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EDITORIAL

UNIVERSURI ALE OMULUI  
PRO ȘI CONTRA-PĂMÂNTEAN

UNIVERSES OF PRO  
AND COUNTER-EARTH MAN

Gheorghe VĂDUVA1

Rezumat

În virtutea cunoștințelor dobândite de-a lungul anilor, a 
experienței noastre de viață și, mai ales, a reflecției asupra condiției 
umane, este posibil să ajungem la o stare de rațiune suficientă, 
liniștitoare sau amăgitoare, totuna, potrivit căreia comitem o 
propoziție asertorică: fiecare om este unic și irepetabil pe planeta 
Pământ și în Univers. Cu timpul, transformăm această aserțiune 
într-o judecată apodictică și chiar categorică. Avem suficiente 
argumente pentru a o justifica, de la cele cosmice la cele terestre, 
de la cele bio-psiho-sociale la cele care țin de compoziția fizică, 
biochimