General al NATO la acest summit se axează în principal 
pe teme deja clasice, precum prezența trupelor NATO în Irak, în Afganistan, ca 
dezvoltări ale temei generale (lupta împotriva terorismului). 

Pornind de la această mare temă, NATO își propune în 2017 să se focalizeze 
pe folosirea unei palete întregi de instrumente necesare atingerii acestui obiectiv, la 
care se adaugă acordul pentru un plan de acțiune pentru NATO de a avansa în acest 
domeniu. Misiunile în Afganistan sunt privite retroactiv și se exprimă acordul de 
principiu al participanților la summit pentru a continua susținerea acestei misiuni. 
Sunt de remarcat inițiativele unor aliați de a contribui cu noi trupe. Se mai ia, cu 
această ocazie, decizia de a întări susținerea pentru Coaliția Globală împotriva 
ISIS. Ceea ce este de remarcat, din discursul Secretarului General al NATO la 
summitul din mai 2017, aliații cad de acord ca NATO să devină un membru deplin 
al Coaliției Globale, din care cele 28 de state deja fac parte. Este mai degrabă vorba 
de un angajament politic, de transmitere a unui semnal puternic de a lupta împotriva 
terorismului global și nu de o angajare practică a NATO în conflict. Mai degrabă, este 
vorba de o implicare a NATO în dezbateri de ordin politic, în coordonarea antrenării 
47 https://edition.cnn.com/2018/07/12/politics/trump-nato-spending-claims-reaction-intl/index.html,  https://edi-
tion.cnn.com/politics/live-news/trump-nato-summit-2018/index.html. A se vedea și punctul de vedere oficial al 
Franței la acel summit: ”During the discussions on burden sharing, the Allies reaffirmed the commitments made 
at the Wales Summit, including allocating 2% of their gross domestic product (GDP) to defense expenditures by 
2024”. https://otan.delegfrance.org/Brussels-Summit-11-12-July-2018

48  https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions�144098.htm?selectedLocale=en
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și în ”capacity-building”. NATO însă „va antrena trupele irakiene” și va stabili o 
celulă de „intelligence terrorism” în cadrul noii divizii de „intelligence” a NATO. 
În Neapole, se preconizează să fie implementat un punct pentru Sud, la Centrul de 
Comandă al Forțelor Reunite, cu scopul de a monitoriza și a se adresa amenințărilor 
regionale, incluzând terorismul49. 

Din discurs, se remarcă lipsa referirilor la amenințările neconvenționale, 
asimetrice, care ar putea prezenta pericole la adresa stabilității statelor membre 
(înmulțirea numărului de state aflate în colaps economic, care ar putea duce la crize 
umanitare regionale, cu efecte indirecte asupra statelor membre NATO; migrații 
necontrolate și masive, afectând un grup de state sau părți importante din continente). 

Discursul Secretarului General NATO se axează pe trei direcții, amintite doar: 
- intenția membrilor NATO de a își mări angajamentele financiare la 2% din 

PNB pentru apărare, din care 20%  ar trebui să fie investiți în echipament major (din 
această formulare observăm că este vorba de exprimarea unei intenții și nicidecum 
de un angajament deja luat ci de o promisiune care se transferă undeva în anii viitori,  
spre a fi rezolvată la summiturile viitoare ale NATO) ;

-. o altă direcție sugerată în discurs este cum să se investească fonduri 
adiționale în capacități militare-cheie de care NATO are nevoie ;

- potrivit celei de a treia direcții, se impune să se observe cum aliații doresc 
să contribuie la misiunile, angajamentele și operațiunile NATO, realizând fiecare 
câte un raport asupra planului național anual pentru investiții în apărare, pe baza 
principiului contribuției echitabile (fair share) la securitatea comună50. 

Important de remarcat însă este faptul că summitul din 2017 se încheie fără 
o poziție comună  a participanților privind aspecte-cheie legate de implementarea 
doctrinei «America first» și a politicii administrației prezidențiale SUA (adică, fără 
o poziție comună anti-imigrație, fără un angajament nici verbal și nici scris, comun, 
privind creșterea rașidă și cu peste 2%  din PIB a contribuțiilor militare la  bugetul 
NATO, așa cum a cerut președintele american). Migrația apare ca o chestiune cu totul 
marginală, tratată la partea „Întrebări și răspunsuri”, după declarația propriu-zisă a 
secretarului general NATO. La întrebarea jurnaliștilor, acesta se referă la chestiunea 
migrației, recunoscând că este un aspect considerat important de administrația 
Trump, dar „care nu ocupă un loc central în cadrul atribuțiilor NATO” (”When it 
comes to migration that’s not a core task of NATO but it is an area where NATO also 
plays a role”)51. 

Sunt doar amintite cu acest prilej, „eforturile făcute de NATO, în cooperare cu 
UE, pentru stabilirea fenomenului migrațional în Marea Egee” (desfășurarea de nave 
pentru implementarea acordului UE-Turcia) și „cooperarea în special cu Germania 
49  https://nato.usmission.gov/may-25-2017-secretary-general-stoltenbergs-press-conference-following-nato-lead-
ers-meeting/
50  Ibidem.
51  Jens Stoltenberg, https://nato.usmission.gov/may-25-2017-secretary-general-stoltenbergs-press-conference-fol-
lowing-nato-leaders-meeting/ 
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pentru a opri fluxul de migrație ilegală peste Marea Egee”. De asemenea, mai sunt 
amintite și zona Mediteranei Centrale și cooperarea dintre NATO (cu operațiunea Sea 
Guardian) și UE (operațiunea Sophia). Este însă interesant că secretarul general al 
NATO, referindu-se la ambele chestiuni (migrație și la creșterea cheltuielilor cu 2/% 
din PNB pentru apărare, ca inițiativă a președintelui Trump) nu le conectează una 
de alta niciun moment. Mai mult, el continuă să se refere la „creșterea a 2% pentru 
apărare” (ceea ce este o destinație vagă, generală), în loc să insiste pe o reală reformă 
în sensul consolidării NATO, a creșterii substanței acestui angajament al statelor 
membre pentru NATO și apărarea în cadrul NATO („2% pentru cheltuieli legate de 
apărare în cadrul NATO” sau „pentru bugetul NATO”, cu specificație expresă). Aici 
este marea problemă, marea diferență de viziune între SUA sub administrația Trump 
și partenerii vestici-europeni, care preferă abordarea moderată (ajungerea graduală 
la 2% din PIB și doar cu angajament pe specificația generală „pentru apărare”, nu 
pentru bugetul NATO).

În al doilea rând, observăm că nu este vorba de inițierea unei reforme veritable 
a NATO ca alianță ce trebuie să răspundă provocărilor de tip asimetric și hibrid ale 
secolului XXI (valuri masive și necontrolate de migrații ilegale pe teritoriile statelor 
membre NATO). NATO nu a avut nicio atribuție sau competență, nicio strategie pentru 
a gestiona sau de a se implica cu soluții în gestionarea valurilor de migranți ilegali 
ce au străbătut Europa în septembrie 2015, provocând căderea spațiului Shengen 
și măsurile de blocare din partea stateor vestic-europene a frontierelor lor. Au fost 
măsuri extreme, despre care nu se dorește a fi discutate deschis la dezbaterile asupra 
stării de securitate a statelor membre NATO din prisma amenințărilor asimetrice. 

În opinia secretarului general NATO, este suficientă abordarea limitată (deoarece 
NATO nu are prin acte completatoare ale tratatului fondator, misiuni specifice și 
nici competențe specifice privind amenințările de tip asimetric, deși trebuia ca, în 
urma summiturilor din anii ulteriori lui 2015, să fie adoptată o Declarație privind noi 
competențe NATO privind amenințările asimetrice de tipul migrațiilor).

Secretarul general NATO consider, în discursul său, că ar fi suficientă o 
cooperare în limitele normative actuale, descrisă destul de general (”working with 
partners”) în afara sferei de competență propriu-zisă a NATO (”in the wider Middle 
East region, in North Africa, in Middle East, but also in Afghanistan we are helping 
to stabilize many of the countries where many of the refugees are, and migrants are 
coming from”)52, concluzionând din nou în termeni vagi  că „da, NATO are un rol de 
jucat”53, fără a se referi la posibile soluții și la noi competențe (printr-o viitoare posibilă 
declarație sau foaie de parcus sau act completator la tratat) ale NATO privind acest tip 
de amenințări cu efecte multiple (sociale, economice, culturale, de securitate) asupra 
statelor membre (nu doar din Europa, dar și SUA). Avem aici în vedere importanța 
deosebită, am spune prioritară, acordată de administrația Trump chestiunii migrației 

52  Idem.
53  Ibidem.
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(în special migrației ilegale), care a făcut din obiectivul ridicării unui zid la granița 
de sud cu Mexicul, un obiectiv-top securitate națională pentru administrația Trump, 
încă din 2017. Pentru SUA, ca membru NATO, chestiunea migrației este deja tratată 
în termeni de securitate națională și încă una de prioritate, deci nicidecum ca o temă 
ținând de domeniul obișnuit al „afacerilor interne”. Exportarea chestiunii migrației 
în cadrul discuțiilor NATO, de către SUA, ca punct principal al agendei de discuții, 
poate reprezenta, și în 2019 și în următorii ani, o chestiune care va transforma 
NATO într-o alianță cu rol complex, capabilă să răspundă amenințărilor asimetrice 
(migrațiile ilegale și masive), inclusiv în afara ariei sale stabilite de tratat, așa cum 
NATO a intervenit în chestiuni considerate hibride, asimetrice, în țări ca Afganistan. 
”We are helping, assisting and playing our role in addressing the root causes”, spune 
Stoltenberg, fără însă a insista foarte mult pe descrierea acestui rol-cheie (lucru firesc, 
deoarece chestiunea migrației i-a fost adresată la rubrica de „întrebări și răspunsuri”!, 
nu a făcut obiectul unei referiri clare, concrete în cuprinsul discursului său).

Migrațiile (atât ilegale cât și cele legale, permise de statul de origine din motive 
economice, în alte state) provoacă mediul geopolitic din punct de vedere demografic, 
masiv și impactul lor nu este doar unul economic, ci și unul cultural și de securitate.

În loc de concluzii

Summitul NATO din 2017 a marcat începutul unor divergențe între partenerii 
transatlantici care exprimă deschis viziuni diferite asupra priorităților strategice 
ale statelor membre în materie de cheltuieli de apărare (existența obiectivului 
„Europa apărării” sau a conceptului de „comerț deschis”, propuse de liderii europeni, 
putând fi percepute de SUA ca reprezentând un risc de slăbire la adresa NATO și 
a parteneriatului transatlantic, în condițiile schimbării doctrinei SUA, a doctrinei 
războaielor comerciale și a insistențelor SUA pentru aplicarea principiului ”share 
burden” în cadrul NATO din partea tuturor aliaților). 

În anii ce vor urma, aceste divergențe nu vor fi soluționate, dimpotrivă, ele 
vor căpăta mai multă pregnanță, pe măsura asumării rolului UE de „actor global 
autonom” (conform discursului lui Juncker privind starea Uniunii), așa cum am 
văzut, și acest lucru trebuie analizat cu obiectivitate, pentru a oferi cele mai bune 
soluții în sensul unei consolidări a parteneriatului transatlantic și a agendei comune 
a membrilor săi.
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Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIȚA

Rezumat 

Pe Internet există zeci de Site-uri care prezintă Biblia cu numeroase și 
inadmisibile greşeli, care conduc la o gravă abatere de la redarea corectă a 
„Cuvântului lui Dumnezeu”. Iudeii aveau și au o tradiţie, cu putere de „Lege 
eternă”, care spune că dacă toţi oamenii din lume ar încerca să desfiinţeze cea 
mai mică literă a „Legii lui la Dumnezeu”, n-ar fi cu putinţă ca să izbutească. 
A face aşa ceva ar însemna să intre într-o vinovăţie atât de mare, judecau ei, 
încât lumea ar urma să fie distrusă. Conform Bibliei, Luca 16:17 și Matei 5:18, 
este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din „Lege” să cadă o frântură 
de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o 
codiţă sau un punct de la o literă. Unor indivizi satanici , fără credinţa în 
Dumnezeu, le-a încolţit în minte gândul luciferic  de a pirata numeroase 
biblii, bine traduse, unele chiar foarte bine traduse, și a le prezenta pe Internet, 
în format electronic, cu numeroase și grave erori de scriere, în special fără 
diacritice, cu cuvinte scrise greşit. Acestea  fac ca respectivele biblii să inducă 
în eroare, să redea deformat, eronat „Cuvântului lui Dumnezeu”, ceea ce 
constituie o blasfemie, o defăimare a celor sfinte, a religiei, a divinității, a 
dogmelor, a obiectelor de cult și a sentimentele religioase ale milioanelor de 
credincioşi. Impostorii propovăduitori, prin piratare, în format electronic, a 
oricărei Biblii scrise corect în original, prin redarea greşită a  „Cuvântul 

DESPRE BIBLIILE SATANICE, CARE 
INDUC ÎN EROARE, CARE REDAU 

BLASFEMIC „CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU”

ABOUT THE SATANIC BIBLES 
THAT MAKE MISTAKE, WHICH 

BLASFEMICLY RENDER „THE WORD 
OF GOD”
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lui Dumnezeu” spre uzul public, sunt nişte blasfematori, sunt nişte nulităţi, 
ipocriţi, care, ridicaţi la putere, sau la orice rang posibil, tot nişte nulităţi 
rămân!

Cuvinte cheie: biblii satanice; ipocriți; nulități; diacritice; cuvântul lui Dum
nezeu;

Abstract

There are dozens of sites on the Internet that present the Bible with 
numerous and inadmissible errors, leading to a serious deviation from the 
correct rendering of the „Word of God”. The Jews had and have a tradition, 
with the power of „Eternal Law,” which says that if all the people of the world 
would try to abolish the smallest letter of the „Law of God,” they would not 
be able to succeed. To do so would mean to enter into such a great guilt, they 
judged, that the world would be destroyed. According to the Bible, Luke 16:17 
and Matthew 5:18, it is easier for heaven and earth to pass than for the „law” 
to break a sledge of Slovak, a horn of letters, a circle, a jot, a horn of Slovak, 
a point, a tail, or a point in a letter. Some satanic individuals, without faith 
in God, sprouted in their mind the Luciferic thought of hacking numerous, 
well-translated, some even very well-translated books, and presenting them 
on the Internet, in electronic form, with numerous and serious writing errors. 
, especially without diacritics, with misspelled words, causes the respective 
Bibles to mislead, render deformed, erroneous „the Word of God”, which is 
a blasphemy, a defamation of the holy, of religion, of divinity, of the dogmas, 
religious objects and religious feelings of millions of believers. The impostors 
- preachers, by hacking, in electronic format, any Bible properly written in 
the original, by the wrong rendering of the „Word of God” for public use, are 
blasphemers, are nullities, hypocrites, who, raised to power, or to any rank 
possible, still some nullities remain!

Keyword: satanic bibles; hypocrites; nullity; diacritics; the word of God; 

Valoarea omului implicat în transmiterea „Cuvântului lui Dumnezeu”1:
Dacă omul redă corect „Cuvântul lui Dumnezeu” = 1.
Dacă omul mai studiază și înţelege corect Biblia = 10.
Dacă omul mai trăieşte şi duhovniceşte = 100.
Dacă omul mai este și propovăduitor al lui Dumnezeu = 1000. 

1  „Cuvântul lui Dumnezeu” se referă la „un mesaj Divin”, la „un mesaj transmis de Dumnezeu”, sau la mai 
multe de astfel de mesaje, precum cele transmise Profeţilor, autorilor Bibliei etc. Profeții au declarat de multe ori că 
mesajele pe care le transmiteau erau de inspirație divină și de expresie umană, că exprimă cuvântul lui Dumnezeu în 
limbaj omenesc, că sunt „cuvântul lui Dumnezeu” (Luca 11:28). Vezi și „Biblia”.
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Însă, dacă omul redă greşi t  „Cuvântul lui Dumnezeu”, adică dacă dispare 1, rămân 
doar zerourile, rămâne cu 000, ceea ce înseamnă că omul care redă greşi t  „mesajul Divin” 
este o nulitate”, un ipocrit, un blasfemator, un individ care defăimează atât cele sfinte, cât și 
sentimentele religioase. În timp ce matematica a demonstrat că „0 la orice putere este 0”, 
viaţa a demonstrat că „orice blasfemator ridicat la putere, sau la orice rang posibil, tot o 
nulitate rămâne !”2. (N. Grigorie Lăcriţa).

Cuprins

1. Precizări preliminare.
2. Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din „Lege” să cadă o frântură de 

slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct 
de la o literă.

3. Unor indivizi satanici le-a încolţit în minte gândul luciferic de a pirata şi de a 
prezenta spre uzul public Biblii care redau deformat „Cuvântul lui Dumnezeu”.

4. Greşelile existente în scrierea unor biblii care schimbă esenţa „Cuvântului lui 
Dumnezeu”.

4.1. Cuvinte care nu sunt scrise cu diacritice.
2.2. Folosirea unor cuvinte fie necunoscute, fie cu sensuri multiple, din care este foarte 

greu de stabilit care este sensul biblic.
4.3. Erori impardonabile existente în unele versete. 
4.4. Topica este foarte importantă în redarea exactă a sensului și a conţinutului 

„Cuvântului lui Dumnezeu”.
5. Despre incompetenţa blasfematorilor impostori, propovăduitori, prin piratare, în 

format electronic, a unor Biblii.
6. Scurte concluzii
Bibliografie

1. Precizări preliminare
„Religia fără ştiinţă este schiloadă şi neconvingătoare, 

iar ştiinţa fără religie este oarbă.”. 
(Albert Einstein).

Biblia este o carte cu adevărat revelatoare, pentru orice persoană, indiferent 
de vârstă, de religie, de pregătire, de preocupări, de concepţia sa despre 

viaţă, şi indiferent dacă o citeşte ca un act de cultură general, ca o călăuză (ca un 
îndrumar în viaţă), sau că simte nevoia de apropiere faţă de Dumnezeu.

Orice persoană cerebrală caută un răspuns la întrebările fundamentale ale 
2  Citat adaptat după „Ce valoare are omul în matematică”, de Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, 
un savant, astronom/astrolog, matematician şi scriitor persan, cunoscut ca fiind descoperitorul cifrei zero şi conside-
rat de unii a fi Părintele algebrei. A se vedea zecile de Site-ui care redau acest citat.
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existentei, respectiv: Care este sursa unică Universului” şi a vieţii ? Cine suntem ? 
De unde venim ? Încotro mergem ? 

În funcţie de răspunsurile la aceste întrebări, se manifestă atitudinea fiecăruia 
faţă de lume, faţă de viaţă, faţă de religie, faţă de credinţă.

O mare parte din populaţia omenirii consideră că răspunsul la aceste întrebări 
se găseşte în religia sa, precum pentru creştini în Biblie, pentru musulmani în Coran 
etc..

Răspunsul la aceste întrebări devine tot mai greu în condiţiile în care (1) în 
istoria omenirii au existat, și există, peste 2.000 de Divinităţi, iar (2) în ţara noastră 
funcţionează 51 de entităţi religioase (18 culte + 33 de asociaţii), în care aproape 
fiecare dintre acestea are propria sa Biblie, „conformă cu doctrina sa”.

În aceste condiţii, este uşor de înţeles situaţia complicată la care s-a ajuns 
(a) în promovarea creştinismului, şi (b) în înţelegerea „Cuvântului lui Dumnezeu”, 
cu atât mai mult cu cât, în cele mai multe dintre zecile de  Biblii existente în ţara 
noastră, în special în format electronic, nici nu se menţionează cărui cult sau asociaţii 
religioase aparţin.

S-a ajuns efectiv ca în lume să existe mii de religii și culte religioase care ne 
dezbină tot mai mult, dar nu există o singură credinţă care să ne unească.

Unde vom ajunge, în condiţiile unor asemenea religii, dintre care tot mai multe 
sunt numai dogmă și profit?

Aceste mii de religii și de culte religioase care ne dezbină, nu cumva contribuie 
și ele la eşecul spiritual al civilizaţiei moderne ?

Să luăm oare tot mai mult în considerare celebrul și foarte controversatul 
citat al lui Malraux care spune că „Secolul XXI va fi religios, sau nu va fi deloc” ?

Dar ştiinţa vine cu tot mai multe dovezi care contrazic numeroase dogme din 
toate religiile actuale, fără a mai vorbi de cele trecute, pe care acum lumea modernă 
le consideră, argumentat, primitive. În plus, în prezent, nici un om cerebral nu mai 
poate accepta dogma „crede și nu cerceta”.

Destui de mulţi dintre cei mai mari oamenii de ştiinţă din toate timpurile au 
trăit, sau trăiesc, dilema „sursei  unice a Universului”, respectiv între a da crezare 
fie teoriei creaţiei (a lui Dumnezeu, la creştini), fie teoriei evoluţionismului (a lui 
Darwin).

Dacă nici cei mai mari oameni de ştiinţă ai omenirii (precum Spinoza, Einstein, 
Stephen W. Hawking etc.) nu au ajuns la o concluzie unanimă asupra sursei unice a 
Universului, atunci ce să mai vorbim despre noi oamenii de rând ?

Omul de rând devine tot mai bulversat și din cauză că, pe cel mai uzitat mijloc 
mass-media, pe Internet, există zeci de Site-uri care prezintă Biblia cu numeroase 
și inadmisibile greşeli, care conduc la o gravă abatere de la redarea corectă a 
„Cuvântului lui Dumnezeu”. 

Unor indivizi satanici , fără credinţă în Dumnezeu, le-a încolţit în minte 
gândul luciferic  de a pirata numeroase biblii, traduse bine, unele chiar foarte bine, 
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și a le prezenta pe Internet ca fiind „Biblia ortodoxă”, în format electronic, cu 
numeroase și grave erori de scriere, în special fără diacritice, cu cuvinte scrise greşit, 
fapt care face ca respectivele biblii să inducă în eroare, să redea deformat, eronat 
„Cuvântului lui Dumnezeu”, ceea ce constituie o blasfemie, o defăimare a celor 
sfinte, a religiei, a divinității, a dogmelor și a obiectelor de cult. 

Internetul este plin de asemenea Biblii satanice și aceasta din cauză că 
„Singurul lucru de care răul are nevoie să triumfe este ca oamenii buni să nu facă 
nimic” (E. Burke, filosof).

În condiţiile în care cu toţii observăm asemenea numeroase și grave blasfemii 
la adresa credinţei unui întreg popor și nu intervin, concluzia este că „Toţi suntem 
responsabili de prosperitatea prostiei”. (Vasile Ghica), și că „Lumea nu va fi 
distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.”. 
(Albert Einstein).

Cu aceste gânduri am scris acest material și cu convingerea că „Iar dacă tu ai 
prevenit un păcătos să se abată de la calea lui şi el nu s-a abătut, atunci el va muri 
pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai mântuit viaţa.”. (Ezechiel 33. 9), și că oamenii buni 
vor interveni pentru ca răul să nu triumfe. 

2. Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din 
„Lege” să cadă o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o 
iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct de la 
o literă

„Niciodată să nu scrii incorect; nu numai că insulţi gramatica, 
dar faci să sufere şi sufletele”. (Socrate).

„Cuvintele sunt cărările faptelor”. (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Iudeii aveau și au o tradiţie, cu putere de „Lege eternă”, care spune că dacă 
toţi oamenii din lume ar încerca să desfiinţeze cea mai mică literă a „Legii care 
vine de la Dumnezeu”, n-ar fi cu putinţă ca să izbutească. A face aşa ceva ar fi 
însemnat să intre într-o vinovăţie atât de mare, judecau ei, încât lumea ar urma 
să fie distrusă. În Tora se păstrează nu numai litera, ci şi forma şi mărimea ei.

Deci, adăugarea şi / sau omiterea, în copierea Torei3, a unei frânturi de slovă, 
a unui corn de literă, a unei cirte, a unei iote, a unui cornişor de slovă, a unui vârf, 
a unei o codiţe sau a unui punct de la o literă, ar conduce la încălcarea gravă a 
Legii care a fost dictată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai şi, pe cale de 
3  „Tora”, sau „Pentateuhul”, este numele în originalul ebraic al „primelor cinci cărți din Vechiul Testament”, 
cunoscute sub numele de „Cele cinci cărți ale lui Moise” care, pentru religia iudaică, sunt cele mai importante texte 
sacre, şi aceasta deoarece acestea „sunt de la Dumnezeu”, „i-au fost dictate de Dumnezeu lui Moise pe muntele 
Sinai”, conţin „Învățătura care vine de la Dumnezeu” sau, altfel spus, sunt „L e g e a  care a fost dictată de Dum-
nezeu lui Moise pe muntele Sinai”.
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consecinţă, ar duce la distrugerea Universului.
În Biblie, în Luca 16:17 și în Matei 5:18, se spune: 
1. În Luca 16:17: 
„Dar mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât să cadă din Lege un 

corn de literă.”. În Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/ 
„Dar mai lesne este să treacă cerul şi pământul decât din Lege să cadă o 

cirtă”. În Biblia Bartolomeu Anania, pe Site-ul: https://www.docdroid.net/fBqDkcs/
biblia-ortodoxa-varianta-bartolomeu-anania.pdf#page=1686) 

„Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură 
de slovă din Lege.”. În Biblia Cornilescu, pe Site-ul https://mybible.ro/ .

2. În Matei 5:18:
„Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau 

o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.”. În Site-ul http://www.
bibliaortodoxa.ro/ 

„Că adevăr vă grăiesc: Înainte de a trece cerul şi pământul, nici o iotă sau 
o cirtă din lege nu va trece până ce toate se vor împlini.”. În Biblia Bartolomeu 
Anania, pe Site-ul https://www.docdroid.net/fBqDkcs/biblia-ortodoxa-varianta-
bartolomeu-anania.pdf#page=1686) 

„Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va 
trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate 
lucrurile.”. În Biblia Cornilescu: https://mybible.ro/ .

Pentru înţelegerea corectă a sensului și a conţinutului mesajului din aceste 
versete sunt necesare următoarele precizări de ordin semantic:

Cirtă: liniuță; lucru foarte mic, neînsemnat; ceva foarte mic; cantitate mică. 
În Biblia Bartolomeu Anania, în Matei 5:18, se dă următoarea definiţie: „Cirte: 
Mici semne grafice din alfabetul limbilor biblice. Aşadar: cele mai mici amănunte.”.

Iotă, nici o iotă: deloc, câtuși de puțin, nimic; ceva foarte puțin; nici cel mai 
mic lucru.

Slovă: literă; semn grafic din alfabet.
„Frântură de slovă”, sau „frântură de literă”  înseamnă: 
a) fie un semn pus deasupra unui cuvânt prescurtat sau orice semn minor; 

„frântură de slovă”, sau „un mic corn”, poate fi: un mic cârlig al unei litere; o parte 
dintr-o literă prin care se distinge de o altă literă, de una asemănătoare cu ea;

b) fie un simbol atașat unei litere, precum, în limba română, simbolurile care 
însoțesc cele cinci litere cu semne diacritice (ă, â, î, ș, ț); 

c) fie punctele din unele litere, precum cele din literele româneşti i și j; 
d) fie orice altă particulă, oricât ar fi ea de mică, din scrierea unei litere. 
Un exemplu a însemnătății unei „frânturi de slovă”, a unei „cirte”, îl reprezintă 

partea de liniuță din litera G care face ca aceasta să se distingă de litera C.
Corn de literă: semn grafic amplasat deasupra sau dedesubtul unei litere; 
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semne care fac distincţia între o literă şi alta. O privire asupra literelor i / î; a / â; a / ă; 
s / ș; t / ţ, respectiv între: I / Î; A / Â; A / Ă; S / Ș; T / Ţ,  arată importanţa măruntelor 
detalii ale diferitelor litere din limba română. Cornişor de slovă: un vârf sau un 
punct de la o literă, corn. Un mic corn, poate fi: un mic cârlig al unei litere; o parte 
dintr-o literă prin care se distinge de o altă literă, de una asemănătoare cu ea. 

Deci, conform Bibliei, Luca 16:17 și Matei 5:18, este mai lesne să treacă cerul 
şi pământul decât din „Lege” să cadă o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, 
o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă.

În timp ce (1) în tradiţia iudeilor, și (2) în Biblie, în Luca 16:17 și Matei 5:18, 
se consideră că este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din „Lege” să cadă o 
frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, 
o codiţă sau un punct de la o literă, la noi, numeroase biblii traduse bine, unele 
chiar foarte bine, sunt piratate  și sunt prezentate pe Internet, în format electronic, 
cu numeroase și grave erori de scriere, în special fără diacritice, cu cuvinte scrise 
greşit, fapt care face ca respectivele biblii să inducă în eroare, să redea deformat, 
eronat „Cuvântului lui Dumnezeu”, ceea ce constituie o blasfemie, o defăimare a 
celor sfinte, a religiei, a divinității, a dogmelor și a obiectelor de cult, o hulă.

Greşelile din Biblii care redau greşit Cuvântului lui Dumnezeu sunt o blas-
femie.

Dintre numeroasele biblii piratate  prezentate pe Internet, în format 
electronic, cu numeroase și grave erori de scriere, în special fără diacritice, cu 
cuvinte scrise greşit, care induc în eroare, care redau deformat, eronat „Cuvântului 
lui Dumnezeu”, care sunt o blasfemie, menţionez, cu titlu de exemplu, numai Site-
urile http://www.bibliaortodoxa.ro , https://www.crestinortodox.ro/biblia/ , http://
www.biblia-ortodoxa.ro/ etc. 

3. Unor indivizi satanici le-a încolţit în minte gândul 
luciferic de a pirata şi de a prezenta spre uzul public Biblii care 
redau deformat „Cuvântul lui Dumnezeu”

„Veghează-ţi gândurile. Ele devin c u v i n t e .
Veghează-ţi c u v i n t e l e . Ele devin acţiune.

Veghează-ţi acţiunile. Ele devin obiceiuri.
Veghează-ţi obiceiurile. Ele devin caracter.

Veghează-ţi caracterul. El devine destinul tău.” 
(Lao Tzu, fondatorul Taoismului, în volumul de 81 de versuri „Calea şi Puterea/Virtutea sa”).

Este cunoscut faptul că „mesajul Divin”4, se manifestă prin limbajul biblic, 
limbaj care se distinge faţă de limbajul obişnuit prin particularităţi  ortografice,  
4  „Mesaj divin” are sensul de „cuvântul lui Dumnezeu”.
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lexicale,  morfologice, sintactice şi de topică.

Modul în care „mesajul Divin” ajunge la oameni depinde foarte mult, uneori 
decisiv, de faptul dacă comunicarea se face cu respectarea cu stricteţe a limbajului 
biblic.

De corectitudinea cu care este folosit limbajul biblic depinde modul în care 
„mesajul Divin”, „Cuvântului lui Dumnezeu” ajunge la oameni.

Limbajul biblic este folosit atât pentru a comunica „Cuvântul lui Dumnezeu”, 
cât si pentru a crea o reprezentare despre Divinitate. 

Unii oameni citesc Biblia ca un act de cultură generală, dar foarte mulţi o 
studiază spre însuşire, spre a înţelege „Cuvântul lui Dumnezeu”, limbajul biblic 
folosit fiind decisiv (pentru înţelegere și însuşire) și pentru unii, și pentru alţii.

Numai unor indivizi satanici , fără credinţa în Dumnezeu, le poate încolţi în 
minte gândul luciferic  (1) de a pirata ,  (2) de a reda (de a comercializa) ilegal, cu 
numeroase și grave greşeli, şi (3) de a prezenta, spre folosinţă, unui întreg popor, o 
asemenea Biblie, în format electronic, ca fiind „Biblia ortodoxă” care, în realitate, 
este o Biblie care induce în eroare, care redă deformat, eronat „Cuvântul lui 
Dumnezeu”.

„Tot ce e static se risipeşte ca fumul, tot ce e sfânt este profanat.”. (Karl Marx 
și Friedrich Engels, Manifestul Partidului Comunist, 1948).

Spun că gândul acestora este luciferic din cauză că ei: 
(1) nu au nici pregătirea teologică necesară; 
(2) nu cunosc nici limbile ebraică și nici limba greacă; 
(3) se găsea în afara trăirilor duhovniceşti și a inspiraţiei divine, şi
(4) au dovedit că nu stăpânesc și nu folosesc corect nici chiar limba română.  

Toate acestea n-au fost pentru ei un impediment în a lua un text corect al 
Bibliei și a-l prezenta mutilat  ca fiind ,,propria lucrare”, ca fiind ,,propria Biblie”, 
ca fiind „Biblia ortodoxă”, oferită pe Internet, în format electronic, unui întreg popor.

Mare trebuie să fie nesăbuinţa cuiva care are curajul, și inconştienţa,  de a 
batjocori textul Sfintei Scripturi și de a o mai și prezenta unui popor întreg ca fiind 
„Biblia ortodoxă”, „Biblia catolică”, „Biblia ortodox-catolică” etc.

Acest titlu, de „Biblia ortodoxă”, a fost ales astfel, cu bună ştiinţă, de aceşti 
indivizi satanici , pentru ca prin sintagma de „ortodoxă” să se creadă (după 
denumirea ei, după titlu ei), că această Biblie este chiar „Biblia ortodoxă”, este chiar 
Biblia Patriarhiei României, este Biblia care are girul Bisericii Ortodoxe Române.

Numeroase versete fiind scrise fără diacritice conduc la exprimări neclare, 
confuze, chiar cu tentă pornografică, ceea ce te poate face să crezi că te afli în faţa 
unei „biblii satanizate”,  rămânând îngrozit de felul cum nişte nelegiuiţ i  și 
fără respect faţă de „Cuvântul lui Dumnezeu” au îndrăznit să prezinte poporului o 
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asemenea „Biblie satanizată” ca fiind „Biblia ortodoxă”. 
Din cauza scrierii fără diacritice, s-a schimbat sensul și conţinutul unor 

cuvinte și, pe cale de consecinţă, și al versetelor care le conţin, conducând astfel şi la 
schimbarea esenţei „Cuvântului lui Dumnezeu”.

Prin punerea în circulaţie a unei „Biblie satanizate”,  ca fiind „Biblia 
ortodoxă”, se aduc mari blasfemii Sfintei scripturi.

„Bibliile satanizate” care conţin numeroase și grave erori faţă de forma 
și de conţinutul real al versetelor, erori care au condus la schimbarea sensului şi a 
conţinutului versetelor corecte, adică la redarea greşită a „Cuvântului lui Dumnezeu”, 
inundă și Internetul, iar oamenilor le este din ce în ce mai greu să deosebească 
adevărata Sfântă Scriptură de făcăturile diavoleşti.

Este datoria fiecărui OM de bună credinţă, religios sau nu, să ia atitudine faţă 
de orice Biblie care schimbă esenţa „Cuvântului lui Dumnezeu”.

Exemplele din acest articolul sunt suficiente pentru ca orice om de bun simţ 
să-şi dea seama că se află în faţa unei „Biblii satanizate”, ai cărei autori au fost 
inspiraţi de diavolul. 

4. Greşelile existente în scrierea unor biblii care schimbă 
esenţa „Cuvântului lui Dumnezeu”.

4.1. Cuvinte care nu sunt scrise cu diacritice

„Limba dă forma felului în care gândim şi ne determină la ce să ne gândim”. 
(Benjamin Lee Whorf).

„Omul strică lucrurile mult mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea.” 
(Mahatma Gandhi). 

În orice text românesc, lipsa diacriticelor denotă o gravă lipsă de profesionalism 
şi de cultură generală, elementară.

În unele versete biblice, lipsa diacriticelor este sursa multor neînţelegeri, 
confuzii, nedumeriri, interpretări diferite în înţelegerea sensului şi a conţinutului 
mesajului corect al Cărţii Sfinte (Bibliei), care conduc la o abatere de la redarea 
exactă a „Cuvântului lui Dumnezeu” din cauză că este schimbat sensul şi conţinutul 
„mesajului divin”.

Exemplele ce urmează sunt edificatoare în acest sens.

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019 179

În Vechiul Testament, în cartea intitulată Facerea (Geneza), numai în primele 
7 capitole:

În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro”: În Biblia lui Cornilescu, în Site-ul https://
mybible.ro/:

În Facerea (Geneza), numai în primele 7 capitole:

Capitolul 1:

30. Iar tuturor fiarelor pământului 
şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor 
vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au 
în ele suflare de viată, le dau toată iarba 
verde spre hrană. Şi a fost aşa.

30. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor 
păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se 
mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de 
viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” 
Şi aşa a fost.

Capitolul 2:

12. Aurul din tara  aceea este bun; tot 
acolo se găseşte bdel iu  şi piatra de onix.
14. Numele râului al treilea este Tigru. 
Acesta curge prin fata Asiriei; iar râul al 
patrulea este Eufratul.

12. Aurul din ţara  aceasta este bun; acolo 
se găseşte şi bedelion şi piatră de onix.
14. Numele celui de al treilea este Hidechel: 
el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu 
este Eufratul.

Capitolul 3:

11. Şi i-a zis Dumnezeu: «Cine ti-a 
spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat 
din pomul din care ti-am poruncit să nu 
mănânci?”

11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine 
ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat 
din pomul din care îţi poruncisem să nu 
mănânci?”

19. ÃŽn sudoarea fetei tale îţi vei mânca 
pâinea ta, până te vei întoarce în pământul 
din care eşti luat; căci pământ eşti şi în 
pământ te vei întoarce.

19. Î n  sudoarea feţei tale să-ţi mănânci 
pâinea până te vei întoarce în pământ, căci 
din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână 
te vei întoarce.”

Nu „ÃŽn sudoarea fetei tale îţi vei mânca pâinea ta”, ci „În sudoarea feţei tale îţi vei 
mânca pâinea ta”.

Capitolul 6:

20. Din toate soiurile de păsări înaripate 
după fel, din toate soiurile de animale după 
fel şi din toate soiurile de târâtoare după 
fel, din toate să intre la tine câte două, 
parte bărbătească şi parte femeiască, ca să 
rămână în viată împreună cu tine.

20. Din păsări după soiul lor, din vite 
după soiul lor şi din toate târâtoarele de 
pe pământ după soiul lor, să vină la tine 
înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le 
ţii cu viaţă.

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019180

Capitolul 7:

11. ÃŽn anul şase sute al vieţii lui Noe, în 
luna a doua, în ziua a douăzeci şi şaptea 
a lunii acesteia, chiar în acea zi, s-au 
desfăcut toate izvoarele adâncului celui 
mare şi s-au deschis jgheaburile cerului;
13. ÃŽn ziua aceasta a intrat Noe în 
corabie şi împreună cu dânsul au intrat 
Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, femeia lui 
Noe şi cele trei femei ale fiilor lui.

11. În anul al şase sutelea al vieţii lui Noe, 
în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a 
lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele 
Adâncului celui mare şi s-au deschis 
stăvilarele cerurilor.

13. În aceeaşi zi au intrat în corabie: Noe, 
Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui 
Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei:

În cartea nr. 3, „Leviticul”, capitolul 27:

1. ÃŽn vremea aceea era în tot pământul o 
singură limbă şi un singur grai la toţi.

1. Tot pământul avea o singură limbă şi 
aceleaşi cuvinte.

Incompetenţa impostorilor - propăvăduitori, prin piratare, în format electro-
nic, a oricărei Biblii scrise corect în original, prin redarea greşită a  „Cuvântul lui 
Dumnezeu” spre uzul public, constituie o blasfemie, o defăimare a celor sfinte, a 
religiei, a divinității, a dogmelor, a obiectelor de cult și a sentimentele religioase ale 
milioanelor de credincioşi.

4.2. Folosirea unor cuvinte fie necunoscute, fie cu sensuri multiple, din 
care este foarte greu de stabilit care este sensul biblic

„Gândeşte ca un înţelept, dar comunică în limba oamenilor”. (William Butler 
Yeats).

„Cuvintele ne spun cum să gândim şi să acţionăm”. (Benjamin Lee Whorf).

În Biblia postată pe Internet pe Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/, numeroase 
versete sunt exprimate prin cuvinte (şi formulări) fie care nu sunt înţelese, fie care 
necesită folosirea DEX-ului, unele cuvinte negăsindu-se nici în acest dicţionar. 

Exemplele ce urmează sunt edificatoare în acest sens.

În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro”: În Biblia lui Cornilescu, în Site-ul https://
mybible.ro/ :

În cartea Facerea (Geneza): Capitolul 1:

2. Şi pământul era netocmit şi gol. 
Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul 
lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.

2.  Pământul era pustiu şi gol; peste faţa 
adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui 
Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
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Cuvântul „netocmit” nu este în DEX. Conform DEX, cuvintele „netocmíre”, 
„netocmíri” au sensul de „lipsă de înțelegere; neînțelegere, disensiune, dezacord, ceartă, 
vrajbă, discordie.”.

6. Şi a zis Dumnezeu: «Să fie o tărie prin 
mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” 
Şi a fost aşa.

6. Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere 
între ape şi ea să despartă apele de ape.”

Numai în acest Capitol 1 cuvântul „tărie” se află de 7 ori în 4 versete (în vs. 6, 
7, 8, 14 și 17), de 3 ori fiind în versetul 7.  Cuvântul „tărie” are, în general, sensul de 
„forță fizică, putere, vigoare”, fiind foarte puţin cunoscut cu sensul de „boltă cerească; 
firmament (boltă cerească acoperită de stele); văzduh.”. 

24. Apoi a zis Dumnezeu: «Să scoată 
pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, 
târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor”. 
Şi a fost aşa.

24. Dumnezeu a zis: „Să dea pământul 
vieţuitoare după soiul lor; vite, târâtoare 
şi fiare pământeşti după soiul lor.” Şi aşa 
a fost.

Capitolul 2:

12. Aurul din tara  aceea este bun; tot 
acolo se găseşte bdel iu  şi piatra de onix.
21. Atunci a adus Domnul Dumnezeu 
asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a 
adormit, a luat una din coastele lui şi a 
plini t  locul ei cu carne.

12. Aurul din ţara  aceasta este bun; acolo 
se găseşte şi bedel ion  şi piatră de onix.
21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un 
somn adânc peste om, şi omul a adormit; 
Domnul Dumnezeu a luat una din coastele 
lui şi a închis  carnea la locul ei

În cartea nr. 3, „Leviticul”: capitolului 27:

32. Toată dijma de la boi şi de la oi şi tot 
al zecelea din câte trec pe sub toiag este 
afierosi t  Domnului.

32. Orice zeciuială din cirezi şi din turme, 
din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială 
închinată Domnului.

Cuvântul „afierosit”: a) nu este cunoscut de marea majoritate a populaţiei; b) 
conform DEX, acesta are sensurile de: „1) A risipi o avere, un bun etc. 2) A se dedica, a 
se consacra”. Este greu de crezut că, fie şi numai 1% dintre persoanele care citesc acest 
verset, vor înţelege: a) care este sensul cel potrivit pentru acest verset, şi b) că este vorba 
despre „o zeciuială închinată Domnului”.

Redarea incorectă a unor versete din Biblie este o gravă abatere de la redarea 
exactă a „Cuvântului lui Dumnezeu”, sunt o blasfemie.”.

„Dacă viața creștină a poporului izvorăște din cunoașterea Bibliei, iar 
eu nu pot înțelege ce este scris acolo, cum va înțelege oare poporul?” (Dumitru 
Cornilescu).

4.3. Erori impardonabile existente în unele versete 

„Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât 
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sabia”. (Mihail Drumeș). 
„Proștii mor, dar prostia rămâne”. (Ion Luca Caragiale).

Dintre erorile impardonabile existente în unele versete, voi prezenta numai 
următorul:

Cartea judecătorilor, cap. 13:2

În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro” :
2. Era însă în vremea aceea un om de la 
ţara , din seminţia lui Dan, cu numele 
Manoe şi femeia lui era stearpă şi nu 
năştea.

În Biblia Cornilescu, în Site-ul https://
mybible.ro/ :
2. Era un om în Ţorea , din familia 
daniţilor, care se chema Manoah. Nevastă-
sa era stearpă şi nu năştea.
Biblia Anania, în Site-ul https: https://biblia.
dervent.ro/
2. Era pe atunci un om din Țora, din 
seminția lui Dan, al cărui nume era Manoe; 
femeia lui era stearpă și nu năștea.

Eroarea, din Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro”, cu „un om de la ţara , din seminţia lui 
Dan”, care are înţelesul de „un om de la ţară , din seminţia lui Dan”, este impardonabilă. 
Pentru a nu exista dubii, am prezentat și acelaşi verset din Biblia Anania, considerată de 
foarte mulţi ca fiind cea mai bună traducere de Biblie ortodoxă. 
În Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/vdc/judecatori/13, la acest verset, se dau 
următoarele explicaţii (sublinierile îmi aparţin): „Ţorea. 
Numele înseamnă cetatea viespilor. Aceasta este moderna Şar’a, aşezată în Şefela, la 15 
mile vest de Ierusalim. 
În Iosua 19,41, ca şi aici, ea este numită ca cetate a teritoriului lui Dan, dar în Iosua 15,33 
ea este numită o cetate a lui Iuda. Probabil că cetatea a fost mai întâi a lui Iuda şi mai târziu 
atribuită lui Dan (vezi despre Iosua 19,41). 
În general, cetatea este amintită în legătură cu Eştaol (Judecători 13,25; 18,2.8.11 etc.); 
concluzia este că seminţia lui Dan a fost restrânsă în mare măsură la împrejurimile acestor 
două cetăţi. 
Ţorea a fost o veche cetate canaanită, fiind amintită în Scrisorile Amarna. Apropierea ei de 
Filistia i-a expus pe locuitori la influenţa filisteană. 
Manoah. Numele, care înseamnă odihnă, poate să exprime dorinţa israeliţilor din acele zile 
tulburi. El nu se mai află în altă parte a Bibliei. Stearpă. 
Sterilitatea pentru o femeie ebraică era cea mai care nenorocire. Sara, Rebeca şi Rahela au 
fost de asemenea sterile. 
Aşa a fost şi Ana, mama lui Samuel şi Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul.”.

Cartea judecătorilor, cap. 13:2
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În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro” :
3. Udată însă s-a arătat îngerul Domnului 
femeii şi i-a zis: „Iată tu eşti stearpă şi nu 
naşti; dar vei zămisli şi vei naşte fiu.”.

Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.
ro/ 
3. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a 
zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii, dar 
vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu.
Biblia Anania, pe Site-ul https https://biblia.
dervent.ro/ 
3. Dar îngerul Domnului i s’a arătat femeii 
și i-a zis: „Iată, tu ești stearpă și n’ai născut, 
dar vei zămisli și vei naște fiu.

Greu de înţeles sensul și conţinutul acestui verset din cauza acestui cuvânt „Udată”. 

Cartea a doua a Regilor, Capitolul 13, versetul 30.

În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro” :
Şi încă pe cale fiind ei, a ajuns la David 
vestea că Abesalom a omorât pe coti fiii 
regelui şi n-a mai rămas nici unul din ei.

Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.
ro/
Pe când erau pe drum, a ajuns zvonul la David 
că Absalom a ucis pe toţi fiii împăratului şi că 
n-a mai rămas niciunul din ei
Biblia Anania, pe Site-ul https https://biblia.
dervent.ro/
Și a fost că la vremea când ei erau încă pe 
drum, a venit veste la David cum că Abesalom 
îi omorâse pe toți fiii regelui și că nici unul 
n’a scăpat.

Cartea a doua a Regilor, Capitolul 18, versetul 3.

În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.
ro” :
Să nu mergi; i-au zis oamenii, că noi 
chiar de vom fugi, nu se va tine seamă 
de aceasta; şi chiar de ar muri jumătate 
din noi, de asemenea nu se va line 
seamă; iar tu singur eşti cât noi, zece 
mii. Deci pentru noi este mai bine ca tu 
să ne dai ajutor din cetate!

Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.
ro/
Dar poporul a zis: „Să nu ieşi! Căci dacă vom 
lua-o la fugă, luarea aminte nu se va îndrepta 
asupra noastră; şi când vor cădea jumătate din 
noi, nu vor lua seama la noi; dar tu eşti ca 
zece mii dintre noi, şi acum este mai bine să 
ne vii în ajutor din cetate.”
Biblia Anania, pe Site-ul https https://biblia.
dervent.ro/
Iar ei au zis: „Tu nu trebuie să ieși; că dacă ar 
fi ca noi să fugim, lor n’o să le pese de noi; și 
dacă ar fi ca jumătate din noi să moară, de noi 
n’o să le pese; căci tu, unul, ești cât zece mii 
ca noi. Și acum, mai bine va fi ca tu să ne dai 
ajutor din cetate“.
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4.4. Top ica  este foarte importantă în redarea exactă a sensului și a 
conţinutului „Cuvântului lui Dumnezeu”.

„Cuvintele aranjate în mod diferit au un înţeles diferit, iar semnificaţiile 
dispuse diferit au un efect diferit”. (Blaise Pascal).

„Cuvintele ne spun cum să gândim şi să acţionăm”. (Benjamin Lee Whorf).

Literele sunt pietrele de temelie ale cuvintelor.
Literele, aranjate în diferite combinaţii, formează cuvintele.
To p i c a  este definită ca fiind „ordinea cuvintelor în propoziție sau a 

propozițiilor în frază” (DEX).
To p i c a , este foarte importantă deoarece aceasta stabileşte sensul şi conţinutul 

unei propoziţii, a unei fraze, a unei prevederi legale, a unui verset din Biblie etc., 
stabileşte ordinea faptelor. Altfel spus, de la ordinea cuvintelor în propoziție, sau a 
propozițiilor în frază, se ajunge la ordinea faptelor.

Sunt cazuri în care ordinea cuvintelor este hotărâtoare în stabilirea sensului şi 
a conţinutului unei propoziţii, a unei prevederi legale, a unei fapte, a sensului și a 
conţinutului Mesajului Divin etc.

Uneori auzim spunându-se că „plouă afară”, deşi în mod normal nu plouă de-
cât afară, situaţie în care avem de-a face cu un pleonasm.

În cazul în care se începe cu adverbul şi se zice „afară plouă”, situaţia în ex-
primare se schimbă, căci nu se pune problema unde plouă, ci ce se petrece afară, fapt 
pentru care exprimarea nu mai este pleonastică.

Există și o topică subiectivă, exprimată cu multă subtilitate, printr-o adevărată 
ştiinţă şi artă, prin care se induce o anumită dependentă, conduită şi/sau o 
încărcătură afectivă în  rândul maselor, aceasta fiind numită topică psihologică 
deliberată, care, în frecvente cazuri, generează efecte negative mult mai numeroase 
şi mai grave decât topica prostiei.

Ordinea faptelor, admiterea sau interzicerea (prin lege, obicei, religie etc.) 
unei acţiuni / activităţi este, uneori, stabilită de ordinea de aranjare a aceloraşi cuvinte 
într-o propoziţie, exemplul ce urmează fiind edificator în acest sens.

 „Ion şi Gheorghe ies de la biserică. Ion se întreabă dacă este bine să fumeze în timp 
ce se roagă. 

Gheorghe îi răspunde: «De ce nu întrebi preotul ?».
Ion se duce şi şi-l întreabă: «Sfinţia ta, pot să fumez când mă rog ? ».
Preotul îi răspunde: „Nu. fiule, nu se poate. E o lipsă de respect pentru religia 

noastră».
Ion se întoarce la prietenul lui şi-i spune ce i-a spus preotul.
Gheorghe îi zice: «Nu mă miră. Ai pus greşit întrebarea. Ia să încerc şi eu».
Şi Gheorghe se duce la preot şi îl întreabă: «Sfinţia ta, pot să mă rog când fumez? .
La care preotul îi răspunde: «Bineînţeles fiule. Bineînţeles».”
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Dintre exemplele din Biblie în care diferenţele sunt date de topică, voi prezenta 
numai pe cele de mai jos.

În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro”: Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/ :

În Facerea (Geneza): Capitolul 3:

1. Şarpele însă era cel mai şiret dintre toate 
fiarele de pe pământ, pe care le făcuse 
Domnul Dumnezeu. Şi a zis şarpele către 
femeie: «Dumnezeu a zis El, oare, să nu 
mâncaţi roade din orice pom din rai?”

1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului 
pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis 
femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să 
nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”

23. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu 
din grădina cea din Eden, ca să lucreze 
pământul, din care fusese luat.
24. Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în 
preajma grădinii celei din Eden şi a pus 
heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să 
păzească drumul către pomul vieţii.

23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din 
grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care 
fusese luat. 
24. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul 
grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să 
învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească 
drumul care duce la pomul vieţii.

Între a „scoate” pe cineva (a-l lua din locul unde se află) și a-l „izgoni” (a-l obliga să plece, 
a-l fugări) este o mare diferenţă. În Site-ul „bibliaortodoxa.ro” există și o inconsecvenţă în folosirea, 
în versetele 23 și 24, noţiunilor „scoate” și „izgoni”. Diferenţe esenţiale există între; 1) „în preajma 
grădinii celei din Eden” și „la răsăritul grădinii Edenului”.; 2) „şi sabie de flacără vâlvâitoare” și 
„care să învârtească o sabie învăpăiată”. În timp ce cuvântul „vâlvâitoare” nu figurează în DEX, 
cuvântul învăpăiată are sensul de „aprins ca o văpaie”.

Capitolul 6:

4. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, 
mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu 
începuseră a intra la fiicele oamenilor şi 
acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt 
vestiţii viteji din vechime.

4. Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar 
şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele 
oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau 
vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume

6. I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a 
făcut pe om pe pământ.
7. Şi a zis Domnul: «Pierde-voi de pe faţa 
pământului pe omul pe care l-am făcut! De 
la om până la dobitoc şi de la târâtoare până 
la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi 
pare rău că le-am făcut».

6. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe 
pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. 
7. Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa 
pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om 
până la vite, până la târâtoare şi până la păsările 
cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

20. Din toate soiurile de păsări înaripate 
după fel, din toate soiurile de animale după 
fel şi din toate soiurile de târâtoare după 
fel, din toate să intre la tine câte două, 
parte bărbătească şi parte femeiască, ca să 
rămână în viată împreună cu tine.

20. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor 
şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, 
să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca 
să le ţii cu viaţă.

Capitolul 29:
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31. Văzând însă Domnul Dumnezeu că Lia 
era dispreţuită, a deschis pântecele ei, iar 
Rahila fu stearpă.

31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită şi a făcut-o 
să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. 

5. Despre incompetenţa blasfematorilor impostori - pro-
păvăduitori, prin piratare, în format electronic, a unor Biblii

„Limba lor este o săgeată ucigătoare[...]”. (Ieremia 9:8).
„Proștii mor, dar prostia rămâne”. (Ion Luca Caragiale).

„Când prostia va primi aripi, se va întuneca cerul”. (Valeriu Butulescu).
Atunci când bibliile satanizate vor prinde aripi, acestea vor ajunge să tulbure 

credinţa unui întreg popor.
„Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.” 

(Biblia, Isaia 46:8) care prin lucrările voastre insultaţi, defăimaţi, profanaţi 
divinitatea, religia, cele sfinte, sentimentele religioase ale unui întreg popor creştin.

De reţinut și faptul că pe Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro , deschizând 
meniul „Despre” apare următorul mesaj al autorilor acestui Site, pe care îl redau deoarece 
este cât se poate de edificator despre numeroasele și gravele erori de scriere a textelor 
de către autorii acestui Site, fiind subliniate de subsemnatul, prin îngroşare, literelor și a 
cuvintelor scrise greşit.

„Despre BibliaOrtodoxa.ro
Acest site este dezvoltat prin bunavointa mai multor crestini ortodocsi care au 

tehno-redactat, digitizat, programat si verificat textul Sfintei Scripturi pentru a-l pune 
la dispozitie pe internet, indeosebi in vederea unei mai facile cautari si accesari. 

Site-ul nu are nici o legatura cu vreo organizatie sau asociatie oficiala, fiind o 
initiativa benevola care nu vine decat in umplerea unui gol: nici Patriarhia R o m a n a 
nici alte mitropolii nu ofera in prezent o versiune online a Bibliei. Singura exceptie 
notabila este Manastirea Dervent care va ofera versiunea Anania (din pacate fara 
facilitatea de cautare). 

Textul site-ului este preluat din Biblia sau Sfanta Scriptura tiparita sub 
indrumarea si cu purtarea de grija a PF Teoctist, cu aprobarea Sfantului Sinod. 

Initial continutul a fost preluat de pe un site vechi care nu specifica anul 
editiei. Corecturile ulterioare si adaugirile textelor lipsa sunt preluate din editia 1994 
tiparita de Societatea Biblica Interconfesionala din Romania care reproduce textul 
editiei din 1982. 

Sugestiile si parerile dumneavoastra sunt binevenite. Va rugam sa ni le 
lasati completand foru m ularul din pagina contact. Daca doriti raspuns, nu uitati sa 
mentionati adresa dumneavoastra de email. 

Newsletter
Pentru a fi la curent cu imbunatatirile si modificarile de pe site-ul nostru, va 
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invitam sa va abonati la lista gazduita de Yahoo Groups:”.

În condiţiile în care autorii acestui Site nu au fost în stare să scrie corect, 
numai cu diacritice, numai cu cuvinte care sunt în DEX etc., nici aceste câteva fraze, 
este uşor de înţeles că ei nu au capacitatea să prezinte corect o lucrare monumentală, 
aşa cum este Sfânta scriptură (Biblia).

Fie și numai scrierea fără diacritice a versetelor biblice conduce la numeroase 
și grave erori care fac să se schimbe radical sensul și conţinutul:

1) unor cuvinte și, pe cale de consecinţă, şi al versetelor care conţine 
cuvintele respective; cu consecinţe negative imprevizibile, unele chiar cu conotaţii 
pornografice;

2) „mesajului divin”, a „Cuvântului care vine de la Dumnezeu”.
Sunt numeroase cuvintele în care, o singură literă scrisă incorect, fără 

diacritice, conduce la un alt cuvânt, cu un sens şi cu un conţinut diferit de cel iniţial, 
fie cu consecinţe negative imprevizibile, fie cu conotaţii pornografice5.

În acest articol m-am referit numai la  Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro 
din următoarele motive:

a) prin denumirea sa înşelătoare induce în eroare ca fiind „biblie ortodoxă”, ca 
fiind biblia care:

1) este agreată, este girată de Patriarhiei României, 
2) redă corect „mesajul divin”, „Cuvântul care vine de la Dumnezeu”.
De menţionat că, din punct de vedere tehnic, Site-ul http://www.bibliaortodoxa.

ro este cea mai bună realizare dintre toate Site-urile care prezintă Biblia în format electronic 
prin faptul că:

a) la deschidere îţi prezintă distinct toate cărţile, distinct pe cele ale Vechiului 
Testament, și distinct pe cele ale Noului Testament, și

b) oferă posibilitatea de căutare, simplu și foarte uşor, a unui cuvânt sau expresii, fie 
în toată Biblia, fie numai dintr-o singură Carte a Bibliei.

Din punct de vedere tehnic  (deci, numai din punct de vedere tehnic) Site-ul http://
www.bibliaortodoxa.ro este cea mai bună realizare dintre toate Site-urile care prezintă 
Biblia în format electronic. 

Impostorilor - propăvăduitori, prin piratare, în format electronic, ai bibliilor ar 
trebui să ţină cont şi de avertismentul lui Einstein care spune că „Mi-e teamă de ziua 
în care tehnologia va fi mai importantă ca relaţiile interumane. În lume va exista 
o generaţie de idioţi.”

5  A se vedea în acest sens articolul subsemnatului intitulat „Scrierea cu diacritice: ● Indicator al gradului de cul-
tură şi de profesionalism. ● Condiţie esenţială pentru elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a textelor 
şi a prevederilor legale”, prezentat și pe Internet.
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6. Scurte concluzii
„Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, 

ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.” (Abert Einstein).
„Opera e vrednică de foc; autorul, de spânzurătoare”. (Gheorghe Şincai).

Exemplele din acest material sunt numai din Vechiul Testament, și numai din 
verificarea, de către subsemnatul, a numai 20 capitole din totalul celor 1.189 de capitole 
câte conţine Biblia (ceea ce reprezintă 1,7%).

În condiţiile în care într-un text de numai 1,7% din Biblie s-au găsit atât de 
multe și de inadmisibile greşeli în redarea „Cuvântului lui Dumnezeu”, este uşor 
de înţeles cât de numeroase și de mari sunt acestea în toată Biblia supusă analizei 
(existentă pe Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/ ).

Citind o asemenea Biblie, cu asemenea numeroase și inadmisibile greşeli, 
este greu de crezut că se va înţelege corect mesajul ei și, respectiv, „Cuvântul lui 
Dumnezeu”.

Numai oameni cu un comportament malefic îşi pot permite 1) să ia o Biblie, 
care redă corect „Cuvântul lui Dumnezeu”,  (2) să o pirateze, și 3) să o prezinte spre 
folosinţă unui întreg popor, cu numeroase și grave greşeli, în format electronic, ca 
fiind „Biblia ortodoxă” care, în realitate, este o blasfemie prin faptul că induce în 
eroare, că redă deformat, greşit „Cuvântul lui Dumnezeu”. 

Se spune că „Ipocritul este acea persoană care, după ce a scris o carte 
ateistă, se roagă la Dumnezeu să aibă succes.” (Autor necunoscut), după care mai 
merge la preot și să se pocăiască, uitând că „Singurul viciu care nu poate fi iertat este 
ipocrizia. Pocăinţa pentru ipocrizie este ea însăşi ipocrizie.”. (William Hazlit).

În cazul de faţă este vorba mai mult decât de ipocrizie; este vorba de indivizi 
satanici , fără credinţa în Dumnezeu, cărora le-a încolţit în minte gândul luciferic 
de a se face cunoscuţi și ei prin blasfemia (1) Sfintei Scripturi, (2) a „Cuvântul lui 
Dumnezeu”, (3) a tot ceea ce are mai scump (credinţa în Dumnezeu) o mare parte din 
poporul român. În condiţiile în care cu toţii observăm asemenea numeroase și grave 
blasfemii la adresa credinţei unui întreg popor și nu intervin, concluzia este că „Toţi 
suntem responsabili de prosperitatea prostiei”. (Vasile Ghica), și că „Lumea nu 
va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervi-
nă.”. (Albert Einstein).

Cu aceste gânduri am scris acest material și cu convingerea că „Iar dacă tu ai 
prevenit un păcătos să se abată de la calea lui şi el nu s-a abătut, atunci el va muri 
pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai mântuit viaţa.”. (VT/C26. Ezechiel 33. 9).

„Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.”  
(Isaia 46:8), și fiţi conştienţi de faptul că „Ticăloşia câtorva este o nenorocire pentru 
toţi”. (Syrus, 663).
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„Cine are minte, să ia aminte!”.   „Cine are urechi de auzit să audă”. (N. T., 
Luca, 8.3).   Amin !!!

Bibliografie

Exemplu de Site-uri care redau o Biblie în format electronic scrisă FĂRĂ 
diacritice: 

http://www.bibliaortodoxa.ro 
https://www.crestinortodox.ro/biblia/ 
http://www.biblia-ortodoxa.ro/ etc.
Exemplu de Site-uri care redau o Biblie în format electronic scrisă CU 

diacritice: 
https://mybible.ro/ – Biblia versiunea Dumitru Cornilescu.
https://mybible.ro/ – biblia ortodoxă varianta Bartolomeu Anania.
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Gheorghe VĂDUVA1

Rezumat

De la o vreme, datorită ticăloșiei aberante a celor care conduc, în 
ultimele trei decenii, țara, ducând-o pas cu pas spre dezastru, m-a cuprins o 
revoltă teribilă, o scârbă imensă și o greață amară, ai căror embrioni există 
însă în mine încă de pe vremea anilor ’57-60’, când eram elev în școala 
militară de ofițeri activi. Astăzi, însă, s-a ajuns la paroxism. De aceea, de ceva 
vreme, am decis să nu mai bag în seama mocirla, scursura și antiromânismul 
politichiei româneşti, ci să mă ocup doar de proiectele mele: redactarea și 
tehnoredactarea a trei reviste, finalizarea romanului în lucru „Ancore pe 
nori” – cel de al zecelea –, a volumelor de versuri viitoare, câte or mai fi, și a 
tratatului de strategie, la care lucrez de multă vreme. Sunt proiecte grele, care 
necesită mult efort creativ și de documentare, analiză și sinteză, precum și 
asumarea unor responsabilități necesare pentru vremurile în care trăim. Dar 
eu fac asta de o viață. Totuși, țin să precizez că, în școala militară, pe care 
eu o iubesc foarte mult, așa cum iubesc toate școlile pe care le-am absolvit 
totdeauna cu brio, care m-a format ca om și ca ofițer, am învățat să fiu ceea ce 
sunt. Nu instrucția în sine, nici programul extrem de dur și exercițiile tactice 
și de specialitate erau insuportabile – ba chiar îmi erau foarte dragi –, ci 
propaganda prost făcută, cu argumente stupide, care nu avea aproape nicio 
legătură cu armata, cu viața militară și nici măcar cu patriotismul. Așa cum 
nu are nici acum. De fapt, aproape nimic din ceea ce fac conducătorii de azi ai 
României nu are legătură cu interesul vital al țării, cu prosperitatea, libertatea, 
securitatea și apărarea ei. Tot ceea ce fac ei – arogant și fără măsură – nu este 
altceva decât o gâlceavă nesfârșită și arogantă – așa cum a mai fost și între 
cele două războaie – pentru putere, influență și bunăstare proprie.

Cuvinte-cheie: armată; doctrină; interes vital; inconștiență; somn de moarte; 
distrugere; speranță;

1  Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România

SOMNUL DE MOARTE  
AL UNEI RAȚIUNII ÎN METASTAZĂ

THE DEATH SLEEP  
OF A REASON IN METASTAZE
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Summary 

For a while, due to the aberrant wickedness of those who have ruled 
the country for the past three decades, taking it step by step to disaster, a 
terrible uprising, a huge scab and a bitter nausea, whose embryos exist in 
me, from the years of ‚57 -60 ‚, when I was a student in the military school 
of active officers. Today, however, the paroxysm has been reached. Therefore, 
for some time, I decided not to take into account the mocirla, the scourge and 
the anti-Romanism of the Romanian police, but to deal only with my projects: 
writing and editing three magazines, finalizing the novel in work „Anchors on 
clouds” - the one the tenth - the volumes of future lyrics, as long as possible, 
and the strategy treatise, which I have been working on for a long time. These 
are heavy projects, which require a lot of creative effort and documentation, 
analysis and synthesis, as well as taking on the responsibilities necessary for 
the times in which we live. But I do this for life. However, I would like to 
point out that, in the military school, which I love very much, as I love all the 
schools that I have always graduated with greatness, who trained me as a man 
and as an officer, I learned to be what I am . Not the instruction itself, nor 
the extremely harsh program and the tactical and specialized exercises were 
unbearable - and they were very dear to me - but the stupid propaganda, with 
stupid arguments, which had almost no connection with the army, military 
life, nor at least with patriotism. As it has none now. In fact, almost nothing 
of today’s leaders of Romania has anything to do with the vital interest of the 
country, its prosperity, freedom, security and defense. Everything they do - 
arrogant and unmeasured - is nothing but an endless and arrogant mess - as it 
has been between the two wars - for their own power, influence and well-being. 

Keywords: army; doctrine; vital interest; unconsciousness; sleep of 
death; destruction; the hope;

Introducere

Nu contest necesitatea învățământului 
politico-educațional în armata de 

atunci și nici în cea de acum, dacă s-ar mai 
face așa-ceva și dacă ar avea vreo legătură 
cu știința politică, cu istoria neamului, cu 
valorile naționale și universale, cu cultura 
națională, universală și militară, așa cum se 
întâmplă și în alte armate, inclusiv în Forțele 
Armate ale Statelor Unite. Fără arondarea 
educației și instrucției militare și de orice 
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fel la sistemele de valori naționale și universale, la știința politică, la cunoașterea 
și înțelegerea suporturilor și determinărilor geopolitice și geostrategie, s-ar genera 
contingente de roboți umani incapabili să înțeleagă ce fac și de ce o fac, ce este 
patria și care sunt valorile ei și de ce neapărat această patrie trebuie totdeauna 
apărată spre toate orizonturile. Contest doar dobitocia, aberațiile, lipsa de creier și, 
mai ales, trădarea. Statul dac a pierit tot ca urmare a unor trădări în favoarea Romei, 
menținerea în separație și chiar în ostilitate, timp de secole, a teritoriilor locuite 
de români s-a datorat presiunii imperiilor care ne înconjurau și ne sufocau, ca un 
șarpe Anaconda, interesului lor și, probabil, înțelegerilor lor tacite de a menține 
cele trei identități românești într-un areal de siguranță strategică (interioară, în 
cadrul Imperiului Austro-Ungar și exterioară, în cazul Imperiului Rus și Imperiului 
Otoman), la care se adăugau trădările unora dintre boieri, ale unora dintre domnitori 
și neputinței comunităților divizate ale românilor de a înțelege necesitatea și 
posibilitatea unirii și de a se lupta cu cei trei coloși. 

Așa a fost mereu și tot așa este și acum. Ba chiar mai rău, mult mai rău…

1. În decembrie 1989, Armata României, care avea, pe atunci, o doctrină 
proprie, bazată pe apărarea țării spre toate orizonturile, un efectiv de vreo 350.000 
de militari-luptători activi, constituiți, pe timp de pace, în patru Armate (cu 10 
divizii mecanizare, dislocate în zonele de operații, cu două divizii de tancuri – 
una la București și alta la Târgu Mureș, în general, pentru contralovitură, dar nu 
numai –, cu 6 brigăzi de vânători de munte, cu numeroase mari unități și unități de 
artilerie, de rachete și artilerie antiaeriană, cu o logistică pe măsură), în o mulțime 
de comandamente ale armelor, cu o divizie de aviație și câteva regimente de aviație, 
cu două divizii de apărare antiaeriană, cu o divizie maritimă, o brigadă de vedete 
purtătoare de rachete și torpiloare și numeroase alte forțe, la care se adăuga o rezervă 
substanțială de vreun milion și mai bine de luptători, încadrați, la nevoie, potrivit 
planurilor de mobilizare, pentru completarea cu efective a unităților operative și în 
unitățile și marile unități prevăzute a se înființa în caz de război, ele însele având, în 
stoc, nu doar armamentul și munițiile necesare, ci și echipamentul, pus pe umerașe, 
în unitățile și marile unități active, care aveau obligația managementului punerii 
în operă a planurilor de înființare a acestora. Rezerviști erau convocați, periodic, 
la pregătire, în vederea actualizării cunoștințelor și deprinderilor, cunoașterii și 
familiarizării cu noua tehnică introdusă în înzestrarea armatei. Îndeosebi din 1964 
încoace, armata era dotată, prioritar, cu tehnică militară fabricată în România, 
depozitele de alimente, carburant și muniții erau pline, iar tancurile din unitățile 
care constituiau eșaloanele de luptă aveau muniția în ele. 

După criza din 1968 (invazia Cehoslovaciei de către forțele Tratatului de la 
Varșovia, la care România nu a participat), au fost înființate formațiunile de gărzi 
patriotice, care consolidau și mai mult puterea armată a țării. Practic, aproape 
fiecare cetățean era și un luptător instruit și capabil de a apăra țara.
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Sunt doar câteva cuvinte despre o construcție de apărare care încorpora în 
ea un efort extraordinar, inteligență, responsabilitate, patriotism, sacrificii, bravură. 
N-a fost deloc ușor. Nici neriscant. Doctrina războiului întregului popor pentru 
apărarea țării transformă populația în luptători, iar riscul să fie nimicită într-un 
război pe viață și pe moarte crește imens. Or, această vulnerabilitate, asumată, arată 
cât de grea și amenințătoare era situația, cât de riscantă era o astfel de doctrină și 
cât de asumată era o astfel de decizie politico-militară. Dar așa a fost. 

Primul tanc românesc are povestea lui, de-a dreptul eroică, ținând seama că 
într-un astfel de colos se asamblează peste 75.000 de repere și că el a fost adus, 
în câțiva ani, la cotele moderne la acea vreme ale tancului TR-85, aflat și acum în 
înzestrarea puținelor subunități de blindate care ne-au mai rămas. Avionul IAR-93, 
care a echipat două regimente de aviație, era pe cale de a ajunge unul dintre cele 
mai performate avioane la clasa lui, dar, imediat după 1989, au fost tăiate, cu o furie 
criminală, 75 de avioane care echipau regimentul de aviație de la Craiova și pe cel de 
la Ianca. Subsemnatul a zburat cu un astfel de avion, la Craiova, după ce zburasem, 
la Borcea, cu MiG-21, în cabina 1 a MiG-ului fiind căpitan-comandorul Dorel Luca, 
azi, generalul Dorel Luca, unul dintre așii aviației militare supersonice a României, 
apoi cu MiG 29, unul dintre cele mai performante avioane din lume, la acea dată. 
Desigur, nu se putea face o comparație între ele, dar IAR-93 nu era avion multirol, 
nici de vânătoare-interceptare, ci doar unul de atac la sol și de sprijin al Forțelor 
Terestre, care se comporta admirabil în apropierea solului. Dar și escadrila de MiG 
29 a dispărut sau a fost donată la alții, așa cum au dispărut, tăiate cu aparatul de 
sudură sau aruncate la gunoi, și obuzierele de 122 și cele două divizii de tancuri și 
tancurile care echipau centrele de instrucție echipaje tancuri de la Roman și Buziaș 
și multe, foarte multe altele. 

În calitatea mea de jurnalist militar, specializat în pregătirea de luptă și 
învățământ militar, am fost prezent în toate unitățile armatei, la instrucție, în 
marșuri pe mașini de luptă sau pe jos, la toate aplicațiile cu sau fără trageri de luptă 
din poligonul Cincu, de la Mălina, de la Babadag, de la Cârțișoara etc., din munți și 
de la câmpie, de pe fluviu și din mare. De aceea cunosc în detaliu întreaga armată 
de atunci, de la nivelul Ministerului Apărării Naționale și Statului Major al Apărării 
(pe atunci Marele Stat Major), la cel al marilor unități, unităților și subunităților, 
iar concluzia mea, după 10 ani de comandat de pluton, 2 ani de stat-majorist într-o 
brigadă, 2 ani de studii la Academia militară, absolvită ca șef de promoție, 2 ani la 
minister și 24 de ani de jurnalism militar, dintre care 20 la ziarul central al armatei, 
este aceea că am avut o armată extrem de puternică și de competitivă, cu statele 
majore de armate, mari unități și unități închegate și foarte bine pregătite, cele mai 
multe dintre ele la cel mai înalt nivel, care reprezenta o forță de temut, fiind una 
dintre primele 14 sau 15 armate ale planetei. 

Ar fi foarte multe de spus – pentru că am petrecut, în această instituție aflată 
în scutul de extremă urgență al țării, 40 de ani ca militar activ și 10 ani în calitate de 
cercetător științific gradul 1 –, dar mă rezum la atât.

Ei, bine, pentru a transforma România în ce este acum și, probabil, în ce 
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urmează să devină, în concepția ticăloasă a celor care se află la butoanele războiului 
aberant împotriva țării noastre, desfășurat cu complicitatea clasei politice românești 
(imatură, fără viziune politică și strategică, incapabilă să identifice și să înțeleagă 
interesul național sau, pur și simplu, unealtă chioară a distrugătorilor de țară), au 
fost planificate și puse în operă, atunci, în iarna anului 1989 și, probabil, cu mult 
înainte, mai multe scenarii, printre care se află și următoarele: 

a) Crearea unei situații de război complex, hibrid, împotriva României, 
simulat și totodată declanșat prin efectul în timp al propagandei antiromânești, 
susținut și întreținut de cei interesați, pregătirea și punerea în operă a diversiunii 
de la Timișoara declanșată de grupuri diversioniste care au intrat în țară dinspre 
Ungaria și Serbia, dar și din Rusia și, probabil, și din alte țări sau comunități ostile 
nouă, sub masca sprijinului legitim al ostilității poporului față de conducerea 
politică socialistă de la București. 

b) Cunoscând doctrina militară a României și realitățile din țară, cei care au 
declanșat acest război au mizat pe obsesia conducerii de la București de a transforma 
fiecare localitate într-o cetate de muncă, luptă și apărare, de a descoperi și anihila 
la timp coloana a cincea a inamicului și de a lichida orice focar de agresiune clasică 
sau atipică împotriva țării și a regimului ei politic, impus cândva sub presiunea 
tancurilor sovietice. O astfek de obsesie - legitimă la acea dată - crea  un extremism 
tensionat, favorabil provocării unui comportament extrem, care să justifrice efectiv 
o intervenția din afară. Conducerea țării și, respectiv, conducerea armatei știau că, în 
planurile dușmanilor regimului de la București, erau prevăzute acțiuni de amploare, 
precum: efectuarea de provocări, infiltrarea unor grupuri care să agite populația 
și să o folosească deopotrivă ca scuturi umane și ca fapt împlinit, concomitent cu 
pregătirea și punerea în operă a altor scenarii: revolte ale mulțimii în marile orașe 
ale țării, ca urmare a regimului de austeritate impus de conducerea de la București, 
în speță de Nicolae Ceaușescu (austeritate care avea ca obiectiv achitarea datoriei 
externe, populația nefiind însă informată cu privire la natura și scopul acestui efort, 
fapt care a declanșat o stare de nemulțumire generală în rândul românilor) etc. 
Dușmanii României au folosit cum nu se poate mai bine această situație pentru 
a crea, în timp, un suport solid de revoltă populară, agitată de grupuri special 
pregătite, simularea unui atac aerian multistratificat, cu aeronave de tot felul, de la 
supersonice la elicoptere, deschiderea focului de provocare a unei riposte masive 
și haotice din partea armatei (pentru a fi condamnată ulterior), sau simularea 
acestuia din puncte fixe sau mobile, pregătite din timp etc. Modelul respectiv a fost 
folosit și în declanșarea războiului din Irak, și în distrugerea Libiei, în „Primăvara 
arabă” și în războiul din Siria. Este meritul exclusiv al Armatei României că, în 
evenimentele din decembrie 1989 și în cele ulterioare, nu s-a ajuns aici. 

c) Odată declanșat conflictul între puterea de la București și cei scoși în 
stradă, scenariștii războiului împotriva României – pentru că de un război hibrid și 
atipic în carne și oase este vorba –, au avut ca obiectiv strategic provocarea armatei 
să tragă în populație, astfel încât s-o scoată, pentru decenii (poate chiar pentru 
totdeauna), din inima și din sufletul națiunii, ca eroină a realizării României Mari, 
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folosindu-se, în acest scop, un uriaș sistem de propagandă și diversiune. Profitând 
de faptul că unitățile militare n-au fost pregătite pentru a acționa într-un război de 
acest fel, și n-au folosit de la început sistemul de secretizare în actul conducerii și 
comunicării interne, iar sistemele de transmisiuni ale armatei au funcționat ca în 
vreme de pace, adversarii noștri au intervenit în mod profesionist în aceste sisteme 
vulnerabile, au introdus mesaje false și diversioniste, de dezinformare, de punere în 
mișcare a unor unități militare, în așa fel încât pe aliniamentele și în zonele hotărâte 
de acești criminali, să tragă unele în altele (ceea ce s-a și întâmplat în unele locuri), 
să se ridice aviația în aer și, astfel, rachetele și gurile de foc din sistemul apărării 
antiaeriene și rachetele KUB din dotarea armatelor să tragă în propriile avioane, 
amestecate printre norii de ținte false, iar avioanele, la rândul lor, să lovească, 
cu bombe, rachete și cu întregul armament de la bord, locurile din care se trage, 
autodistrugându-se astfel întregul sistem de apărare aeriană al țării. 

Acest din urmă scenariu al agresiunii atipice împotriva României nu s-a putut 
realiza, pe de o parte, datorită deciziei luată de generalul Iosif Rus, comandantul 
Aviației, de a nu ridica aviația în aer, și, pe de altă parte, datorită faptului că 
radiolocatoriștii și-au dat seama foarte rapid că majoritatea țintelor aeriene nu 
sunt reale, ci doar simulate, dar și prin grija celor câțiva piloți de pe avioanele și 
elicopterele care s-au ridicat totuși, punctual, în aer, de a nu lansa bombe și rachete 
împotriva propriilor mijloace de apărare antiaeriană, știind precis unde sunt ele 
dislocate. 

În felul acesta, în pofida declarațiilor aberante ale celor care au preluat 
conducerea țării, armata a apărat țara cu prețul a 269 militari morți și a peste o 
mie de răniți. Să nu uităm că, în acele momente, grija comandanților de armate, de 
divizii și de regimente, era să pregătească rapid eșaloanele de luptă care trebuiau 
trimise la frontieră, pentru a acționa ca detașamente înaintate în fâșiile de apărare 
ale diviziilor, acoperind intrarea acestora organizată în dispozitive. Pentru că ne 
așteptam la o invazie. Pe malul stâng al Prutului erau deja dislocare câteva mari 
unități sovietice, care așteptau solicitarea de ajutor din partea românilor, mă rog, 
a noii conduceri de la București. Generalul Gușă a respins însă categoric orice fel 
de ajutor (probabil că de aceea a și fost înlăturat imediat din funcție și, câțiva ani 
mai târziu, trecut în neființă). Conducerea ministerului a fost, dintr-odată, anihilată. 
Milea s-a sinucis, Gușă a murit în condiții suspecte, contactând un cancer galopant 
pe care nu-l avea. Grănicerii noștri s-au întâlnit cu omologii lor de peste Prut și cu 
reprezentanții marilor unități ale Armatei sovietice dislocate sau sosite în zonă, la 
mijlocul podurilor de pe Prut, exact pe lina de frontieră dintre URSS și România. Au 
refuzat politicos, dar categoric, orice fel de ajutor militar din partea Rusiei. Iar acest 
refuz a fost respectat.

În acele zile, practic, toate diviziile și aproape toate unitățile armatei erau 
blocate de populație sau angajate în apărarea obiectivelor de importanță strategică 
de pe întregul teritoriu național. Focul de descurajare pe care l-au executat unii 
militari a vizat avertizarea manifestanților de a nu pune în primejdie obiectivele 
încredințare armatei pentru apărare și, în ultimă instanță, de autosalvare în fața 
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agresorilor și nebunilor care au crezut că pot intra în unitățile militare, pune mâna 
pe arme și declanșa un război civil. Și chiar dacă, în majoritatea lor, revoluționarii 
n-aveau nici pe departe o astfel de intenție, organizatorii loviturilor de prăbușire a 
României asta au vrut. Era doar o variantă, cea mai directă și cea mai facilă. Urmau 
și altele. 

d) Au fost, desigur, și numeroase incidente. Deschiderea focului asupra 
camioanelor care transportau o subunitate de securitate spre aeroportul Otopeni și 
care, paradoxal, a vrut să intre în dispozitiv fără a anunța, fără a respecta itinerarul 
de deplasare prevăzut în planul de apărare a aeroportului, la care s-au adăugat lipsa 
de cooperare dintre comandamente, dintre dispozitivul de apărare a aeroportului 
și subunitatea care venea să intre în dispozitiv și multe alte nereguli din sistem. 
Această situație de confuzie și necooperare a dus la deschiderea focului de către 
militarii de pe esplanada aeroportului asupra militarilor din trupele de securitate, 
care venerau să-și facă datoria, dar care au fost luați drept teroriști. Și, tot acolo, cei 
din apărarea obiectivului au deschis focul asupra unei unități, chemată în sprijinul 
apărării aeroportului (care nu era atacat de nimeni, ci doar suporta simularea 
câtorva elicoptere de nicăieri care fâlfâiau din luminițe, fără a face nici un fel de 
zgomot). Cine a mai văzut, pe lumea asta, în epoca la care ne referim, elicoptere care 
să nu facă zgomot!? Ulterior, cei considerați vinovați, au fost condamnați la ani grei 
de închisoare. 

Acestea sunt, din păcate, incidente care se petrec în orice armată din lume, 
atunci când se acționează în pripă și fără o coordonare corespunzătoare. În fața 
Ministerului Apărării Naționale, o echipă de la USLA, cu două ABBI-uri, a fost 
spulberată de mitraliera unui tanc, tot din lipsă de comunicare, de cooperare și de 
planificare. Unul dintre cei grav răniți a cerut, cu limbă de moarte, ajutor („ajutați-
mă, sunt de-al vostru, nu mă lăsați să mor!”), dar n-a cutezat nimeni să iasă din 
tanc și să-i acorde prim ajutor. Unul dintre tanchiști îmi spunea, cu lacrimi în ochi, 
în dimineața acelei zile, că n-a putut să iasă din tanc și să-l ajute pe bietul camarad, 
considerat de către cei din dispozitivul de apărare, terorist. La fel s-a întâmplat și cu 
cercetașii de la Buzău, sosiți aici pentru a scotoci zona și împrejurările, așa cum fac 
cercetașii, dar care au fost primiți cu foc deschis atât de dispozitivul de apărare al 
ministerului, cât și de unii necunoscuți din blocurile de vizavi. Nu ne propunem să 
descriem aici toate incidentele, nici să dezgropăm morții, nici să căutăm vinovații. 

La Timișoara, înainte de a reveni în Minister, generalul Gușe a introdus toate 
unitățile în cazărmi, prevenind o catastrofă. După ce Nicolae Ceaușescu și consoarta 
lui au fugit cu elicopterul de pe Clădirea Comitetului Central, manifestanții s-au 
urcat pe tancuri, au pus flori la armele soldaților și au strigat în cor „Armata e cu 
noi”. Armata nu putea fi – așa cum nu a fost niciodată – împotriva poporului ei. Dar 
unii tembeli mai trâmbițează și azi contrariul.

e) Cu toate aceste incidente și cu multe altele, militari au luat în pază toate 
obiectivele, armata a stăpânit situația creată, iar conducerea militară provizorie, 
a transferat, chiar în clădirea ministerului, responsabilitatea conducerii politice 
a țării politicienilor emanați de revoluție, cum era, de altfel, firesc. Ce anume au 
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făcut politicienii cu această conducere, se știe. La câțiva ani după această revoluție 
– pentru că revoluție a fost, de vreme ce a schimbat un regim politic cu alt regim 
politic –, s-a instalat, agresiv, un fel de capitalism vulgar, primitiv și sălbatic, la care 
nimeni, în România, nu mai visa demult, dar care a apărut dintr-odată, ca o pacoste, 
luată drept binecuvântare cerească, în numele și în serviciul căruia s-a declanșat 
marea degringoladă. De fapt, n-a urmat, ci a fost reluată, cu ura răzbunării partidelor 
istorice, reînființate brusc, față de anii ‘50, ani care dispăruseră demult, dar nu și 
din memoria lor, și cu lăcomia puterii, cea care orbește și sugrumă. Nici ceilalți, 
neistoricii, emanați de revoluție, n-au fost mai breji. Unii au început privatizările 
frauduloase, ceilalți le-au continuat și amplificat, dar nu în folosul țării, ci în cel 
al buzunarelor lor și ale acoliților lor. Așa au apărut bogații României, devalizând 
patrimoniul național și umplându-și buzunarele din visteria statului, din băncile 
românești sugrumate în primii cinci ani și acaparate de sucursale ale băncilor 
străine etc. etc. 

Încet, încet, dar sigur, românescul a fost sufocat și anihilat de capitalul 
străin, care nu dorea altceva decât cotropirea resurselor țării, distrugerea rapidă 
a economiei românești și a instituțiilor statului, în numele statului de drept și 
transformarea României într-o țară fără economie, fără industrie, fără resurse, 
ci doar într-o piață de desfacere. Peste 1200 de întreprinderi au fost rase de pe 
suprafața pământului, majoritatea dintre ele fiind dotate cu tehnologie nouă, 
cumpărată din Vest, pe bani grei, și vândută, apoi, de către băștinașii fără Dumnezeu, 
de către alogenii și străinii fără scrupule, tot străinilor, ca fier vechi, pe bani din care 
s-au înfruptat atât alogenii cât și băștinașii ticăloșiei românești. 

Justiția n-a văzut nimic, n-a auzit nimic și n-a știut mimic până în ziua în care 
și-a dat seama că poate fi (și chiar este!) o putere deasupra oricărei puteri și poate, în 
cârdășie cu vârfurile politice conducătoare, cu corporațiile care au pătruns imediat 
pe teritoriul românesc distrugând sau acaparând absolut tot: serviciile publice și 
de rețea, în care consumatorii sunt captivi, sistemul bancar, pământul, economia, 
resursele pământului, conștiințele și cerul, să facă tot ce vrea, mai exact ce vor noii 
stăpâni. Ei, politicienii, străinii și o parte dintre justițiari au devenit, peste noapte, 
deopotrivă, Dumnezeii, patronii și teroriștii românilor, golind țara de orice vlagă, 
cufundând-o în analfabetism și făcându-i pe cei care au mai rămas pe acasă să 
accepte jugul, frâul și umilința. 

Parlamentul a făcut și a votat legi în favoarea lor, a acestor nelegiuți de toate 
felurile și mărimile, și în detrimentul românilor, a acceptat tot felul de retrocedări 
reale sau imaginare, tot felul de mișmașuri cu fondul locativ, cu pământul, pădurile 
și resursele țării, fără să miște un deget. Cea mai mare parte a pădurilor noastre 
seculare, protejate cândva de statul român, au fost rase de pe suprafața pământului 
românesc și transportate cu trailere în Austria, deși, înainte de 1989, România 
dispunea de o mulțime de combinate de prelucrare a lemnului, de celuloză și 
hârtie, dotate cu tehnologie de ultimă oră și având o cifră mare la exportul de lemn 
prelucrat, mai ales de mobilă sculptată. 

Sistemul educațional a fost făcut praf, atât prin programe școlare idioate, prin 
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manuale alternative haotice și prin eliminarea aproape totală a istoriei naționale 
din școli, prin degradarea limbii și umilirea ei în fața limbii engleze etc. etc., cât și 
prin elaborarea unor legi ale educației permisive pentru impostori și distrugători 
de cultură, prin liberalizarea disciplinei școlare și a respectului, prin eliminarea 
uniformelor, a regulilor de comportament condescendent, civilizat și a tuturor 
normelor și realizărilor care au făcut, în trecut, de-a lungul anilor, ca învățământul 
românesc să fie unul dintre cele mai eficiente și mai performante din Europa. 

Noilor stăpâni (vizibili sau din umbră) nu le-a convenit ca populația Românei 
să fie educată, impunând, în acest sens, fel de fel de normative și de birocratisme 
inutile și stupide și cultivând cultul rugăciunii, al smereniei, al acceptării sorții și 
umilinței, în schimbul fericirii de pe lumea cealaltă. Desigur, românii sunt un popor 
credincios, dar de aici până la umilință endogenă, renunțare la onoare, la demnitate, 
la apărarea valorilor civilizației românești, ar trebui să fie o cale lungă sau, mai 
exact, o trecere imposibilă. Pentru că „nu e totuna leu să mori, sau câine-nlănțuit”, 
cum spunea poetul. 

Lipsită complet de locuri de muncă, forța înalt calificată și calificată a 
României a emigrat rapid peste hotare, în căutarea unui loc de slugă. Este vorba de 
peste cinci milioane de oameni! Și, probabil, de încă două-trei milioane, care vin și 
pleacă peste hotare, în funcție de interesul lor și al stăpânilor lor.

Într-o Europă occidentală îmbătrânită și cramponată în sentimentul de 
superioritate față de țările Europei Centrale și Răsăritene și față de restul lumii, 
emigranții români au acceptat orice muncă, de la practicarea medicinii, învățată în 
școlile din România, dar nu la ei acasă, ci în capitalele și orașele europene vestice, 
pe un salariu mult mai mic decât al locuitorilor băștinași, la munca în construcții, în 
agricultura altora, în timp ce pământul țării era dăruit la alții, în îngrijirea bătrânilor 
din Europa de Vest, în timp ce bătrânii României, cărora li se recalculează la infinit, 
de către fiecare guvern care acaparează puterea prin prostirea nației, o pensie 
mizerabilă ce nu le asigură nici măcar coșul zilnic și medicamentele supraviețuirii. 
Oricum, România se situează pe primele locuri din Europa la consumul de 
medicamente și de alimente nesănătoase, aduse de către procesatori din scursurile 
alimentare ale Occidentului, din Turcia, din Polonia, din Ungaria etc., numai din 
România, țara pâinii, nu. 

Pierderile României, în trei decenii de capitalism agresiv și vulgar, le depășesc 
pe cele înregistrate în sute de ani sub dominația sau sub presiunea imperiilor. 

Și prăbușirea se continuă, în timp ce guvernanții scoși de la guvernare 
vorbesc de creștere economică și susțin că România se află pe locul unu sau doi 
în Europa de azi, în ceea ce privește o astfel de creștere... Iar ceilalți, cei care au 
trecut lsa butoane, îi acuză pe predecesori de tot ce le trece lor prin cap. Scenariul 
acesta se repetă mereu mai agresiv și mai stupid, de treizeci de ani încoace. Cum 
mama dracului să te situezi pe locul unu sau doi, când tu ți-ai distrus economia, 
patrimoniul, cultura, sistemul educațional, ți-ai înstrăinat forța de muncă înalt 
calificată și calificată, singurul potențial nedegradabil al națiunii, și școlești minți 
românești de înaltă calitate nu pentru țara ta, ci pentru Occident?!
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Ce s-a întâmplat cu tine, Românie? De ce tineretul tău, în cea mai mare parte, 
vrea să te părăsească? De ce visează să ajungă la Londra, la Paris, la Amsterdam, la 
Roma, la Berlin, la Veneția sau la dracu-n praznic, numai în România nu? A devenit 
România, pentru tine, tinere care te-a crescut și te-a educat, care se luptă eroic, de 
milenii, să existe, să reziste și să supraviețuiască în strânsura imperiilor și vecinilor 
acaparatori, o țară ciumată? Sau tu ți-ai pierdut busola și nu mai știi încotro s-o iei, 
crezând că unde-i bine, acolo și numai acolo, este și de tine? Ai uitat (sau poate n-ai 
știut niciodată, poate nici nu te interesează) că bunicii și străbunicii tăi au luptat și 
mulți dintre ei au plătit cu viața dreptul tău la țara în care te-ai născut, că țara ta este 
casa ta, că, aici, acasă, și numai aici ești în drept să ai o casă a ta, casa strămoșilor 
tăi? Te-am văzut la cursuri, la Universitate, îmi place inteligența ta, dar lasă de dorit 
cultura ta, educația ta, sistemele de valori în care crezi, lipsa patriotismului tău și 
fuga spre acolo unde crezi tu că-i bine… Dacă tu crezi așa și toți ca tine cred așa, se 
duc de râpă valorile noastre, iar românii vor deveni, în una-două generații, un popor 
fără țară, o națiune fără patrie. Sau nici măcar atât. 

Acesta-i idealul tău? 

2. Armata țării, după ce a descurajat efectiv, prin forța și atitudinea sa, o 
intervenție militară în România, atunci, la finele anului 1989, și a apărat o revoluție 
care, în cele din urmă, a dus la sărăcirea țării și a românilor, la invazia corporațiilor 
și marketurilor străine și, în acest fel, la golirea de conținut a conceptului de 
suveranitate națională, a continuat să-și facă planuri de restructurare și modernizare. 

Erau, de fapt, simple iluzii. Nimeni nu avea nevoie, în această țară, la acea 
dată, de așa ceva. Politicienii s-au făcut că nu văd și nu aud, câțiva dintre ei au apărut 
pe sticlă și au susținut, sus și tare, că, de vreme ce nu mai sunt războaie, armata și, 
mai ales, ofițerii ei trebuie plătiți la salariu mediu pe economie, ba chiar și la salariul 
minim, pentru că, oricum, nu produc nimic. Alții au dorit contopirea categoriilor 
de forțe și crearea unei structuri hibride, bună la nimic. Iar cei mai mulți au rămas 
buimaci sau indiferenți. Politicienii, care au ajuns, așa cum au ajuns, la conducerea 
țării, susținuți sau presați de cu totul alte interese decât interesul vital al României, 
au hotărât urgent profesionalizarea acesteia (o profesionalizare fără profesioniști 
și fără resurse), trecând-o, de fapt, pe linie moartă, mai ales după ce armata a 
determinat și asigurat, prin comportamentul ei, dar și datorită interesului marilor 
puteri și al altora de a pune mâna, foarte rapid, nu doar pe finanțele și avuția țării și 
al întregii zone balcanice și răsăritene, ci și pe resursele noastre, intrarea în NATO. 
Dar nu atunci când, datorită valorii ei, ar fi trebuit ca țara să fie primită în Alianță 
și în Uniunea Europeană, ci, la urmă, dar și atunci datorită interesului altora de 
a spulbera Iugoslavia și de a reface ordinea dinaintea Primului Război Mondial, 
ordine pe care unii dintre cei care diriguiesc lumea, după cum vor ei, o considerau 
și o consideră și azi ca model de echilibru strategic și de organizare europeană 
multietnică și multiculturală… 

Nemții abia așteptau să dărâme zidul, să se reunească și să impună 
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federalizarea Europei, americanii erau interesați de resursele din Kosovo și de un 
scut anti-Est, pe axul Marea Neagră – Marea Baltică, francezii, de francofonie și de 
remodelarea și dezvoltarea puterii lor strategice, alcătuind, împreună cu rivalii lor 
de totdeauna, nucleul dur al Uniunii Europene, ceilalți, toți și fiecare în parte, de 
noua lor condiție în sistemul global etc. etc. 

În doar câțiva ani, economia României a fost complet anihilată, industria de 
apărare ucisă prin nefinanțarea armatei și, deci, prin lipsa de comenzi, ca și prin 
distrugerea industriei țării, a centrelor de cercetare, a producției interne. Or, se știe, 
nu poți avea o industrie de apărare competitivă, dacă nu ai o industrie națională 
puternică și o cercetare științifică pe măsură. Iar toate acestea s-au făcut nu doar de 
către străini, ci mai ales de incultura politică, de prosia și trădarea celor care au fost, 
în acești ani, la butoanele strategice ale conducerii României.

În aceste condiții, reforma armatei, concepută ca modalitate de a moderniza 
această instituție la standardele armatelor occidentale, a devenit calea cea mai 
sigură de a distruge. Nu a existat nici un fel de reformă, ci doar o restructurare 
distructivă și chiar criminală. Potrivit concepției acestei reforme, efectivele au fost 
reduse drastic de la peste 300.000 de militari la 70.000, marea majoritate a cadrelor 
militare, de ordinul zecilor de mii, a suportat un proces de disponibilizare extrem 
de virulent, mai drastic chiar decât cel de la finele celui de Al Doilea Război Mondial. 
Desigur, unii s-au bucurat de acele salarii compensatorii, crezând că își pot crea un 
suport economic, cu cei 150-200 de milioane de lei, pentru a-și relua viața de la 
început, într-o economie de piață extrem de agresivă, de dură și de ticăloasă. 

Cazărmile părăsite au fost date primăriilor sau cui s-a nimerit (cele mai multe 
sunt, azi, într-o stare jalnică, așa cum este și sistemul de irigații, cum sunt și urmele 
în ruină ale întreprinderilor industriale ale României, cum este și viața românilor 
care au mai rămas prin țară să deservească marketurile și corporațiile străine, care 
au pus stăpânire pe tot: resurse, pământ, oameni, apă și aer), doctrina militară 
națională a fost făcută varză, iar noua doctrină – cea de alianță – a transformat 
pur și simplu falnica armată română într-o structură de nișă, un fel de șoricel 
mecanic, cu misiunea de a acționa în unele dintre teatrele de operații ale lumii, cu 
o instrucție centrată pe gestionarea crizelor și conflictelor și nu pe apărarea țării 
spre toate orizonturile. Educația patriotică și militară a tineretului realizată cândva 
într-o armată națională temeinică, s-a prăbușit și ea, lăsând loc educației de clan, 
individualismului deșănțat, liberalismului cretin și vulgar și altor racile ale așa-zisei 
societăți deschise.

Și, bineînțeles, nimănui nu-i pasă. Nimeni nu se gândește la rolul pe care îl 
avea și trebuia să-l aibă o armată într-o țară aflată cândva între trei mari imperii și 
supusă pe vecie presiunilor create de aceste imperii. Vecinii României – toți fiind, de 
fapt, populații migratoare războinice sedentarizate – nu sunt prietenii României, ci 
doar vecinii ei, care abia așteaptă un nou dictat de tipul celui de la Viena din 1940. 
Tot de la Viena. Chiar dacă, în noile condiții ale federalizării Europei, pare puțin 
probabilă o astfel de eventualitate. Puțin probabilă, dar nu imposibilă.

Fără o putere economică remarcabilă, fără un potențial uman de cea mai 
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înaltă calitate, fără o educație corespunzătoare, fără o cultură temeinică, fără unitate 
națională și fără o putere militară capabilă să apere țara spre toate orizonturile, 
cu sau fără sprijinul aliaților, este puțin probabil ca țara să poată supraviețui. 
Faptul că face parte din Uniunea Europeană nu-i asigură nici suveranitatea, nici 
integritatea teritorială, nici independența, ci dimpotrivă. Europa nu cultivă spiritul 
patriei, naționalismul luminat, legea pământului, ci regionalizarea și federalizarea, 
resubjugarea națiunilor unor centre de putere europeană, care sunt tot acolo unde 
au mai fost. 

Conducerile românești de după 1990 n-au făcut altceva decât să oblige 
populația calificată și înalt calificată, dar și pe cea casnică, să plece din țară în 
căutarea unui loc de muncă, adică de slugă, să cedeze finanțele și economia țării 
băncilor străine, corporațiilor sau intereselor de tot felul, numai românești nu, să 
dezbine populația care a mai rămas, să creeze o teribilă forță antiromânească chiar 
din românii plecați peste hotare și, în final, să aducă țara pe marginea prăpastiei. 

Mai mult, câțiva dintre moldoveni vor Moldova lui Ștefan cel Mare, separată 
de România, câțiva dintre ardeleni vor un Ardeal independent, separat de Miticii 
de la București, pentru că, chipurile, Ardealul ar fi mai civilizat și mai cu moț decât 
restul României, tocmai pentru că a făcut parte din Imperiul Austro-Ungar, așa cum, 
de altfel, cred și unii dintre ceilalți români, care nu sunt ardeleni. 

Președintele actual al României – antiromânul perfect, un lup îmbrăcat 
în piele de lup și nu de oaie – nu face altceva decât să provoace, să susțină și să 
întrețină această dezbinare. Totuși, românii (a se citi mașina de voturi), cei de peste 
tot, îl votează în continuare, liberalii îi atacă, în modul cel mai agresiv posibil, cu ură 
și dispreț, pe pesediști, pesediștii se atacă între ei, useriștii aduc aminte de perioada 
extremismului tineretului violent din Germania, dar și din România, care a precedat 
cel de-Al Doilea Război Mondial, rupți complet de realitățile țării. Ei cred că pot 
salva România, distrugând-o. 

Proiectele de țară clamate, când de unii, când de alții, sunt niște nimicuri în 
comparație cu valorile distruse, cu tragedia populației alungate (România este pe 
locul doi în lume, după Siria – care se află în război de mai bine de cinci ani –, în ceea 
ce privește fenomenul emigrației), cu devastarea economiei, culturii, educației și 
modului nostru de viață. 

Nimeni nu face mai nimic pentru a opri tăierea pădurilor țării, chiar dacă 
o mână de lucrători din silvicultură și-au pierdut viața încercând să oprească 
criminalii pădurilor României, pentru repunerea agriculturii românești în 
drepturile ei, pentru refacerea potențialului economic, cultural și intelectual al 
țării, pentru controlul resurselor strategice. O țară contează pentru sine, în sine și 
în lume, nu după caii verzi pe care-i visează politicienii români, hibrizi sau alogeni, 
ci după puterea ei reală (economică, politică, intelectuală și, bineînțeles, militară), 
după cultura, onoarea și demnitatea ei națională, după capacitatea ei de a crea și 
cultiva relații trainice cu vecinii și cu toate țările lumii, benefice pentru ea și pentru 
partenerii săi. 
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Dacă ai putere, contezi, dacă n-ai, nu. Nimic și nimeni nu poate exista și 
rezista sub semnul duratei, dacă nu au putere și resurse. România nu mai are nici 
resurse (le-a cedat la alții), nici putere și, cu atât mai puțin, putere militară. Armata 
nu mai are resurse de mobilizare, nu are efective, nu are rezerve mobilizabile, nu 
are armament destul, nici tehnică de luptă performantă, nu are nimic, în afară de 
pieptul de aramă al românului milenar și de devotamentul soldatului din postul de 
apărasre a temeliei țării. Tehnica de luptă este cumpărată cu bani grei din vechiturile 
altora, iar politicienii cred că nu avem nevoie de o putere armată, de vreme ce 
suntem în NATO, nici de putere economică, de vreme ce avem corporații străine, 
nici de resurse, de vreme ce nu avem cu ce le prelucra și folosi, nici de inteligență, de 
vreme ce inteligențele țării iau drumul marilor capitale care le plătesc mai bine, nici 
de istorie, întrucât istoria nu produce bani pentru buzunarele lor, ci doar nostalgii 
(patriotarde, le zic unii dintre ei), de vreme ce lumea se îndreaptă spre hiperism, 
globalizare și cognocivilizație, ci doar de nimic, pentru că nimic, în concepția lor, 
înseamnă infinit blajin și lipsă de griji. Adică totul. 

Incultura lor politică și strategică este strigătoare la cer. Nu le pasă de nimic, 
în afară de o gâlceavă veșnică pentru a cuceri și menține, cu orice preț, puterea. Fără 
să-și dea seama că, de fapt, putere înseamnă asumare de responsabilități uriașe. 
Aici, neglijența, abuzul, lăcomia, aroganța și, mai ales, lipsa de creier, înseamnă nu 
doar dezastrul tău, ci și dezastrul țării tale. 

3. Desigur, marile puteri – și îndeosebi puterea americană – au interesul 
de a menține conflictualitatea militară a lumii la un nivel cât mai scăzut, astfel încât 
să poată fi gestionată, în primul rând, de către ele, de către aceste mari puterii, 
care formează, în jurul lor, alianțe și coaliții, de către organizațiile internaționale 
de securitate (ONU, OSCE, NATO etc.), coordonate tot de ele, de către corporații, de 
către marea putere financiară și de către împărații din umbră. 

În acest timp, marile puteri se înarmează cu cele mai sofisticate arme, iar 
inteligența tehnică nu încetează de a elabora și realiza, în continuare, arme care 
nu au existat, din ce se știe, niciodată pe Terra: arme inteligente, arme hipersonice, 
arme bazate pe amplificarea undelor, arme geofizice, arme nucleare din noua 
generație, arme climatice, arme cosmice, arme cognitive etc. 

Armele acestea nu sunt făcute să tacă, ci doar să aștepte momentul în care 
cei care le au le vor și folosi. Oricum, tot le folosesc. Pentru descurajarea celorlalți, 
pentru menținerea unui echilibru strategic pe muchie de cuțit, convenabil lor, 
pentru impunerea intereselor lor importante, pentru provocarea de crize și conflicte 
armate controlabile, dar și ca mijloace de consum pentru industria armelor, extrem 
de profitabilă, și de presiune geopolitică. 

De când cu redeschiderea faliei strategice Marea Neagră – Marea Baltică, în 
urma summit-ului de la Vilnius și crizei ucrainene, s-a constituit din nou un front 
vestic împotriva Estului și un nou front estic, împotriva Vestului. România este 

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019 203

chiar pe falie, iar în poligoanele ei, se antrenează forțele care, la o adică, vor intra 
primele în bătălie. Rusia s-a înarmat până în dinți, americanii sunt deja înarmați 
până în creștet, având cea mai puternică armată din lume, pe care o pun mereu la 
treabă, chinezii ocupă confortabil locul trei, japonezii revin în forță între puterile 
militare strategice ale planetei, turcii au deja o armată excelentă, dotată cu tehnică 
performantă, inclusiv cu teribilul F-35, pe care urmează să-l campeze pe primul 
lor portavion, capitalele vestice cunosc o presiune islamică fără precedent, dar 
unii lideri ai UE consideră că așa este bine pentru Europa care are nevoie de sânge 
proaspăt, deci de migratori, așa cum au fost și ei, cu un mileniu și jumătate în urmă, 
când au distrus Imperiul Roman și, după care, la timpul potrivit (după Renaștere, 
când au realizat mijloacele necesare), au ieșit din mileniul de așteptare strategică 
și și-au trimis, peste Atlantic, detașamentele lor înaintate pentru a explora și cuceri 
restul lumii, desigur nu de dragul acestui rest, ci doar pentru a-și extinde puterea și 
a folosi la discreție resursele planetei. Tot așa este și acum. 

Populația sedentară a României n-a participat niciodată la nicio invazie. 
Ea a trebuit să-și apere, cât a putut și cum a putut, pământul strămoșilor, limba și 
cultura și să le lase urmașilor, să reziste migratorilor războinici și să se adapteze 
vremurilor și vremuirilor. Așa a fost mereu, din generație în generație, indiferent de 
urgiile și catastrofele care s-au abătut asupra lor. Românii au reușit să se reunească 
pe pământul Daciei, atunci și numai atunci când au trecut de la stadiul de băștinași 
dezbinați, dar iubitori de vatră, la stadiul de identitate națională, de forță integrată 
și conștientă de importanța și vitalitatea pământului natal. 

Din păcate, azi, tot mai puțini dintre noi văd și înțeleg vremurile, uneltirile 
și urzelile care se fac împotriva României și românismului, agresiunea implicită a 
corporațiilor și a marketurilor care au transformat populația în consumatori captivi 
orbi, mulțumită și chiar încântată că poate cumpăra un automobil la mâna a doua 
sau a treia, că marketurile au locuri de parcare, că pot plăti cu cardul otrava din 
alimentele neromânești care au pătruns în fiecare localitate din România, dar mai 
ales în marile orașe, că pot fi slugi purtătoare de smartphone și de laptop, că se pot 
duce unde vor în Europa, chiar și fără pașaport, pentru a-i slugări pe cei care au 
nevoie de slugi și nu de parteneri sau de egali. 

Cei care au dominat lumea ieri o domină și azi, umilii de ieri au devenit din 
nou umili și azi. 

Și, probabil, așa va fi mereu. Se pare că nimeni, în România făcută harcea-
parcea, nu se va revolta împotriva celui care îl stăpânește și îl umilește, ci doar 
împotriva celui de-o seamă cu el, adică împotriva vecinului de-un sânge cu el și 
a camaradului său. De aceea, probabil, votul este așa cum este: schizofrenic și 
potrivnic realității, nevăzător și handicapat. Sau programat să fie așa. 

Referindu-se la conducătorii României din vremea sa, Mircea Eliade, îi 
asemuia, pe aceștia, cu niște piloți orbi, considerând, în același timp, că, în mare 
parte, intelectualii din acele timpuri sunt nu numai atrași de alte culturi și de alte 
zări, ci și antiromâni. Astăzi, nu doar cei care conduc România, ci și majoritatea 
votanților sunt nu doar orbi, ci și blestemați să nu înțeleagă mai nimic din ce se 
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întâmplă, să nu aibă în vedere interesul de țară, ci doar să voteze exact pe cei 
cărora nu le pasă, în nici un fel, nici de masa votanților, nici de soarta țării. Adică 
pe antiromânii perfecți. Iar mașinăria de vot, hodorogită sau ultrasofisticată, face 
restul.

Niciunul dintre președinții României de după 1989 nu s-a bătut și nu s-a 
zbătut pentru țara asta, primii doi bucurându-se doar de confortul funcției și 
demnității, ultimii doi străduindu-se doar să dezbine și să stăpânească, să domine și 
să dicteze, făcând pipi pe Constituția României, sau acționând la limita legii, pentru 
a nu fi acuzați de ilegalități. Dar cine să-i acuze? Justiția din România?! Mira-m-aș!

Niciuna dintre identitățile parlamentare n-a avut în vedere, la analiza 
și aprobarea legilor, interesul național al României, ci doar interesele de grup, 
interesele străinilor, ale corporațiilor, ale antiromânilor. Pe niciunii nu i-a interesat 
capitalul românesc, dreptul românilor de a fi,  în țara lor, stăpâni pe avuția și 
resursele țării, calitatea educației, protecția patrimoniului secular, construirea și 
menținerea puterii României, ca țară unitară, suverană și independentă, construcția 
europeană pe bază de respect, egalitate și suveranitate. Așa se face că, în trei 
decenii, România a pierdut aproape întreaga avuție națională, iar suveranitatea și 
integritatea ei teritorială au devenit, din piloni de bază ai existenței țării și națiunii, 
noțiuni superflue, pe care nici legiuitorul, nici guvernanții și nici chiar locuitorii de 
rând, îndeosebi cei tineri, nu le mai iau în serios. Ceea ce este extrem de grav! 

Se pare că aleșii și culeșii neamului au trecut de la conceptul de țară suverană, 
unitară, integrală și independentă, la conceputul de comunitate internațională… Un 
fel de expansiune în ceață. Pe motiv că, dincolo, se află, probabil, soarele. O picătură 
de apă cristalină aruncată într-un ocean care nu există. Adică, în nicăieri. 

De aici nu rezultă că eu contest necesitatea Uniunii Europene, ca unitate 
europeană a statelor și națiunilor care o compun. Dimpotrivă, eu cred într-o Europă 
a națiunilor puternice, într-o Europă a unității și indestructibilității națiunilor 
europene unite – pentru că așa este firesc să fie –, dar nu într-o Europă a distrugerii 
statelor, mai ales a celor de la periferie și a reconstituirii vechilor imperii, într-o 
altă înfățișare. Am spus-o și am scris-o de multe ori – o repet și aici –, eu cred că 
o Uniune Europeană a tuturor statelor și națiunilor care o compun nu poate fi 
realizată decât atunci și numai atunci când toate statele și națiunile vor atinge acel 
coeficient maxim de integralitate, care să determine integrarea într-un nou sistem, 
cel al Uniunii, a tuturor statelor. Altfel, vom avea mereu o Europă cu mai mult viteze, 
cu mai multe mentalități – unele imperiale, altele oportuniste, altele de slugă –, de 
care, în cele din urmă, se va alege praful.

În loc de concluzii

Ce ar mai fi de făcut? Oare, în aceste condiții, mai poate cineva face ceva? 
Mai poate. Poporul român. Dacă și numai dacă se trezește. Deși e cam greu. 

Azi, somnul, mai ales cel al rațiunii, este mai dulce ca trezirea la realitate. Chiar 
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dacă acest somn înseamnă moarte. Dar, totdeauna, fie și în ceasul al 12-lea, poporul 
român s-a trezit. Nu în mod miraculos, ci prin glasul sângelui, al pământului și al 
creierelor marilor patrioți români. 

Eu cred în această trezire din „somnul cel de moarte”. Ce înseamnă această 
trezire și cum se poate ea realiza? Aici sunt foarte multe de spus. Și, mai ales, de 
făcut. 
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Abstract

„Împotriva prostiei, Dumnezeu însuşi este neputincios.”. (Proverb evreiesc).
 „În politică, prostia nu e un handicap”. (Napoleon Bonaparte).

Cuvinte-cheie: alegeri; primari; un tur; două tururi;

Abstract 

„Against foolishness, God himself is powerless.” (Jewish Proverb). 
 „In politics, stupidity is not a disability.” (Napoleon Bonaparte). 

Keywords: elections; mayors; a tour; two tours;

Dezbaterile cu privire la modalitatea de alegere a primarilor (și nu numai a 
acestora), într-un tur de scrutin sau în două, se poartă de 30 de ani.

Se disting două tabere: tabăra „A” cu politicienii care susțin alegerea primarilor 

STRATEGIA POLITICĂ, ILOGICĂ 
ȘI PĂGUBITOARE, CU ALEGEREA 
PRIMARILOR ÎN DOUĂ TURURI  

DE SCRUTIN 

THE POLITICAL, ILOGICAL 
AND PAYABLE STRATEGY, WITH 

THE ELECTION OF THE PRIMARY 
IN TWO VOTES

PUNCTE DE VEDERE
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într-un singur tur, și  tabăra „B” cu politicienii care susțin alegerea primarilor în două 
tururi.

Printre argumentele contra alegerii primarilor într-un singur tur se remarcă și 
cel conform căruia alegerea într-un singur tur ridică probleme de reprezentativitate 
în sensul că un primar ales într-un singur tur cu mai puțin de jumătate din voturile 
exprimate are mai puțină legitimitate în comunitate decât un primar care a câștigat o 
majoritate a voturilor în turul doi.

Altfel exprimat, un primar ales într-un singur tur cu, spre exemplu, 40% din 
voturile exprimate are mai puțină legitimitate în comunitate decât un primar care a 
câștigat cu 52% din voturile exprimate în turul doi.

Un asemenea raţionament este greşit, atât din punct de vedere al realităţilor 
practice, cât și logicii matematice, aşa după cum rezultă și din următorul exemplu, 
care exprimă numeroasele cazuri care au avut loc cu ocazia alegerilor în două tururi 
de scrutin, indiferent pentru ce au fost organizate acestea.

Se ia ca exemplu comuna Lacra, în care există 1.000 de cetăţeni cu drept de vot. 

Exemplul 1, cu alegerea primarului într-un singur tur

S-au înscris 7 candidaţi.
La alegeri au participat 600 de cetăţeni, respectiv 60% din cei 1.000 de cetăţeni 

cu drept de vot.
Candidatul de pe locul întâi a obţinut 240 de voturi, respectiv 40%, iar 

candidatul de pe locul doi a obţinut 210 de voturi, respectiv 35%.
Politicienii din tabăra „B” contestă un asemenea sistem de vot pe motiv că 

primarul a fost ales cu mai puțin de jumătate din voturile exprimate (de 300), fapt 
pentru care are mai puțină legitimitate în comunitate decât în cazul în care primarul 
care ar fi câștigat o majoritate din voturile exprimate în turul doi.

Exemplul 2, cu alegerea primarului în două tururi

La turul întâi situaţia s-a prezentat astfel:
S-au înscris 7 candidaţi.
La alegeri au participat 600 de cetăţeni, respectiv 60% din numărul total al 

cetăţenilor cu drept de vot, de 1.000.
Candidatul de pe locul întâi a obţinut 240 de voturi, respectiv 40%, iar 

candidatul de pe locul doi a obţinut 210 de voturi, respectiv 35%.
La turul doi situaţia s-a prezentat astfel între cei doi candidaţi:
La alegeri au participat 450 de cetăţeni, respectiv 45% din numărul total al 

cetăţenilor cu drept de vot, de 1.000.

PUNCTE DE VEDERE
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Candidatul de pe locul întâi a obţinut 234 de voturi, respectiv 52%, iar 
candidatul de pe locul doi a obţinut 216 de voturi, respectiv 48%.

Întrebare: primarul ales în turul doi, cu 234 de voturi, are mai multă legitimitate 
decât în cazul în care ar fi fost ales în cadrul unui singur tur de scrutin cu 240 de 
voturi ?

Desigur că NU.

Cum „Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică” (Platon), 
aceste adevăruri nu pot fi contrazise.

În plus, mai trebuie avut în vedere și faptul, deosebit de important, că un al 
doilea tur de scrutin, indiferent pentru ce este organizat, generează numeroase și 
însemnate cheltuieli și neajunsuri în întreaga societate.

Dar cum „În politică, orice gloabă îşi poate da aere de pur-sânge”. (Vasile 
Ghica), mai important pentru numeroşi politicieni este faptul că „Schimbare politică, 
alţi ciobani, alţi câini, aceleaşi oi”. (Valeriu Butulescu)., fără să le pese de faptul că 
„Proștii mor, dar prostia rămâne”. (Ion Luca Caragiale).

PUNCTE DE VEDERE
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Cercetător George Liviu TELEOACĂ 

Moto: Aș vrea să văd realizat un proiect pentru prosperitatea  spirituală a 
 românilor, … Trebuie să fim convinși că „la început a fost cuvântul”.

Acad. Ion Aurel Pop

Rezumat

Noi, românii, ne-am răspândit cu un entuziasm de parcă nu doar 
România, ci toată Europa ar fi a noastră. Nu numai că purtăm în noi această 
predispoziție, dar Europa, chiar, este a noastră, fiindcă Europa întreagă este 
de esență valahică. 

Cuvinte-cheie: Europa; națiunea matcă; esență valahică;  

Abstract
       

We, the Romanians, have spread with enthusiasm as if not only Romania, 
but all of Europe would be ours. Not only do we carry this predisposition in 
us, but Europe, indeed, is ours, because Europe as a whole is essentially 
Wallachian. 

Keywords: Europe; the mother nation; valahic essence;

UNITATEA VALAHICĂ A EUROPEI −
IDEALUL PUBLIC AL ROMÂNILOR  

DE PRETUTINDENI

THE VALID UNITY OF EUROPE –
THE IDEAL PUBLIC OF ROMANS 

FROM EVERYWHERE
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În beneficiul adevărului științific, spre știința noastră și a tuturor, a venit timpul 
să afirmăm, sus și tare, că oriunde ne-am afla în Europa, ne simțim acasă, întrucât 
neamurile europene au originea noastră valahă, chiar dacă vorbesc zeci de limbi 
și sute de dialecte diferite. Suntem națiunea matcă, și prin urmare, purtăm toate 
potențialitățile celorlalți.

Ca dovadă că am continuat să fim ceea ce suntem încă de la facerea lumii 
civilizate, e oportun să reținem că până, și în evul mediu, regalitatea normandă s-a 
întemeiat prin știința, efortul și curajul dacului carpatin Rolo, fără de care istoria 
Europei ar fi fost cu totul alta (http://www.formula-as.ro/2017/1287/societate-37/
dacii-din-normandia-rollo-lupul-cel-vestit-22926). Anterior, în perioada antichității, 
vocația de întemeietori a vlahilor de la Dunărea de Jos a fost recunoscută și de 
arheologii spanioli, care au arătat că pe la anul 300 î.Hr. niște iliri dunăreni, 
Ilercavonii, Ilergeții și Indigeții, se aflau, deja, în componența populațiilor iberice 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iberia�300BC.svg). Și mai timpuriu, în epoca 
bronzului, Ligurii, (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligures; https://en.wikipedia.org/
wiki/Ligures), neam cu vechi rădăcini ilirice plantau în Vestul Europei toponime cu 
rezonanță valahică: Vilhosc, Velasco, Vanasque, Balasco etc.  

Ca promotori ai civilizării pe baza legilor divine, vlahii au și fost înscriși în 
Cărțile Sacre ale omenirii, începând cu Rig-Veda, veche de peste trei mii de ani. 
Numai și numai în virtutea a ceea ce eram cu adevărat, popoarele lumii ne-au 
denumit Hiperboreea, Axis Mundi, Cardines Mundi sau Polus Geticus. Or, ca să 
avem viitor, trebuie să ne trăim prezentul la cotele de azi, dar …, dar asumându-ne 
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statutul care ni s-a dat de la facerea lumii. Pentru noi, dar mai ales pentru reușita 
întregului ansamblu european, trebuie să ne asumăm cu responsabilitate și pe deplin 
acest statut. Altfel, nu se poate. 

Unitatea națiunii europene, atât de necesară redresării noastre, se poate edifica 
pe temeiuri ontologice, iar printre primii care au recunoscut, la nivel de principiu, 
unitatea de neam a europenilor, a fost chiar Ferdinand de Saussure, întemeietorul 
lingvisticii moderne, care, la cursurile sale, ținute prin anii 1909-1910, a arătat că: 
„limba este document istoric; faptul că limbile indo-europene formează o familie ne 
face să tragem concluzia că există un etnitism primitiv, ale cărei moștenitoare, …, 
prin filiație socială sunt toate națiunile ce vorbesc astăzi aceste limbi.” (Cursul, pag. 
228). Gândind din perspectiva înrudirii reale a limbilor, F. de Saussure nu a ezitat să 
postuleze faptul că toate neamurile acestea alcătuiesc o familie, care își vor regăsi 
unitatea odată cu recunoașterea neamului matcă, numit etnitism primordial.     

Așadar, unitatea națională a Europei, condiție sine-qua-non pentru viabilitatea 
Uniunii Europene, va deveni fapt numai dacă se întemeiază pe acest criteriu 
ontologic de unitate, bine susținut și de gândirea filosofică germană, care, în mod 
similar, a postulat faptul că Europa s-a dezvoltat pornind de la patria primordială, 
numită Urheimat, care era locuită de poporul primordial, numit Urvolk, vorbind 
limba primordială, numită Urschprache.

În deplin acord cu aceste postulări, Marija Gimbutas stabilește pe temeiul 
dovezilor arheologice că „Romania este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, 
o entitate culturală cuprinsă între anii 6.500 – 3.500 i.Hr … ”. La rândul său, 
William Schiller, arheolog american, arată că „Civilizația s-a născut acolo unde 
trăiește astăzi poporul român, răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât și spre 
apus, …”. Alte patruzeci de somități, citate în ultima vreme de numeroase publicații, 
printre care și Bistrița News, consolidează aceste concluzii (http://bistritanews.
ro/index.php?mod=article&cat=18&article=17356) și cu toate acestea nu reușim 
valorificarea lor, numai fiindcă nu am făcut efortul, obligatoriu pentru fiecare dintre 
noi, subliniez: pentru fiecare dintre noi, de la opincă la Vlădică, de a cunoaște și 
de a ști pe de rost aceste concluzii, pentru ca, prin tot ceea ce gândim, vorbim și 
facem, să ne comportăm la înălțimea menirii românilor în lume. Ca să putem trăi 
respectându-ne pe noi înșine, trebuie să ne cunoaștem adevărata identitate, pentru ca 
în numele ei să ne asumăm misiunea, prin care să dăinuim, fiindcă un neam nu poate 
dăinui decât devenind util lumii, așa după cum arată (https://sputnik.md/moldova�
romania�society/20160425/6207123.html) și politologul rus Bovdunov  „Neamul 
este comunitatea care trăiește în istorie și are misiune istorică. Dacă neamul nu are 
misiune în istorie, dispare ca subiect suveran.”  

Prin urmare, ca să trăim ca români, trebuie să ne asumăm misiunea specifică 
nouă, românilor, și ea decurge din faptul că reprezentăm națiunea matcă a lumii 
civilizate. Urmându-ne menirea, avem datoria de a ne asuma un anume rol în edificarea 
și buna funcționare a Uniunii Europene, conștienți fiind de faptul că unitatea în 
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diversitate nu se poate înfăptui altfel decât prin recunoașterea națiunii matcă, această 
recunoaștere fiind singurul mod, prin care se poate înțelege și conștientiza înrudirea 
reală a neamurilor europene. Acum, în Uniunea Europeană, se promovează ideea 
națiunii civice, dar conștiința europenilor prea este dominată de atașamentul etnic, 
pentru a nu plasa edificarea națiunii europene la joncțiunea dintre realitățile etnice și 
imperativele civice. Dată fiind înrudirea etnică reală a neamurilor europene, Etnicul 
și Civicul în Uniunea Europeană nu se exclud, ci se potențează reciproc.

Spre marea șansă a revigorării Uniunii Europene, explozia informațională a 
scos și scoate la lumină tot mai multă informație primară, care confirmă concluziile 
zecilor de savanți, reuniți de convingerea că „Civilizația s-a născut acolo unde 
trăiește astăzi poporul român”.
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O asemenea mărturie (informație), pe care o numim primară, fiindcă nu a 

fost modificată în timp, provenind intactă din epoca, când a fost creată, ne-o oferă 
Lupoaica de pe Capitoliu. Ca statuie adorată în Forul Roman, ea reprezintă cel 
mai autorizat document public emis cândva de Antica Romă. Ca operă de artă, ea 
poartă un mesaj plastic, care certifică pentru întreaga lume adevărata relație dintre 
micul trib de început al latinilor din Lațiu și neamul românesc de azi (daco-get, 
de odinioară). Motivați de profunda lor convingere întemeiată pe faptele trăite și 
pentru a reda adevărul, latinii au modelat pe corpul Lupei Capitoline penele cu multă 
meticulozitate, parcurgând șira spinării și  linia omoplaților, dar mai ales tot gâtul, 
care e mai lung decât dimensiunea anatomică, vroind să exprime faptul că Lupoaica 
de pe Capitoliu reprezintă Stindardul Dacic. Prin eternitatea statuii de bronz, latinii 
încredințau posterității, în mod public, adevărul că Romulus și Remus s-au format ca 
întemeietori ai Romei Antice, după ce s-au hrănit la sânul spiritualității de la Dunărea 
de Jos desemnată de Stindardul cu cap de lup (https://rmj.com.ro/articles/2016.1/
RMR�Nr-1�2016�Art-18.pdf). De aici și asemănarea profundă dintre limba latină 
și limba română, magistral pusă în evidență chiar de un latinist consacrat, dar și 
intransigent, cum este domnul prof. univ. dr. Ion Coja. 

Da, asemănările dintre limba latină și limba română sunt profunde, numai 
că Lupoaica de pe Capitoliu exprimă prin mijloace plastice, dar în mod clar, că 
spiritualitatea Stindardului Dacic este matricea care i-a hrănit pe Romulus și Remus. 
Nici nu vom mai zăbovi asupra altor controverse, total anacronice și inutile, de vreme 
ce existența omonimelor româno-latine blochează, la nivel de principiu și definitiv, 
ideea nefericită că nu numai învinșii împăratului Traian, ci și dacii liberi ar fi învățat 
latina.  

Așadar, adresându-se oricărui privitor, Lupoaica de pe Capitoliu dovedește, 
în mod peremptoriu, că, pentru latini, ca și pentru toate națiunile europene, națiunea 
matcă este națiunea celor de la Dunărea de Jos, numiți volohi sau vlaki, tocmai fiindcă 
s-au ilustrat, încă de la facerea lumii, prin stindardul cu cap de lup, lupul numit și 
volk. Tot în numele acestei spiritualități valahice, întemeietoare de lume civilizată, 
urmașii dacului întemeietor, Rolo, au moștenit același simbol reprezentat de lupul 
cu pene, numit și Dragon. Wilhelm I Cuceritorul, descendent direct al dacului Rolo, 
va transpune simbolul Dragon pe scutul heraldic al Londrei. Sub forma unui lup 
cu pene, dar și cu aripi și gheare de pasăre, având și un cioc în prelungirea botului, 
statuile Dragonului au fost expuse spre cinstire în parcuri din Anglia (file:///D:/
IN%20CURS/RELIGIE/Temple%20Bar%20’dragon%20supporter’%20Fleet%20

Street%20�%20Kotomi�%20�%20Flickr.htm).  Se mai află pe drapelul Țării Galilor 
și frecvent în toată heraldica europeană, ca temei vlaho-dacic pentru unitatea funciară 
a națiunii europene. Dată fiind larga răspândire a Dragonului, Centrul American 
pentru Drapelele Lumii a concluzionat, în anul 1975, că sub semnul lui s-a făcut 
istoria din Persia până în Britania timp de milenii. 
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Marea s-a răspândire în timp și în spațiu a favorizat punerea în circulație a 
câtorva variante de reprezentare. Varianta în care ciocul nu se mai află în prelungirea 
botului, ci înlocuiește tot botul, a primit denumirea de Grifon. Ca formă derivată de 
la Dragon, Grifonul are aceeași semnificație sacră cu Dragonul și există artefacte 
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care confirmă faptul că au aceeași semnificație sacră. Cele mai vechi imagini pentru 
forma Grifon au fost descoperite în civilizația minoică din insula Creta. Ca dovadă 
că a fost perceput ca simbol arhetipal pentru începătura a diferite forme de închinare, 
Dragonul în forma sa Grifon este reprezentat sobru purtându-l în spate pe tânărul zeu 
Apollo spre templul din Delos (https://ro.pinterest.com/pin/238479742747227729/). 

 

Revenim, însă, la Roma Antică, de unde ne-a parvenit o altă informație 
primară inedită, deosebit de importantă, care deschide calea spre înțelegerea faptului 
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că înrudirea în plan lingvistic a etnonimelor se corelează, în plan antropologic, 
cu înrudirea etnică a neamurilor ce și-au asumat aceste etnonime. În acest sens, 
lămuritor este un eveniment relatat de celebrul istoric Theodor Mommsen, în nu 
mai puțin celebra sa ISTORIA ROMANĂ. În volumul I, la pagina 79, autorul 
consemnează amintirea faptului că descendenții SABINILOR au format un neam 
nou numit, fie SAFINI, fie SAMNIȚI. Dacă se neglijează sufixul –ȚI, se constată că 
cele două variante ale noului etnonim sunt înrudite lingvistic cu etnonimul națiunii 
matcă, SABINI.            

În primul caz, litera B a devenit litera F, trecerea B→F fiind întâlnită și în alte 
situații.

În al doilea caz, litera B a devenit litera M, trecerea B→M, fiind o trecere 
frecventă și în multe alte limbi. Au apărut astfel două variante pentru noul etnonim, 
fapt ce arată că trecerea la un nou etnonim nu este restricționată de legități rigide, de 
unde și concluzia că orice formă de înrudire lingvistică a etnonimelor poate desemna 
înrudirea etnică a neamurilor, care se identifică prin aceste etnonime. 

Această regulă conform căreia înrudirea lingvistică a etnonimelor presupune 
înrudirea etnică a neamurilor respective, se verifică, însă și pe alte cazuri, așa 
încât capătă caracter de legitate. În fond, etnonimele decurg din etnonime, ceea ce 
consolidează, odată în plus, această legitate privind înrudirea lingvistică a etnonimelor 
pentru neamurile înrudite etnic. Desigur, există și înrudiri etnice de neamuri, fără o 
înrudire lingvistică vizibilă a etnonimelor, dar înrudirea lingvistică a etnonimelor, de 
obicei orientează spre înrudirea etnică a neamurilor.

În lumina acestei legități, deosebit de important este cazul diferitelor neamuri, 
care s-au identificat prin unul și același etnonim, VENETI, deși au vorbit limbi 
total diferite. Mai bine cunoscuți au fost Eneti lui Homer, din zona Cetății Troia, 
Veneti de la Marea Baltică, Veneti de la Marea Adriatică, și Veneti de la Canalul 
Mânecii, cercetătorii sloveni indicând și alte triburi (https://www.liveinternet.ru/
users/oighear�agus�doiteain/post214436777/), care s-au identificat prin nume 
înrudite cu etnonimul Veneti. Or, asumarea unuia și aceluiași etnonim, VENETI, 
de către neamuri depărtate unele de altele și vorbind limbi diferite (limbi celtice, 
italice, baltice, slave) nu poate fi explicată altfel decât admițând că fiecare din aceste 
triburi numite VENETI, s-au desprins din unul și același neam matcă, pentru a roi 
pe direcții diferite cu evoluții diferite, dar păstrând sub aceeași formă, VENETI, 
legătura cu etnonimul neamului matcă, de care s-au desprins. Această omonimie a 
etnonimelor, ca omonimie interlingvistică, este semnul și dovada de nezdruncinat a 
roirilor pornind de la acel unic etnitism primordial postulat de Saussure și validat de 
descoperirile ulterioare. 

Dorim să cunoaștem și chiar trebuie să cunoaștem acest etnitism primordial, 
dar pentru a ajunge la izvorul unui râu, drumul se parcurge în sens invers curgerii lui. 
În mod similar trebuie procedat și pentru a afla izvorul matricial pentru etnonimele 
VENETI. Primul pas, mergând înapoi spre originea comună a etnonimelor de forma 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019 217

LA  IZVOARELE  UNITĂȚII  EUROPENE
VENETI, are în vedere faptul că uneori consoana L poate trece la consoana N. 
Altfel spus, consoana N din etnonimul VENETI putea proveni din consoana L a 
unui etnonim anterior, VELETI, care chiar a existat (https://en.wikipedia.org/wiki/
Veleti). Nu vom pretinde, în nici un caz, că acești Veleti, ce au trăit între Oder și Elba, 
ar fi fost strămoșii tuturor celor numiți Veneti, dar putem fi siguri că în evoluția lor 
lingvistică, etnonimele VENETI au trecut și prin forma VELETI, care se dovedește 
a fi fost o formă reală rămasă în istorie ca atare. Precizăm că atestări documentare 
dovedesc că etnonimul VELETI, ca vechi etnonim intermediar, a mai permis nașterea 
altor etnonime, printre care și etnonimele de forma Leti sau Laeti, asumate de triburi 
ce s-au germanizat ulterior.  

Din punct de vedere lingvistic, forma VELETI, presupune, însă, o altă formă 
anterioară, VALATI, a cărei existență, de asemenea, a fost confirmată, deși cu mare 
întârziere. În scrisoarea sa din  anul 1234 (https://tiparituriromanesti.wordpress.

com/2012/10/24/document-papal-din-1234-cu-privire-la-romanii-din-episcopia-
cumaniei/), Papa Grigore al IX-lea îi numește Walati pe românii din Curbura 
Carpaților, fapt ce arată că milenarul etnonim Valahi- volohi putea deveni Walati în 
unele cazuri. 

Așadar, pe baza acestor etnonime documentate în istorie, 
trecerea de la etnonimul Valahi la etnonimele Veneti a urmat, etapele: 
VALAHI→VALATI→VELETI→VENETI, ceea ce arată că toți acești VENETI, dar 
și urmașii lor de azi, sunt de origine valahică. Dar cum și neamurile numite VELETI 
sunt tot vlahice, spre a generaliza această origine valahică pentru toate neamurile 
europene ar fi suficient să-l amintim pe Strabon, care a arătat că neamurile VENETE 
au fost prezente în întreaga Europă și că etnonimul lor împreună cu variantele sale a 
precedat alte etnonime în istoriografia Antichității sau pe lingvistul francez, Xavier 
Delamarre, care pe baza cercetărilor recente a propus, în anul 2003 ca indo-europenii 
din Europa să fie desemnați prin numele de VENETI (Venetes) (https://fr.wikipedia.
org/wiki/V%C3%A9n%C3%A8tes).

Vom adăuga la aceste considerente privind unitatea valahică a europenilor, 
faptul că etnonimul VALAC reprezintă matricea, nu numai pentru etnonimele 
VENETI, ci pentru multe alte etnonime, așa încât din perspectivă etnonimică și, 
implicit, din perspectivă etnică, neamurile Uniunii Europene alcătuiesc, în fond, o 
singură națiune, racordată din punct de vedere lingvistic, dar și religios prin simbolul 
Dragon, la matricea sa valahică, care dăinuie până azi în Vatra Tradiției Primordiale 
de la Dunărea de Jos.

Ca dovadă că noi cercetări vor confirma, odată în plus, această realitate, să 
menționăm comunicarea publicată de Dr. Charles Bryant-Abraham în anul 2001, 
care spre final amintește de inscripțiile găsite în fostul oraș Dura-Europos, ridicat 
de Alexandru Macedon. Conform specialiștilor (http://www.angelfire.com/country/
veneti/Bryant�AbrahamDirections.html) din domeniu, aceste inscripții sunt 
considerate VENETE și oferă dovezi, numite grele, pentru ca neamul marelui cuceritor 
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să fie considerat de neam VENET. Deci cei ce au cercetat civilizația neamurilor 
numite VENETI, i-au identificat pe VALAHI cu VENETI, de unde și reciproca, 
de necontestat, că VENETII se confundă cu VALAHII. Alți autori consideră că 
neamurile scandinave au preluat de la VENETI, a se citi acum VALAHI, atât cuvinte 
cât și arta de a scrie rune. 

Desigur, vor ieși la lumină noi și noi dovezi, dar cele deja acumulate sunt 
suficiente pentru a fi convinși că neamurile europene au o singură origine valahică 
și ca urmare se pot găsi reunite în marea națiune valahă, temei etnic pentru națiunea 
civică a Uniunii Europene. 

Așadar, unitatea valahică a Europei reprezintă, în mod real, temeiul redresării 
noastre, dar promovarea lui în lume poate fi declanșată numai de determinarea cu 
care noi, românii, ne asumăm idealul public național, singurul conferit nouă de 
dovezile solide ale istoriei  

PS  Cele prezentate pot fi receptate numai în lumina datelor științifice 
acumulate în ultimele trei decenii, care corectează anumite cunoștințe moștenite din 
secolele anterioare. 
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Rezumat
 

Sovietizarea Regatului României și transformarea lui în Republica 
Populară Română cu regim de guvernare dictatorial-comunistă nu s-ar fi 
putut realiza fără o prealabilă K.G.B.-izare impusă prin forța tancurilor de 
la Moscova. Dar și mai dramatic e faptul că o mare parte din aceste directive 
(prezentate acum) mai sunt valabile încă în România, adică funcționează și 
sunt aplicate în continuare! De-K.G.B.-izarea României trebuie luată zilnic 
în discuție și trecut apoi, cu fermitate și curaj, la fapte.

Cuvinte cheie: Sovietizarea României; Directive K.G.B.; imperiu clandestin; 
capitalism sălbatic; ocupație; lupta pentru libertate;

Abstract  

The Sovietization of the Romania Kingdom and its transformation 
into the People’s Romanian Republic with a regime of dictatorial-communist 
governance could not have been achieved without a previous K.G.B.-rise 
imposed by the Moscow tanks. But even more dramatic is the fact that most 
of these directives (presented now) are still valid in Romania, that is, they 
work and are still being applied! The removal-K.G.B.-Romania issue must be 
discussed daily and then, firmly and courageously, passed to the facts.

Keywords: Sovietization of Romania; K.G.B. Directives; clandestine empire; 
savage capitalism; occupation; freedom struggle;

1  Jurnalist

DIRECTIVE K.G.B. VALABILE, 
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K.G.B. DIRECTIVE. STILL, 
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Introducere

Sovietizarea Regatului României și transformarea lui în Republica 
Populară Română cu regim de guvernare dictatorial-comunistă nu s-ar fi 

putut realiza fără o prealabilă K.G.B.-izare impusă de Moscova, prin forța tancurilor. 
K.G.B.-ul („Comitetul de Stat pentru Securitate”) a fost principalul instrument de 
comunizare a țărilor din gulagul sovietic. „Securitatea” - pe românește sau „Stasi” 
- pe nemțește, nu au fost decât simple și docile unelte „naționale” ale K.G.B.-ului de 
la Moscova pentru aplicarea directivelor și instrucțiunilor unui document secret 
special conceput ca îndrumar de „luptă revoluționară”. Scopul acestei vaste acțiuni 
de forță a K.G.B.-ului nu era altul decât schimbarea ordinii sociale, economice și 
politice din țările invadate de bolșevism. Documentul – ce poartă mențiunea „STRICT 
SECRET” – a fost lansat de la Moscova în data de 02.06.1947,  având codul KAA/
CC 113 și indicația NK/003/47. Textul original, în limba rusă, a fost descoperit în 
cabinetul politic al fostului președinte al Poloniei Boleslav Bierut. În 1981, a fost 
publicat în ziarul polonez NOVI DZIENIC și preluat, apoi, de mai multe publicații 
din Europa. În Basarabia, textul documentului a fost publicat integral în revista 
LITERATURA ȘI ARTA, Chișinău, 7 iunie 1990, cu titlul „K.G.B. – un imperiu 
clandestin”, sub semnătura ziaristului Al. Donos. În România, documentul a fost 
reprodus integral de istoricul ieșean Gheorghe Buzatu în cartea sa „Războiul 
mondial al spionilor (1939-1989)”, Iași, editura B.A.I., 1991.

De-K.G.B.-izarea societății noastre nu a fost luată până acum în discuție. 
Drama comunismului și neocomunismului în România postdecembristă constă 
tocmai în efectele de durată ale aplicării celor 45 de directive și instrucțiuni ale 
K.G.B., cuprinse în documentul din 1947. Dar și mai dramatic e faptul că o mare 
parte din aceste directive (prezentate acum) mai sunt valabile încă în România, 
adică funcționează și sunt aplicate în continuare! De-K.G.B.-izarea României 
trebuie luată zilnic în discuție și trecut apoi, cu fermitate și curaj, la fapte. 

Directive K.G.B. cu caracter economic

· Directiva nr. 9 „Se va urmări ca funcționarii de stat (exclusiv organele 
de securitate și din industria minelor) să aibă retribuții mici. Aceasta se referă 
îndeosebi la sfera sănătății, justiției, culturii (...)”.

- Politica salarială impusă în România după decembrie 1989 a urmat întocmai 
această directivă. Recent, noul ministru al Muncii a declarat presei (cităm) „că 
trebuie mărite salariile celor ce aparțin instituțiilor bugetare astfel încât un 
medic să nu mai fie retribuit ca o femeie de serviciu de la RENEL.”! Să luăm 
câteva exemple de salarii practicate pe luna noiembrie 1992 – conform directivei nr. 
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9 (și teoriei marxiste a „luptei de clasă” dintre intelectuali și muncitori – amintindu-
ne aici și de acel motto din 13 și 15 iunie 1990: „Noi muncim, nu gândim!”): un 
medic secundar – 19 500 lei/ un plutonier de poliție, jandarmi, M.Ap.N. – 35 000 lei; 
un profesor de liceu, școală generală, un avocat, un învățător între 20 și 25 000 lei/ 
un ofițer S.R.I., un portar de întreprindere, un lăcătuș exploatare utilaj minier între 
35- 45 000 lei.

· Directiva nr. 12 „Se vor exercita presiuni asupra serviciilor în sensul 
acordării de acte doveditoare ale proprietății asupra pământului; actele vor arăta 
calitatea de lot dat în folosință, dar nu de proprietate a deținătorului”. 

- Legea Fondului Funciar (atât în elaborarea și redactarea juridică, dar și 
în aplicare) confirmă actualitatea acestei directive. Țăranii care și-au revendicat 
pământurile colectivizate cu forța, nici acum nu posedă acte oficiale de proprietate. 
Adeverințele de proprietate eliberate de către Primării conferă doar „calitatea de lot 
dat în folosință”, pământul respectiv putând fi oricând reconfiscat de stat. 

· Directiva numărul 13 „Politica față de mica gospodărie țărănească 
urmează acest curs (referire la directiva nr. 12 – N.R., S.A.) pentru a face gospodăria 
particulară nerentabilă (...) Trebuie redusă împărțirea mijloacelor de producție 
(...) Dacă nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu 
poată asigura aprovizionarea cu alimente a țării, astfel ca necesarul să trebuiască 
acoperit prin import”. 

- Pariul cu agricultura – făcut (și pierdut!) de guvernul Român și reînnoit de 
guvernarea Stolojan- demonstrează clar că indicațiile acestei directive au fost perfect 
respectate. Țăranii care au închiriat de la stat o anume suprafață de pământ 
(vezi „lotul de folosință” prevăzut de directiva nr. 12!) au fost obligați să lucreze în 
condițiile dictate de stat. Și astăzi, țăranul se află la cheremul statului socialist care 
deține monopolul absolut asupra mașinilor și utilajelor agricole și asupra semințelor. 
Falsa „reîmproprietărire” a făcut imposibilă viața micii proprietăți, ducând la 
ineficiența și nerentabilitatea gospodăriilor țărănești independente. Ultima indicație a 
directivei ne absolvă de orice explicație: toată lumea cunoaște că agricultura noastră 
postdecembristă a ajuns incapabilă de a aproviziona piața internă, România trebuind 
– după cum a declarat și fostul premier Stolojan – să importe grâu, zahăr etc. 

· Directiva nr. 23  „Trebuie acordată o mare atenție inventatorilor, inovatorilor, 
respectiv dezvoltată activitatea lor, dar fiecare invenție trebuie înregistrată cu 
consecvență la centru (...) Nu se pot realiza aceste invenții care ar asigura creșterea 
producției de produse finite (...) Dacă o invenție a devenit cunoscută, trebuie 
organizată vânzarea acesteia în străinătate (...)”. 

- Înregistrarea la „Centru” a invențiilor și inovațiilor (respectiv la O.S.I.M.) 
continuă să fie un calvar birocratic și nevrotic pentru inventatorii din România. De-
abia în vară 1992, a avut loc la București un Simpozion Internațional de Inventică 
în care s-a vorbit, pentru prima oară după 45 de ani de comunism birocratic, de 
dreptul de autor, total desconsiderat și după decembrie 1999. Simpozionul însă 
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a fost foc de paie, activitatea birocratică de „Centru” a fost reluată la O.S.I.M.! 
Exemplificăm aici cazul domnului Rudan, descoperitorul și cercetătorul aurei 
bioenergetice, care, în disperare – respins fiind de O.S.I.M. și de Academia de Științe 
–, s-a adresat și redacției noastre. Domnul Rudan și-a făcut cunoscută descoperirea 
în țară prin presa centrală, iar în prezent – conform directivei în vigoare – nu i-a 
rămas decât să „își organizeze vânzarea invenției în străinătate”, după cum aș 
fi fost sfătuit de către toate oficialitățile contactate. Tot recent, un grup de ingineri 
specialiști de la Întreprinderea „Contactoare” din Buzău au realizat o inovație care 
„asigură creșterea producției de produse finite”. Inovația nu a fost „aprobată de 
centru”, deși fabrica este nerentabilă. 

· Directiva nr. 26. „Trebuie popularizate discuțiile cu muncitorii care se 
ocupă de probleme actuale legate de producție, respectiv cele care critică trecutul și 
problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuție”. 

- Situația accidentelor de muncă (mortale, cu invaliditate sau cu incapacitate 
temporară), spre exemplu s-a agravat alarmant din 1989 încoace, tocmai din cauza 
faptului că nimeni, la niciun nivel ierarhic, „nu a vrut să înlăture cauzele fenomenelor 
în discuție”, deși muncitorii „discută” mereu și „critică problema producției”, dar cad 
în număr tot mai mare victime accidentelor de muncă. De curând, într-o intervenție 
televizată (la Actualități), un reprezentat al Departamentului Protecției Muncii, a 
declarat că numărul accidentelor de muncă pe anul 1992 s-a dublat aproape față de 
cel din anul 1991! Amintim că în anii 1889-1990 România, împreună cu Malaezia, 
ocupau primele locuri în lume la indicii de mortalitate prin accidente de muncă 
industriale, conform statisticilor O.I.M. și Biroului Internațional al Muncii (fapt 
semnalat și anchetat și de revista noastră – vezi Tinerama, 15-21 februarie 1991, pag. 
7-8).

· Directiva nr. 31 „Întreprinderile proprietate personală și industriașii să 
primească doar astfel de materii prime și utilaje care să împiedice producția de 
calitate. Prețul acestor mărfuri să fie mai mare decât prețul produselor similare ale 
întreprinderilor de stat”. 

- Ce industriaș sau întreprinzător particular din România anului 1992 ar putea 
contesta valabilitatea aceste directive? Tabla, lemnul, cauciucul, masele plastice, 
textilele, utilajele și mașinile sunt oferite (de către stat) întreprinzătorilor particulari 
(la prețuri de cinci, zece și, uneori, chiar cincisprezece ori mai mari. În plus, 
toate aceste materii prime sunt de proastă calitate, astfel încât produsele finite ale 
particularilor să fie nevandabile și să aducă falimentul întreprinzătorului. În „lumina 
acestei directive”, înțelegem de ce stagnează privatizarea.

· Directiva nr. 32 „Trebuie facilitată extinderea de stat la cel mai înalt grad 
în toate domeniile. Este admisă critica activității organelor administrative, însă 
nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului și nici funcționarea lor 
normală”.

- Sub masca modelelor suedeze și japoneze, propuse de guvernanții post-
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decembriști și chiar de președintele țării, „statul s-a extins la cel mai înalt grad”, 
în anii 1991-1992. Sub aparența „privatizării nedureroase, raționale, de inspirație 
social-democrată”, de „centru-stânga”, monopolul economic de stat s-a întărit. 
„Reforma” și „restructurarea” inițiate de FSN și continuate (în alt sens) de FDSN 
probează această întărire. S-au născut noi servicii „managerial-tehnocratice”, prin 
crearea de noi comandamente și departamente speciale (a apărut chiar și un nou 
minister, al „Cercetării și Tehnologiei”!!!). Și peste tot au apărut zeci de noi 
directori și directorași, în marea lor parte foști activiști, care au luat în primire funcții 
și state de plată necunoscute chiar în sistemul comunist și care vor să compromită 
prin – formalism – adevărata economie de piață.

· Directiva nr. 33 „Trebuie avut o mare grijă (...) pentru a împiedica buna 
aprovizionare a pieței”.

- Cu efectele acestei dure directive, se confruntă orice cumpărător din România 
anului 1992: timp pierdut, stress, haos comercial (de teama că niciodată nu găsește 
ceea ce caută, ca să fie pregătit, românul și-a format un umilitor obicei-reflex: acelea 
de a umbla permanent cu plasa după el, fiindcă nu se știe niciodată ce se... bagă la 
„Alimentara” din colț).

Directive K.G.B. cu caracter social

· Directiva nr. 24  „Punctualitatea transporturilor trebuie perturbată mai 
puțin decât cele cuprinse în îndrumările din NK 55246”.

- Perturbarea Transporturilor de călători (în comun), de mărfuri etc., este una 
din metodele guvernării comuniste, numită de specialiștii occidentali în sovietologie 
drept „guvernarea prin stress provocat și întreținut”. Este știut că sociologia a 
demonstrat că o societate stresată de nepunctualitate se pulverizează în dezordine. 
Directiva funcționează perfect oriunde: la CFR, la RATB, etc. (un aberant exemplu; 
frecvent, acc. 621 București Nord – Iași, plecare 13.48, este garat la peron cu cinci 
minute înainte – adică la 13.43, călătorii urcând în vagoane într-o panică de nedescris 
– și pornește la 14:10, deci cu o întârziere gratuită de 15 minute!!!).

· Directiva numărul 28. „Trebuie acordată o mare atenție ca nu cumva 
să existe rețelele de apă nelegate la rețeaua principală în cartierele în curs de 
reconstrucție sau nou construite. Canalizările vechi neracordate și fântânile trebuie 
lichidate sistematic pe parcurs”. 

- Ne vom întreba, desigur, de ce atâta atenție din partea K.G.B.-ului pentru 
sursele de apă potabilă „nelegate la rețeaua principală”? Pentru că s-a urmărit 
ca întreaga populație să poată fi șantajată – în cazuri speciale: revolte, răzmerițe 
anticomuniste sau chiar revoluții anticomuniste – prin lipsa de apă sau prin 
contaminarea apei potabile! Asemenea „soluții” K.G.B.-iste ar paraliza întreaga 
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țară alimentată de la sursele controlate de agenții K.G.B., constituind o metodă 
foarte ieftină, elegantă și eficace înăbușire a unei posibile revolte... populare (locale 
sau... naționale). Acestea nu sunt supoziții sau speculații! Să ne amintim de zilele 
„revoluției” din decembrie 1989 când, pentru potolirea spiritelor anticomuniste, s-a 
lansat zvonul prin TVR(L) că „teroriștii” lui Ceaușescu au otrăvit toate fântânile 
și au infestat rețele canalizate cu apă potabilă ale orașelor. Efectul zvonului a fost 
imens. În lipsa altor surse independente de apă potabilă (pe care a avut grijă K.G.B.-
ul din România să le „lichideze pe parcurs”, așa cum cere directiva!!, populația a 
rămas încremenită la TVR(L) și Radio, așteptând cuminte și îngrozită comunicatele 
din oră în oră: „Stimați concetățeni! Apa este încă bună de băut!” Cunoscând și 
analizând Directiva nr. 28, se poate afirma că efectele ei la „revoluția” din decembrie 
1989 au fost folosite premeditat – și cu succes – de către agenții K.G.B., infiltrați 
la TVR(L), care au lansat zvonul pe post! Spre a convinge că onor K.G.B.-ul a 
lucrat cu exactitate la aplicarea Directivei nr. 28 în România, prezentăm fotocopia 
unui îndrumar secretul utilizat de K.G.B. în anul 1951, editat formal de Ministerul 
Sănătății (semnat: („Un colectiv de specialiști”!), intitulat „Alimentarea cu apă 
potabilă a centrelor populate” – (vezi foto).

· Directiva nr. 12. „Trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. 
Activitatea cultural-educativ trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală 
împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observație tipografiile bisericești, 
arhivele, conținutul predicilor, cântecelor, ale educației religioase, dar și cel al 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019 225

MEMORIA  ARHIVEI

ceremoniilor de înmormântare”. K.G.B.-izarea Bisericii Ortodoxe – în sensul cerut 
de această directivă o probează valul de nemulțumiri ale credincioșilor ortodocși 
ce se plâng că predicile sunt anoste, neinteresante, ținute de cele mai multe ori în 
limba de lemn care a făcut ravagii în teologia ortodoxă după sovietizare și prin 
decapitarea elitei preoțești interbelice. Putem exemplifica, aici, cu zeci de lucrări 
apărute după decembrie 1989, lemnizate sau politizate cu șabloane ceaușiste; cu 
opera teologică a actualului rector al Institutului Teologic București, D. Popescu, și 
cu pastoralele sale din 1990, 1991 și 1992, toate acestea lemnizate și agramate; cu 
predicile anoste și confuze ale Patriarhului Teoctist din care – conform directivei în 
vigoare –  nu „rezultă decât antipatie generală”; cu preoți decăzuți moral și etic în 
fața credincioșilor, care compromit Biserica, dar care sunt menținuți cu bună știință 
în ierarhie, fiindcă așa cere... directiva nr. 34 a K.G.B.!

Instrucțiuni K.G.B. cu caracter special

· Directiva nr. 14   „Trebuie făcut totul ca hotărârile şi ordinele – fie acestea 
cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale”.

- O instrucțiune simplă, dar foarte eficientă: nepunctualitatea în asemenea 
situaţii generează lehamite, apatie, neîncredere, indiferenţă, ignoranţă. Este tocmai 
ceea ce s-a obţinut în cei trei ani de guvernare prin nepunctualitate (liberalizări peste 
liberalizări – unele anunţate sau... spontane, altele făcute pe furiş; decrete, legi sau 
hotărâri guvernamentale contradictorii, tardive etc.

· Directiva nr. 15   „Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate 
concomitent de mai multe comisii, oficii şi instituţii, însă niciuna dintre ele să nu 
aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepţie cazurile ce 
vizează industria minelor)”.

- Cea mai elocventă dovadă a funcţionalităţii şi eficienţei ireproşabile a acestei 
instrucţiuni o constituie hăţişul juridico-legal în care au fost... rătăcite „cazurile”: 
teroriştii şi crimele lor din decembrie 1989, evenimentele din 28-29 ianuarie 1990, 
din 25 martie 1990, din 25 septembrie 1991. Pentru „soluţionarea” lor au fost iniţiate 
comisii parlamentare şi extraparlamentare al căror drept de decizie a fost confuz, 
tipicul elucidării adevărului trebuind să urmeze un imposibil şi comic traseu de vize 
şi aprobări (guvern, preşedinţie, Senat, Cameră, Ministerele de Interne, Justiţie şi 
viceversa, în final totul muşamalizându-se în tăcere).

· Directiva nr. 18  „Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie 
avansaţi care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinaţi şi care nu le 
analizează depăşind cadrul activităţii lor”. 

- Această instrucţiune funcţionează perfect la nivel de principiu al avansării 
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şi al promovării pe „criterii profesionale”. În cei trei ani de „democraţie originală”, 
presa independentă a arătat nenumărate exemple de avansări ale impostorilor şi 
incompetenţilor (ce au invadat toate ministerele şi instituţiile) al căror unic merit a 
fost slugărnicia faţă de şefii din aparatul de conducere.

· Directiva nr. 22  „Trebuie ţinut sub observaţie fiecare institut de cercetare 
şi laborator”.

- Este ştiut faptul că K.G.B.-ul a dus o intensă activitate de spionaj 
industrial, tehnologic şi ştiinţific. În România, după decembrie 1989, oamenii de 
ştiinţă şi cercetătorii români de valoare (care erau recunoscuţi de foruri ştiinţifice 
occidentale, chiar din timpul regimului comunist) au rămas sub aceeaşi urmărire, 
ba uneori chiar şi mai accentutată. Dăm un exemplu elocvent: şeful laboratorului 
de „CRONOBIOLOGIE” de la Institutul de Endocrinologie Bucureşti ne-a 
declarat, în iulie 1992, că, în încăperea în care lucrează şi unde primeşte, deseori, 
oaspeţi din occident (de regulă oameni de ştiinţă din S.U.A., Franţa, Canada), au 
rămas anclanșate microfoanele spion ale defunctei Securități comuniste.

Fostul securist, care, în vechiul regim, înregistra orice vizită şi discuţie prin 
propria-i prezenţă în laborator, este iarăşi „activat” în Institut. (De reţinut că, dna 
cercetător biolog în Cronobiologie, care ne-a relatat acestea, lucrează din 1985 la 
mai multe contracte plătite în valută Institutului de către mari Universităţi din S.U.A.  
După „revoluţie” a primit chiar propunerea de a rămâne în S.U.A. „Deşi ştiam că 
voi avea în continuare de îndurat stressul microfoanelor şi al şicanărilor securistico-
sereiste, am preferat să rămân în România, luptându-mă, în prezent, pentru înfiinţarea 
unui Institut de Cronobiologie ce va fi unicat în estul Europei”.Directiva nr. 27

· Directiva nr. 27  „Luările de poziţie ale conducerilor băştinaşe pot avea 
coloratura naţională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unitate naţională”.

- Aplicarea acestei instrucţiuni, foarte severă, s-a observat clar atunci când 
F.D.S.N. a adoptat ca imn de partid „Hora Unirii” (acesta fiind, deci, „coloratura 
naţională şi istorică” - în limbajul K.G.B.-ist). Dar când s-a pus cu fermitate, de către 
opoziţia democrată, problema reală a unirii Basarabiei şi Bucovinei cu România, 
conducerea F.D.S.N. (şi implicit Preşedinţia) au dat înapoi, lăsând a se înţelege că nu 
e momentul, deoarece conjunctura politică, încă, nu este favorabilă. și asta este clar!

Directive K.G.B. cu caracter politic

· Directiva nr. 10 „În toate organele de guvernământ, respectiv în majoritatea 
uzinelor trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale 
(fără știrea organelor administrative locale)”.

- Că această fermă directivă a funcționat perfect în zilele „revoluției” din 
decembrie 1989 o atestă faptul că proaspăta (atunci) organizație, (front, ulterior partid 
de guvernământ) F.S.N. s-a... altoit pe scheletul organizațiilor de bază ale P.C.R., 
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și aceasta în toată țara, cu maximă rapiditate! Apoi, după renașterea Partidului 
comunist sub mantaua P.S.M.-ului au luat ființă, tot pe vechile structuri ale P.C.R. 
din fabrici și uzine, celulele de partid P.S.M. 

Apoi, tot ca la un semnal, imediat după scindarea și disidența „nou născutului” 
F.D.S.N., vechile structuri de factură K.G.B. din țară au trecut la constituirea de mici 
nuclee F.D.S.N., formând în timpul cel mai scurt viitorul partid de guvernământ 
F.D.S.N.

· Directiva nr. 38 „Dacă se constituie o alianță ce ar sprijini alianța cu noi, 
dar, totodată, ar stărui asupra controlului activității economice a conducerii oficiale, 
imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzație a naționalismului și 
șovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor 
ce ne aparțin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte 
ponegrirea națiunii și culturii noastre și îndoiala față de înțelesul contractelor 
încheiate cu noi. În munca de propagandă trebuie implicați și băștinașii, folosindu-
ne de ura care există împotriva acelor organizații”. 

- Regăsim aici indicații clare asupra regizorii tensiunilor interetnice – indicații 
pe deplin respectate de ideologii K.G.B.-iști când au încercat să declanșeze un război 
civil inter-etnic (români-maghiari) în martie 1990, la Târgu Mureș. Directiva fiind 
destul de amănunțit descrisă ca metodologie și îndrumare, nu vom reaminti acum 
decât noile tensiuni artificial create la Cluj (în decembrie 1992) prin campania dlui 
Funar din jurul monumentului lui Matei Corvin. Ca și campania României Mari 
împotriva FSN, după ruptura Roman-Iliescu.

· Directiva nr.42 „Acei conducători numiți de către partid, care prin activitatea 
lor au produs pierderi sau au trezit nemulțumiri angajaților, să nu fie chemați în 
judecată. În cazuri drastice, se recheamă din funcție, fiind numiți în poziții similare 
sau superioare. La sfârșit trebuie puși în funcții de conducere și ținuți în evidență ca 
și cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare”. 

- Din prima frază, înțelegem de ce nu va avea loc procesul comunismului! 
Din a doua indicație, ne-am lămurit care a fost rostul rotației miniștrilor corupți sau 
incompetenți și rotația sau avansarea atâtor alte cadre (de partid, înalți funcționari, 
magistrați etc.). 

Un exemplu: fostul șef al miliției din Olt (omul de pază al locurilor natale ale 
lui Ceaușescu), col. Ionescu, a fost avansat și rotit astfel încât, după „revoluție”, a 
ajuns șef al Poliției din Galați! Ultima indicație ne arată că „perioada schimbărilor 
ulterioare a venit”. 

Astfel, oameni total compromiși în regimul comunist, au fost ținuți în 1990 și 
1991 drept „cadre de rezervă”, iar 1992 cu și iar în „funcții de conducere” (să amintim 
doar pe... senatorii Adrian Păunescu și Corneliu Vadim Tudor sau pe fostul șef al 
Securității din jud. Caraș-Severin care a ajuns în 1922 senator la Caraș!!!).
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Directive K.G.B. pentru cultură și învățământ

· Directiva nr. 35 „Din școlile elementare, de specialitate, dar mai ales din 
licee și facultăți trebuie să fie înlăturați profesorii care se bucură de popularitate. 
Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiți. Să se analizeze diferențele 
dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se 
oprească predarea limbilor latină și greacă veche, a filosofiei generale, a logicii și 
geneticii. Cu ocazia predării istoriei, nu trebuie amintit care dintre ei au servit sau 
au vrut să servească binele țării, ci trebuie arătată mișelia regilor și lupta poporului 
asuprit. În școlile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă”.

- Actualitatea acestei directive ne scutește, practic, de orice explicație sau 
comentariu față de incompetența majorității profesorilor de astăzi (din școli, licee și 
universități!) Numirile sunt iarăși practicate, mai mult chiar, profesori universitari 
alungați de studenți imediat după revoluție, din cauza incompetenței și imposturii, 
au revenit iarăși la aceleași catedre – două exemple: prof. Ranga (Anatomie) și prof. 
Ursea (Medicină internă), ambii de la I.M.F. București.

Latina și greaca veche nu au fost reintroduse în programele de învățământ. 
Campania antimonarhică, falsificarea și ponegrirea istoriei și culturii naționale 
continuă! Iar problema „specialității înguste” nici măcar nu a fost discutată. 

Impresii despre KGB

„K.G.B.-ul nu este un serviciu al unei instituții, ci un adevărat imperiu 
clandestin care încă nu și-a trădat tainele sale decât doar prin mormintele 
descoperite. Deși are un asemenea trecut, acest serviciu își mai păstrează poziția sa 
excepțională. El este cel mai puternic instrument dintre toate instrumentele existente 
ale aparatului. Prin eficiența și impecabilitatea sa el nu are pereche”.

Iuri Vlasov, scriitor din Basarabia

„Tragedia acestor instrucțiuni constă nu numai în aceea că nesocoteau 
orice norme juridice și umane, dar și în faptul că asemenea indicații trebuiau să fie 
îndeplinite pretutindeni, la timp și fără nicio cruțare”.

Alexandru Donos, jurnalist din Basarabia

PS: Când am amintit de necesitatea unei de-K.G.B.-izări rapide a României, 
nu am vrut să insinuăm că actualele structuri economice, sociale și politice ar mai 
fi, în continuare, dominante de K.G.B.-iști. De-K.G.B.-izarea se referă la schimbarea 
mentalităților și metodelor de guvernare de factură K.G.B. practicate încă în 
România.
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Materialul documentar folosit la întocmirea lucrării de față îl constituie 
literatura sovietică de specialitate.

Uriașa experiență a oamenilor de știință și a tehnicienilor sovietici a fost 
folosită spre a putea prezenta ultimele date tehnice în acest domeniu, date culese din 
următoarele lucrări de specialitate publicate în URSS: 

Ghost nr. 2761/44 „Sursele de alimentare centralizate cu apă potabilă și de 
gospodărie”; 

Ing. I.P. Gribanov „Fântâni  tubulare în gospodăriile colhoznice”. 
Ing.V.P. Steglov „Instalații și lucrări tehnico-sanitare”.
G.M. Martinov „Planificarea și construcția satelor colhoznice”.

Coperta și un fragment din pagina 5 a îndreptarului technic (secret) de 
centralizare a surselor de apă potabilă, utilizat de K.G.B., conform Directivei nr. 28 
în România, în anul 1951. Metoda de înăbușire a unei revolte spontane a populației 
– de șantaj, prin otrăvirea singurei surse de apă – a fost folosită, cu succes, în zilele 
lui decembrie 1989.

MEMORIA  ARHIVEI
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Rezumat 

Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de când marele inventator român 
George (Gogu) Constantinescu (4 octombrie 1881 – 12 decembrie 1965) 
a elaborat “Teoria sonicității” care ulterior a avut numeroase aplicații 
importante, inclusiv în industria de petrol și gaze. Fondator al ”teoriei 
sonicității”, acesta a avut numeroși discipoli, printre cei mai reprezentativi 
pe care i-a reținut memoria științei și tehnicii românești și mondiale au fost 
inventatorul forajului la mare adâncime, Ion Șt. Basgan și prof. univ. dr. ing. 
Alexandru Dan T. Măruță.

Cuvinte cheie: sonicitate; invenție; foraj la mare adâncime; petrol; 
gaze; dezvoltare economică și socială;

1  Universitatea Creştină ,,DIMITRIE CANTEMIR”, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate; · 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; · Membru titular al Uniunii Scriito-Membru titular al Uniunii Scriito-
rilor din România (USR); · Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR)

DR. ING.  ION Şt. BASGAN - 
INVENTATORUL FORAJULUI  

LA MARE ADÂNCIME, UN NUME  
DE REFERINŢĂ ÎN DOMENIILE 

ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII MONDIALE

ION Şt. BASGAN  - THE INVENTOR 
OF DEEP DRILLING, A REFERENCE 
NAME IN THE FIELDS OF WORLD 

SCIENCE AND TECHNIQUE
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Abstract 

This year marks 100 years since the great Romanian inventor George 
(Gogu) Constantinescu (October 4, 1881 - December 12, 1965) developed 
the „Sonicity theory” which subsequently had many important applications, 
including in the oil and gas industry. Founder of „sonicity theory”, he had 
many disciples, among the most representative of his memory of Romanian 
and world science and technology were the inventor of deep drilling, Ion Șt. 
Basgan and Prof. PhD. Alexandru Dan T. Măruță. 

Keywords: sonicity invention deep drilling oil; gas, economic and social 
development;

Introducere

Anul acesta s-au împlinit 
100 de ani de când marele 

inventator român George (Gogu) 
Constantinescu (4 octombrie 1881 
– 12 decembrie 1965) a elaborat 
„Teoria sonicității” care, ulterior, a 
avut numeroase aplicații importante, 
inclusiv în industria de petrol și gaze.

Inventatorul român George 
Constantinescu a fost considerat „un 
savant de dimensiuni planetare”, 
printre marii savanți și tehnicieni ai 
vremii (conform Leaders in the March 
of Progress, 1900 – 1925).

Invențiile lui George 
Constantinescu au produs evoluții 
fără precedent în domeniile tehnicii și 
științei mondiale. Fondator al ”teoriei 
sonicității”, acesta a avut numeroși 
discipoli, printre cei mai reprezentativi 
pe care i-a reținut memoria științei 
și tehnicii românești și mondiale au 
fost inventatorul forajului la mare 

adâncime, Ion Șt. Basgan și prof.univ.dr.ing. Alexandru Dan T. Măruță. 
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Aspecte ale vieții și activității inventatorului Ion Șt. 
Basgan

Născut pe meleaguri vrâncene, la Focşani, în anul 1902, la 24 iunie, sub steaua 
creativităţii, a spiritului pentru adevăr şi frumos, Ion Şt. Basgan  avea să devină una 
dintre cele mai proeminente figuri ale ştiinţei şi tehnicii româneşti, precum şi un 
neobosit luptător pentru apărarea intereselor naţionale. Cum nimic nu este întâmplător 
pe acest pământ românesc răscolit de patimi, tot aşa avea să fie şi apariţia divină pe 
meleaguri mioritice a acestui om. Istoria neamului Basgan îşi are rădăcinile adânc 
înfipte în pământul României, iar tot ceea ce s-a acumulat din generaţie în generaţie 
s-a transmis noului născut, Ion Şt. Basgan.

Ion Şt. Basgan  provenea dintr-o familie a cărei prezenţă pe aceste ţinuturi 
pitoreşti era de peste trei sute de ani, iar despre mama sa se cunoaşte că ar fi fost 
descendenta unei familii vechi de păstori ardeleni. De-a lungul existenţei acestei 
onorabile familii, se poate aprecia că genialitatea membrilor ei a fost o stare de spirit, 
simbol al existenţei şi perenităţii neamului românesc dotat cu autentice capacităţi 
intelectuale, dublate de o puternică forţă şi dorinţă de studiu. Ion Şt. Basgan  a 
absolvit şcoala primară nr. 2 din Focşani şi a parcurs anii liceului „Internat” din Iaşi, 
ca bursier şi premiant. Înclinaţia sa spre studiu i-a permis să obţină reale performanţe 
la învăţătură. A absolvit liceul la 5 iulie 1920, obţinând o bursă „Steaua Română” 
pentru a urma cursurile Şcolii Superioare de Mine şi Metalurgie (Montanistische 
Hochschule 5, Leoben – Austria) în perioada 1920-1925 şi, ulterior, în 1933, 
obţine titlul de doctor în ştiinţe tehnice. Ion Şt. Basgan  devine celebru datorită 
îmbunătățirii în esență a metodei de foraj Rotary, cea mai răspândită în toate ţările 
unde se exploata petrolul, prin introducerea prăjinilor grele proporționale între sapă 
și garnitura de prăjini.

Predestinat să ofere ştiinţei şi tehnicii româneşti o serie de realizări de răsunet 
în domeniul perfecţionării forajului, Ion Şt. Basgan a fost, este şi va rămâne unul 
dintre cei mai străluciţi inventatori români. Inspirat de ideile noi ale sonicităţii, Ion 
Şt. Basgan a fost autorul a peste 50 de lucrări tehnico-ştiinţifice apărute în publicaţii 
de specialitate din diferite ţări.

Discipol şi colaborator al părintelui sonicităţii, Gogu Constantinescu, 
inginerul petrolist Ion Şt. Basgan  s-a remarcat, în planul creaţiei tehnico-ştiinţifice, 
prin numeroase realizări de excepţie, în domeniul industriei petroliere, care, ulterior, 
au devenit priorităţi pe plan mondial.

Dintre realizările sale deosebite, privind perfecţionarea tehnicii forajului, noi 
amintim: 

• Metoda pentru îmbunătăţirea randamentului şi perfecţionarea forajului 
rotativ, prin rotaţie percutantă şi prin amortizare a presiunilor hidromecanice 
(Brevet român nr. 22.789/1934); 
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• Un nou sistem de foraj, care ia în considerare presiunea hidrostatică şi 
transmiterea energiei sonice la distanţă prin utilizarea prăjinilor grele proporţionale 
şi forajul sonic (Brevet SUA nr 2.103.137/1937).

Invenţiile sale au fost apreciate atât de părintele sonicităţii, George (Gogu) 
Constantinescu, cât şi de alţi specialişti din ţară şi din străinătate.

Având la bază principiul sonicităţii, noul sistem de foraj va revoluţiona 
industria petrolieră americană. În felul acesta, economia americană îşi va rotunji 
substanţial profitul, prin economii anuale de 1,8 miliarde dolari. Din păcate, Ion 
Şt. Basgan  (decedat în 15 decembrie 1980) şi urmaşii săi nu au fost beneficiari ai 
dreptului de autor. De asemenea, unele instituții academice sau profesionale au omis, 
cu diverse prilejuri, să-l comemoreze pe marele om de ştiinţă Ion Şt. Basgan, care a 
trăit şi a muncit pentru ştiinţa românească şi nu numai, dovedind din plin că geniul 
este o caracteristică dominantă a neamului românesc şi nu un banal joc al întâmplării.

Multe din realizările inventatorului Ion Şt. Basgan  au constituit tema unor 
ample dezbateri în numeroase publicaţii periodice şi tratate, fiind totodată surse de 
inspiraţie pentru alţi specialişti în perfecţionarea tehnicii forajului. În prefaţa uneia 
dintre lucrările inventatorului Ion Şt. Basgan, publicate în fosta URSS, în 1935, 
prof. K. Ţiscenko a consemnat rezultatele deosebite obţinute în activitatea practică 
în fosta URSS şi SUA, remarcând în acelaşi timp următoarele: „obligând sapa să 
vibreze în cursul forajului rotativ şi dând prin aceasta o sarcină dinamică alternativă 
asupra tălpii, se poate obţine o mărire însemnată a avansării sapei. Acest lucru a 
fost dovedit de experienţele A.Z.N.I.I., care au arătat că sapa, care de fapt a terminat 
avansarea sa, începe din nou să lucreze sub acţiunea vibraţiei longitudinale”. Cele 
afirmate mai sus au avut şansa să fie verificate în practică, în România, în anul 
1938, la sonda nr. 471 de pe perimetrul 89 Ghirdoveni. În urma verificărilor privind 
aplicarea procedeului Basgan, s-au obţinut rezultate pozitive, care au confirmat 
viteza forajului, reducerea costului acestuia, precum şi îmbunătăţirea calităţii lui, 
prin obţinerea unei găuri perfect verticale.

În esenţă, procedeul Basgan se bazează pe două principii: forajul sonic şi 
tehnica utilizării prăjinilor grele proporţionale. În felul acesta, forajul rotativ 
simultan percutant – forajul sonic permite sapei să efectueze asupra tălpii lovituri de 
percuţie, în timp ce sapa continuă să se rotească. Loviturile de percuţie sunt rezultatul 
efectului sonic, fapt care conduce la un anumit nivel de vibraţii al sapei. Metoda de 
foraj sonic, aplicată şi în alte ţări, se bazează pe vibraţiile produse de pompele de 
noroi în garnitura de foraj şi transmiterea energiei la distanţă prin garnituri de foraj, 
fără aparat de vibraţie de fund.

Pentru a evita săparea găurilor deviate şi a ruperii prăjinilor, Ion Şt. Basgan  
evidenţiază însemnătatea utilizării prăjinilor grele proporţionale în garniturile de 
foraj, a căror greutate este egală cu greutatea lăsată pe sapă. Prin procedeul amintit, 
se obţine o săpare verticală, al cărui randament economic reprezintă 30-50% în 
raport cu metodele aplicate anterior.
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În lucrările ştiinţifice ale savanţilor americani Murray Hawkins şi Norman 
Lamont de la Universitatea din Luisiana (California SUA), precum şi în cursurile 
universitare americane, franceze, germane, ruseşti sau românești (prof. Moore, prof. 
Wolf, prof. Evescenko, prof. S.I. Siscenko ş.a.) s-au evidenţiat originea românească 
a ideii profesorului dr. ing. Ion Şt. Basgan, precum şi contribuţia ei la dezvoltarea 
ştiinţei româneşti. De asemenea, în toate cursurile despre forajul sondelor, utilaj 
petrolier ș.a., predate studenților de la facultățile Universității Petrol-Gaze din 
Ploiești, de la înființare până în prezent, invențiile, realizările și lucrările marelui 
inginer, cercetător și inventator român Ion Șt. Basgan, au tratat și tratează, în mod 
special, realizările de excepție ale acestuia în acest domeniu și nu numai (vezi cursuri 
predate de profesori Georgescu Gh. Pacoste Gh., Iordache Gh., Macovei N., Avram 
L. ș.a.).

După ample cercetări, studii şi calcule, Ion Şt. Basgan  a demonstrat că, în 
cazul metodei solei, punctul de aplicaţie al forţei lui Arhimede se află în capătul de 
jos al garniturii şi nu în centrul de greutate al garniturii de foraj introduse în noroiul 
de săpare.

În felul acesta, Ion Şt. Basgan, cu invenţiile sale (brevetate în România şi 
SUA), de mare importanţă prin efectele economice ale aplicării lor în practică: 
forajul cu prăjini grele proporţionale şi forajul sonic, se înscrie în panoplia 
marilor inventatori români. Astfel, ştiinţa şi tehnica românească contribuie, datorită 
inginerului Ion Şt. Basgan, cu una dintre cele mai valoroase invenţii la patrimoniul 
tehnico-ştiinţific universal.

Prin tot ceea ce a creat, Ion Şt. Basgan  a fost şi va rămâne un inventator 
de geniu al poporului român, un „nemuritor” ale cărui creaţii aparţin deja întregii 
umanităţi. În plus, dimensiunea sa profesională poate fi completată cu aceea a unui fin 
observator al vieţii politice, cu toate că nu a preferat niciodată să intre în profunzimea 
acestui joc, chiar dacă solicitările mai marilor zilei nu au lipsit. Existenţa sa a fost 
predestinată în mod deosebit pentru creativitatea tehnico-ştiinţifică şi mai puţin 
pentru incertitudinea politicii, cu toate că a avut contribuţii remarcabile, demonstrând 
iubirea faţă de ţară şi faţă de interesele naţionale.
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Rezumat 

Aproape că nu este zi să nu auzim diferite ştiri având ca motiv  rătăcirea 
un copil,  dispariţia  unei persoane, fuga unui infractor sau a unui evadat 
despre care nu se mai ştie nimic despre ei inclusiv dacă mai sunt sau nu în 
viaţă. Dacă i-am adăuga goniometriei prefixul bio, în sensul că undele electrice 
transmise de către un post de radio, le considerăm emisii similare cu cele ale 
sistemelor vii (biotice) sau cu anumite particularităţi ale acestora care pot 
fi recepţionate, putem considera acest procedeu: biogoniometrie. Prin acest 
procedeu putem identifica în limitele unei aproximații, persoanele dispărute.1 

Cuvinte cheie: persoane dispărute; biogoniometria; sinergetică; linia de 
câmp; căutarea; interpretări;

1 O abordare similară a apărut cu titlul “Dimensiunile liniei de câmp sau cum putem afla în câteva minute unde 
se află o persoană (rătăcită, fugită, răpită, asasinată). Lucrarea a fost prezentată la a XX-a ediţie a Conferinţei 
internaţionale „Terapii Complementare şi Alternative”, Arad, Academia de Ştiinţe Medicale, Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş” – Arad, Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România (ANATECOR), România, 
Arad. Lucrarea a fost publicată în Compendiul lucrărilor. Editura TIPARNIŢA, Arad.

BIOGONIOMETRIA SINERGETICĂ 
MIJLOC DE CĂUTARE A CELOR 

DISPĂRUŢI

SYNERGETIC 
BIOGONIOMETRY MEANS  
SEARCH OF THE MISSING
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Abstract 

It is almost not a day to hear different news about the wandering of a 
child, the disappearance of a person, the escape of an offender or an escapee 
who knows nothing about them even if they are still alive. If we added the bio 
prefix to the goniometry, in the sense that the electrical waves transmitted by a 
radio station, we consider them emissions similar to those of the living (biotic) 
systems or with certain peculiarities of them that can be received, we can 
consider this process: biogoniometry. Through this process we can identify, 
within the limits of an approximation, the missing persons.

Keywords: missing persons; biogoniometry; synergistic; line field; search; 
interpretations; 

Introducere

Aproape că nu este zi să nu 
auzim diferite ştiri având 

ca motiv  rătăcirea un copil,  
dispariţia  unei persoane, fuga 
unui infractor sau a unui evadat 
despre care nu se mai ştie nimic 
despre ei inclusiv dacă mai 
sunt sau nu în viaţă. Citim pe 
garduri ori  pe pereţii unor case 
afişe cu poza unei persoane 
dispărute sau a unor căţei, 
pisici şi alte animale rătăcite. 
Căutările în astfel de situaţii 
sunt meticuloase sau nu, oricum 
multe dintre aceste căutări 
rămân cu sau fără rezultate 
mulţumitoare. 

Cei mai în vârstă îşi 
amintesc de perioada ultimului 
război mondial când se utilizau 
mici echipamente clandestine 
de radio care transmiteau 
pe distanţe relativ mici ştiri 
emanate de adversarii statelor 
în cauză şi care erau vânate de 
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autorităţi prin procedee goniometrice2. 

În principal, procedeul era folosit în aplicaţiile militare şi consta în existenţa 
unui mecanism înzestrat cu aparatură de recepţie a direcţiei din  care emite un post de 
radioemisie dintr-o  localitate, direcţie pe care să o poată trasa pe o hartă a localităţii. 
Şi apoi repetarea operaţiei după ce microbusul se mută într-un alt loc al localităţii. 
Locul din care se transmite va fi în punctul de întâlnire al celor două linii. Ulterior, 
urma vizita în zona respectivă, şi identificarea aparaturii  şi anihilarea emisiilor 
acesteia. Procedeul a funcţionat până când cei care au generat emisiile au sesizat 
modul în care se găseşte punctul lor de emisie. După care, imediat după transmiterea 
mesajului, postul de emisie mobil, se deplasa într-o altă zonă a localităţii, făcând 
imposibilă identificarea zonei din care s-a efectuat emisia.

Dacă i-am adăuga goniometriei prefixul bio, în sensul că undele electrice 
transmise de către un post de radio, le considerăm emisii similare cu cele ale sistemelor 
vii (biotice) sau cu anumite particularităţi ale acestora care pot fi recepţionate, putem 
considera acest procedeu: biogoniometrie.

Prin acest procedeu putem identifica în limitele unei aproximații, persoanele 
dispărute.

Sinergetica

Înţeleasă ca ştiinţă a ştiinţelor, care se ocupă cu coordonarea elementelor 
componente ale unui sistem pentru realizarea unui anumit scop. Sinergetica a fost 
declarată ca ştiinţă de fizicianul german Herman Haken (originar din Stutgart). 
Aceasta a fost prezentată sub o formă supermatematizată, greu de înţeles de către cei 
care nu erau fizicieni sau matematicieni de elită, ştiinţă pe care am declarat-o3 ca pe 
o ştiinţă a ştiinţelor şi pe care, fiecare în felul său, am  „abordat-o”, contribuind cu 
elemente originale pentru ca sinergetica să fie o ştiinţă pe înţelesul tuturor.

Principiile pe care le-am stabilit în Biosinergetică4 şi, ulterior, în 
Interactivitatea informaţiei între factorii biotici şi abiotici ai mediului 
înconjurător5, în Tratatul de Biosinergetică6 sunt următoarele:

a) Principiul sincronicităţii (cum ar fi de exemplu întâmplarea, cea mai simplă 
dintre elementele de sincronicitate, înţeleasă ca întâlnire în acelaşi moment şi în 
2  Goniometria este  o  ramură  a geometriei aplicate, care se ocupă cu studiul relaţiilor dintre unghiuri (gonio) şi 
cu determinarea valorii lor. Instrumentul pentru măsurarea (metron – măsură) unghiurilor (gonio) se numeşte gonio-
metru şi este folosit în geodezie, topografie etc. BREBAN, Vasile, Dicţionarul limbii române contemporane. Editura 
ŞTIINŢIFICĂ şi ENCICLOPEDICĂ, Bucureşti, 1980, p. 241.
3  Se referă la prof.univ.dr. Alexandru Dan MĂRUŢĂ şi conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE.
4  MĂRUŢĂ, Dan, Alexandru, NĂSTASE, I. Gabriel, Biosinergetica. Editura CPNPHYS, R. Vâlcea, 2005.
5  NĂSTASE, I., Gabriel, Interactivitatea informaţiei între factorii biotici şi abiotici ai mediului înconjurător. 
Editura AGIR, Bucureşti, 2009.
NOTA: Ediţia I a apărut cu titlul Rolul interactiv al informaţiei. Editura RAPANA, București, 2001.
6  MĂRUŢĂ, Dan, Alexandru, NĂSTASE, I. Gabriel, Tratat de biosinergetică. Editura PROUNIVERSITARIA, 
Bucureşti, 2015.
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acelaşi loc a două fenomene bine determinate). În cazul de faţă similar cu intersecţia 
liniilor emise de căutările goniometrice prezentate anterior, şi care marchează locul 
de unde emite postul de radio.

b) Principiul minimului. Minimul este unul din elementele unui fenomen, 
care dacă ar fi lipsit, fenomenul respectiv ar fi avut o cu totul altă evoluţie.

c) Câmpul informaţional şi linia de câmp.

1. Noţiunea de Câmp este mult mai veche decât apariţia sinergeticii  (din 
perioada taoismului). O primă definire a sa are ca origine holismul lui Jan Christopher 
Smuts (1914) curent de mare acoperire fenomenologică. Acesta consideră natura ca 
pe un întreg, iar noţiunea de câmp ca fiind ceva imaterial şi omniprezent.

2. Câmpul nu este imaterial. El este spaţiul care include sistemele biotice şi 
abiotice. În funcţie de natura sa, pe un fond de bază asigurat de electromagnetismul 
terestru,  care alcătuieşte spaţiul atmosferic oxigenat, conţine, sau se intersectează cu 
o multitudine de alte câmpuri,  care cuprind  regiuni ale spaţiului cu o întindere mai 
mică sau mai mare, purtătoare a unor proprietăţi  fizice, chimice, electromagnetice 
etc, emise de diferite surse.  

Întrucât asemenea surse cuprind informaţii susceptibile de a fi recepţionate de 
sistemele biotice (vii) sau abiotice (nevii)  cuprinse în spaţiul atmosferic (care au şi 
ele un câmp al lor), câmpurile respective sunt de fapt câmpuri energoinformaţionale.

În funcţie de informaţia primită, sistemele vii caută măsurile de conservare, în 
funcţie de posibilităţile acestora.

3. Linia de câmp
Linia de câmp reprezintă linia care leagă punctul de emisie al unei informaţii, 

cu cel de recepţie.
Astfel, sunetul care pleacă de la o sursă  sonoră în spaţiu, poate fi receptat 

pe o anumită distanţă. Dacă el este receptat (auzit) de un sistem viu,  atunci între 
punctul de emisie şi respectiv sistemul viu se creează o linie de câmp, în lungul 
căreia  informaţia transmisă haotic de către sursă se ordonează, iar cel ce o primeşte, 
în funcţie de situaţie, ia măsurile ce se cuvin pentru a nu avea neplăceri. Interesant 
este faptul că orice sistem viu emite în spaţiu informaţii foarte slabe, pe o anumită 
lungime de undă care îl caracterizează şi de la care se pot obţine informaţii. Teoretic 
vorbind, liniile de câmp definesc în valoare, direcţie şi sens, variaţia maximă a 
informaţiei pe unitatea de deplasare de la punctul de emisie la cel de recepţie. Linia 
de câmp este elementul cheie în evoluţia universală a materiei. Din păcate, Herman 
Haken, în opera sa – Sinergetica – aşa după cum am arătat super matematizată,  
astfel încât foarte puţini şi numai  la nivel de matematicieni şi fizicieni de marcă 
pot înţelege câte ceva, nu evidenţiază informaţia, deşi ea  este cea care îi conferă 
sinergeticii rolul de ştiinţă a ştiinţelor.   
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Pentru a face această ştiinţă pe înţelesul tuturor, ne ferim de abordările 
fizico-matematice. Totuşi, vom prezenta ecuaţia liniei de câmp, care nu aparţine 
sinergeticii ci este mult mai veche, găsindu-se în diferite manuale de fizică (de 
exemplu în Mecanica Fluidelor). Această ecuaţie, uşor de înţeles (de către cei ce au 
studii liceale), are forma:

LC = VI = {i∂/∂x + j∂/∂y + k∂/∂z}I

Ecuaţia liniei de câmp este o mărime vectorială. În relaţie s-au notat: LC-
linia de câmp; I-informaţia; x, y,z, direcţiile  pe axele de coordonate spaţiale; 
i,j,k-vectorii unitari pe direcţiile respective; V – operator diferenţial, denumit şi 
operator nabla; ∂-simbolul derivatei parţiale. 

Universalitatea liniilor de câmp constă în primul rând în legăturile pe 
care ea le face (informaţiile pe care le transmite) între sistemele vii şi nevii. 
Interceptarea liniei de câmp, în funcţie de natura informaţiei, se face prin organele 
de simţ corespunzătoare (văz, auz, miros, mai rar gust sau pipăit), sau de calităţile 
extrasenzoriale ale senzorului.

4. Căutarea
Pentru identificarea unei persoane sau vietăţi dispărute este nevoie de:
a) un senzor (o persoană care efectuează cercetarea), 
b) un martor (o fotografie, o semnătură, un alt înscris, un eşantion de piele, 

fir de păr, o amprentă a subiectului (a persoanei care este căutată), sau o simplă 
fotografie (om sau animal) este un animăluţ oarecare;

c) un indicator şi o riglă care să ajute la trasarea liniei de câmp începând de 
la martor către zona pe care se găseşte subiectul

d) o hartă  pe  teritoriul căreia se presupune că se găseşte fiinţa pierdută. Iată  
ca exemplu harta României pe care s-ar putea găsi fiinţa rătăcită. Pe această hartă se 
aşează martorul M în două poziţii, de la care se trasează linia de câmp către locul 
ne cunoscut  în care se află subiectul S. Acesta se va afla la intersecţia celor două 
linii de câmp. 

    
 5. Interpretări
51. Dacă repetând după un timp căutarea găsim locul în care se află subiectul 

S în altă parte decât prima dată, însemnează că acesta  este în altă parte (după caz 
rătăcitor, plimbăreţ), dar oricum este în viaţă. Iar rezultatul este că trebuie  făcută de 
mai multe ori determinarea, pentru a vedea zona în care se tot mută. De regulă acest 
aspect se adresează animalelor în viaţă care nu şi-au găsit un stăpân.

5.2. Dacă se indică mereu acelaşi loc unde poate fi găsit subiectul, apar două 
posibilităţi:

- Locul unde se află subiectul este într-o localitate, atunci acesta este adăpostit 
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undeva, într-o casă sau locuinţă din acea zonă. (Este de regulă cazul unor copii foarte 
mici sau al animăluţelor adăpostite sub un motiv oarecare). 

- Dacă acest loc este în afara unei localităţi, cum ar fi o pădure sau o zonă 
muntoasă, cu rare ocazii când ar mai putea fi găsit subiectul viu, cel mai probabil că, 
în funcţie de momentul în care se face căutarea în raport cu data dispariţiei, acesta 
este un cadavru sau sunt chiar oseminte îngropate acolo.

6. - Bine, bine dar  direcţia liniei de câmp?
Cum oare o putem stabili?
Aici este problema cheie. Am putea zice că simplu. Dar este dificil de 

explicat. Dacă nu ştiţi cum, apelaţi la o persoană autorizată care vă poate îndruma. 
Sau cel mai bine, participaţi la un curs de două-trei şedinţe la sfârşit de săptămână. 
Acolo unde veţi mai afla şi altele care o să vă minuneze. Cursul se poate organiza ori 
unde la cerere. Apelaţi la o instituţie de asemenea autorizată, care de asemenea v-ar 
poate ajuta. După absolvirea acelui curs şi primirea dreptului de a efectua asemenea 
activităţi, veţi putea şi dumneavoastră să ajutaţi pe alţii.

7.  Atenţie!
Normal ar fi ca fiecare organizaţie de stat care face asemenea căutări să aibă 

un colectiv specializat, deci compus din persoane care au urmat o asemenea şcoală 
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şi care au autorizaţia de rigoare, evitând erori de orice fel. De exemplu poliţia, 
jandarmeria, DIICOT, SRI, SIE şi alte servicii secrete. Nu cu mult timp în urmă am 
propus reînființarea Institutului de criminologie, desființat de exministrul justiției 
Monica Macovei. Mai ales în această perioadă când s-au reactivat  acţiunile teroriste 
şi care atentează la siguranţa naţională, dar și proliferarea crimei organizate și a 
traficului de carne vie. Deci echipe de un deosebit interes naţional. Oricum, cine are 
urechi de auzit, să audă acest ”semnal”.
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NOTE DE LECTURĂ

ATOTFĂCUT
din lucruri nefăcute

À TOUT FAIRE
des choses non faites

Versuri dedicate zbaterii cuvântului, 
atotfăcutului și nefăcutului, căutărilor, 
negăsirilor și regăsirilor,  nedumeri-
rilor și incertitudinilor, întrebărilor și 
nerăspunsurilor, meditației în NU și 
necredinței în DA, identităților prefăcute 
în scrum și scrumului devenit identitate 
de nicăieri, stâlpilor de fum și fumului 
minților târzii, corigente la profunzimi și 
geniale la superficialități, uitate undeva 
la marginea nesfârșitului. Nefăcutul are 
aură de atotfăcut, atotfăcutul are vervă 
de savant care știe totul despre nimic, în 
timp ce nimicul de pretutindeni echipează 
lumea, universul și gândul. Substantivele 
se osifică, adjectivele se ofilesc, verbele 
tac vorbind…  

Gheorghe VĂDUVA

Unica infinitate din viața noastră este clipa
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LIBERTATEA VÂNTULUI

N-am treabă cu ideea de dreptate, 
nici dacă e sau nu justițiară
și nici de-i datorie tributară

la vântul care bate-n libertate. 

E-un fel de-a crede cam cum bate vântul, 
c-un aer de hai-hui prin atmosferă, 
convins că va ajunge-n cosmosferă, 

deși se fandosește cu pământul. 

E-un pământean care-și iubește zborul, 
galop nebun de cai în atmosferă, 
cu rol de-a face val în hidrosferă, 

și de-a purta gunoiul, precum norul.  

Gunoaie sunt și-n lumi civilizate, 
și-acolo eleganța dă gunoaie, 

la fel ca pe maidan și-n mușuroaie, 
oriunde-s oameni viață și cetate. 

Ideea-n sine n-are interdicții, 
căci nimeni nu constrânge o idee 

să-și de cu ruj, chiar dacă e femeie, 
e doar efect, non-sens sau contradicții.

Dar vântul este vânt și nu-înțelege, 
ce înseamnă închisoare-n libertate;

esența lui se află în „a bate”.
„A bate”-i veșnic unica lui lege. 

Nici muntele vremelnic nu-l oprește, 
nici apa mării setea nu i-o stinge,

el ocolește tot ce nu învinge 
și-nvinge tot ce-n cale întâlnește.
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Așa e vântul pe planeta noastră: 
distruge și alină, sau vuiește, 

iar câteodată, seara, jinduiește, 
privind la cer, să aibă o fereastră. 

Dar omul vrea să pună-n lege vântul,
prin mori de vânt, prin pânze și tunele, 

prin fel de fel de garduri și zăbrele 
și chiar prin logodire cu pământul. 

Concept eolian sau gol ce bate,
geambaș de nori sau cărăuș de vise,

schior de slalom printre porți închise,
el, vântu,-i iubitor de libertate. 

Dar sacra-i libertate pământeană
e-închisă-slugărit, dar suverană.

Gheorghe Văduva, 
București, SMC, 04 octombrie 2019 

FIINȚARE… 

Mă uit la uitătura-mi hâdă dintr-un amurg de ce-o să fie,
Și nu mai cred în nemurire și nici în morțile de stele, 

Pe lumea asta trecătoare, sunt universuri paralele,
În care n-au acces quasarii și nici vreo altă veșnicie. 

Mă tot gândesc la gândul lumii din gândul meu cu lucruri sfinte 
Și tac ca un ocean pe gânduri, văzut de-o stea din depărtare,

Albastru-sidefiu ca ochiul unei puștoaice visătoare,
Ce se transformă-n poezie, plutind pe-o mare de cuvinte. 

Și zbor ca ea, vidat de patimi și-împătimit de-o zi cu soare, 
Minune cu parfum de mugur, ce face viața o minune,

Din care nu vorbește marea, nici vreun ocean de-nțelepciune,
Ci doar surâsul de stamine din clipa-n care trece-n floare. 
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Și nu mai văd ce-mi văd în gânduri, când vreun amurg se prăbușește,
Nici noaptea care trece-n ziuă prin diamantele de rouă,

Nici infinitul ce se-împarte, în ochiul minții, pe din două, 
Ci doar lumina dintre umbre ce-n ochii ei se limpezește. 

Și uit de mine, și de lume și de cuvântul care  tace, 
De universuri paralele, de mori de vânt, d-exoplanete, 
De tot ce oamenii încearcă în Univers și-n eprubete, 

De tot ce s-a făcut vreodată, de tot ce încă se mai face. 

În clipa ei, nu verva lumii și nici poemele contează, 
Nici vorbele ce dau năvală, nici inima ce bate-n tâmple,

Și nici vreo tainică surpriză ce-ar mai putea să se-întâmple, 
Ci doar privirea sa ce-n sine în ochii ei, senin, ființează. 

Gheorghe Văduva,
București, 28 februarie 2018

(din volumul „Atotfpcut din lucruri nefăcute”) 
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Gheorghe VĂDUVA

INTRODUCERE1

Nu-mi plac visurile frumoase. 
Ele nu sunt decât amăgiri. 

Uneori, chiar dezamăgiri. Îmi plac 
adevărurile. Ele sunt uneori ca norii 
lungi pe șesuri, alteori ca florile de 
colț, dar, de cele mai multe ori ca 
drumurile lungi. Drumurile lungi... 
Acestea, totdeauna, îmi plac. Ele îmi 
produc bucuria efortului și oboseala 
tălpilor învățate să meargă pe jos. Am 
mers mult pe jos. Nu numai în 
tinerețe, ci toată viața. Am mers nu 
numai pe jos, firește, ci și cu bicicleta, 
și cu motocicleta, și cu trenul, și cu 
automobilul, și cu supersonicul, și cu 
gândul... Nimic nu poate echivala 
însă mersul pe jos. El este ca o 
pătrundere în tine însuți, este ca o 

confesiune pe care trebuie să ți-o faci, ca stropul de rouă dinaintea răsăritului de 
soare. În decembrie 1989, mai ales în ultimele 8 zile, am mers iarăși mult, foarte mult 
pe jos. Uneori, printre gloanțe, alteori prin liniștea de mormânt a nopții și a străzii. 
Au rețâșnit în mine anii copilăriei, anii drumului pe jos până la liceu, cale săptămânală 
de 50 de kilometri, prin praful șoselei și verdele uscat al câmpului și al dealului. Dar 
și prin viscolul iernii. Am simțit că mă întorc la izvor, că am amintiri, că am o casă 
1 Gheorghe Văduva, Se caută un Sisif,  ISBN 978-973-0-20907-5, http://gheorghevaduva.ro/Proza/Sisif.pdf  

SE CAUTĂ UN SISIF

À LA RECHERCHE D’UN SISIF

NOTE PENTRU O POSIBLĂ LECTURĂ



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(40)/2019248

în care îmi aud inima și îmi simt bucuria lătratului de câine. În decembrie 1989, era 
război. Mureau oameni. Murea însă și o teamă, fără să se lase loc zborului cel 
adevărat și drumului cel adevărat. Speranțele erau ca niște fluturi. Sau ca niște țânțari. 
Nu puteai să le atingi, nu puteai să le suporți. Și atunci, iarăși, am simțit nevoia să-mi 
las slobod gândul. Nimic nu este mai important pe lumea asta ca slobozirea gândului. 
Sloganurile care mă chinuiseră nu mai erau (deși încă îmi era teamă de ele), libertățile 
care mă duruseră nu mai erau nici ele așa cum fuseseră. Toate s-au dus și nu s-au dus, 
dar, oricum, s-au amestecat rău de tot, s-au bulversat, s-au încurcat. Viața le va 
reașeza, cu timpul, la locul lor. Sunt sigur de asta. Nu știu însă dacă noi, cei de azi, 
vom mai trăi până atunci. Și nici dacă nu cumva cerul se va înnora iarăși, apele se 
vor tulbura, vulcanii se vor activa, glaciațiunile își vor cere și ele, la rândul lor, 
dreptul la existență. De aceea, voi încerca, în cele ce urmează, adică în editorialele 
pe care le voi scrie în ziarul „Observatorul militar” unde lucrez, să-mi las ochii să 
vadă, inima să simtă, urechile să asculte, gândurile să alerge, logica să-și reintre în 
obligații. Dar, mai ales, voi lăsa adevărurile să-mi pătrundă în vârful peniței sau în 
tastatura calculatorului, pentru că, orice ar fi, vântul tot va bătea, izvoarele tot vor 
curge, zăpada va fi tot albă, iar floarea de colț va fi tot acolo, sus, unde știm cu toții 
că este. Și, când ni se va face dor de gingășia  munților, vom înfrunta piatra dură și 
ne vom sui acolo, în spațiul ei. Nu-mi pasă dacă unii vor râde de mine și alții vor zice 
că-s nebun sau... neorientat. Nu-mi pasă dacă mă vor da afară, dacă voi răbda de 
foame sau dacă îmi vor degera tălpile pe drumurile iernii. Sunt prea importante 
adevărurile pentru a mă pune eu de-a curmezișul sau pentru a încerca să fac pârâul 
să urce muntele. Muntele îl voi urca doar cu picăturile mele de sudoare și cu marea 
mea iubire pe care i-o port. Și-mi voi sluji instituția, nu gratulând persoane și interese, 
ci spunând adevărul așa cum este el. Aceasta este hotărârea mea, acesta-i eroismul 
meu mărunt sau lucrul meu extrem de comun, așa cum, plugul este plug, pentru 
plugar, și muzica, muzică pentru muzician. Linia de demarcație între catolicism și 
ortodoxism trece și ea pe undeva, pe unde știm cu toții. Dar religiile trebuie să se afle 
în dialog și nu în război! Cea dintre creștinism și musulmanism va redeveni, în 
curând, falie. Deși Dumnezeu este unic. Pentru toți!  Așa o fi oare?! Cu alte cuvinte, 
este posibil imposibilul pe pământul nostru? Și dacă este – și sigur că este –, atunci 
de unde ne vine mereu ideea de imposibilitate a posibilului? De unde ne vin aceste 
liniști ale neliniștilor din noi înșine, aceste amnezii ale durerii, aceste credulități ale 
prostului nefudul, ale prostului harnic, această veșnică inteligență post-factum?  
Probabil din pământul din care ne tragem și în care ne ducem. Multe gânduri vor 
rătăci fără obiect. Multe adevăruri vor fi, în lupta politică, golite de conținut. Multe 
tragedii vor fi învelite în albastrul imaculat al cerului de vară. Multe clipe fericite vor 
fi umbrite de apele subterane care macină totul. „Să nu plângeți moartea pentru 
libertate – a scris cineva pe o cruce, în 22 decembrie 1989, în Piața Universității. 
Dacii râdeau de moarte și erau liberi.”  Voi rescrie de o mie de ori cuvintele acestea. 
Noi, ceilalți, cei care am râs de libertate, suntem, de multă vreme, morți. Va trebui să 

NOTE PENTRU O POSIBLĂ LECTURĂ
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reînviem. Să reluăm viața de la capăt. Sau s-o continuăm pe cea care ne-a fost dată.  
Altfel sau la fel. Voi scrie deci, altfel sau la fel, despre viață și despre moarte, despre 
visuri și despre coșmaruri, despre speranțe și despre disperare, despre mândrie și 
despre umilință, despre eroii națiunii și despre hoții de drumul mare, despre sufletul 
nostru și despre cei care răstignesc suflete, despre martiri și despre impostori, despre 
oameni orbiți de prea multă lumină și despre orbi luminați de prea mult întuneric, 
despre valori și despre nimicuri, despre viața noastră cea de toate zilele și despre 
zilele măsurate ale unora dintre iluziile noastre... Aceste cuvinte se vor un semnal de 
alarmă, dar și un fapt de conștiință, un lung reportaj  al unei ere dramatice, dar și un 
scurt popas în oazele de speranță care ni se deschid din când în când...  Lumea este 
foarte frământată, iar coordonatele principale ale acțiunilor îndreptate împotriva 
României, din afara sau din interiorul granițelor ei, se cunosc, sunt mereu aceleași. 
Ele nu sunt de azi, de ieri, ci se desfășoară cu o intensitate mai mare sau mai mică, 
în funcție de situația internațională, de când ne știm. De când Dumnezeu a dat 
românilor o fărâmă de pământ din Pământul Său. Și de când, unii dintre noi au uitat 
de acest dar, sau au crezut că nu ni se cuvinte. Nu există nimic nou sub soare, deși 
soarele este nou în fiecare zi. Tot ceea ce se întâmplă parcă a mai fost cândva. Trebuie 
să fim prudenți. O strategie națională a prudenței este utilă. O strategie națională a 
cutezanței este însă mai mult decât necesară. Nu putem aștepta ca dramele să ne 
sfâșie. Ce ne-a fost scris, chiar dacă ne-a fost scris, nu este obligatoriu să ne și rămână 
scris. Viața noastră a fost mereu o ștergere cu buretele a vremurilor bune și a 
vremurilor rele. A celor bune, prin voința și dorința altora, a celor rele, prin eroismul 
și sacrificiul înaintașilor noștri. Nu ne mai rămâne altceva decât lupta pe viață și pe 
moarte pentru adevărurile noastre. Realitățile se află într-un registru de culori foarte 
amestecate. Ziarele sunt pline de fel de fel de comentarii, valorile naționale sunt puse 
la îndoială și supuse la tot felul de presiuni, de represiuni și de diversiuni, aflăm, pe 
zi ce trece, că armata, din instituție-cheie pentru țara asta, devine una din componente 
– și, probabil, în viziunea unora, nu chiar foarte importantă – a unui sistem al 
securității naționale care înseamnă multe, multe altele, între care și un pic de... 
apărare națională, dosarele din decembrie 1989 au avansat exact în sensul dorit de 
cei care au creat, atunci, între 22 și 25 decembrie, o situație complicată despre care 
nu mai  știe nimeni nimic, viața merge înainte, apele colmatează albiile râurilor, iar 
în urma lor se află doar nisip și piatră de râu. Deși extrem de complicate, problemele 
sunt uneori atât de simple, atât de limpezi, încât, întrucât toată lumea le știe, se pare 
că nu ne rămâne altceva de făcut decât să glumim pe seama lor. Unii însă nu glumesc. 
Nu se glumește cu durerile nației. Unii suferă. Luați deci aceste rânduri ca pe o 
mărturie a durerii și a suferinței celor ce se află sub arme. De atunci, de la începuturi 
(1990-1997). Între timp, lucrurile au mers din rău în mai rău și din mai rău înspre 
foarte, foarte rău… Strâng, în acest volum, o parte din textele de atunci, publicate, 
majoritatea ca editoriale, în săptămânalul „Observatorul militar”. 

Spre aducere aminte.

NOTE PENTRU O POSIBLĂ LECTURĂ
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE
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Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice 
interdisciplinare și de securitate a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o 
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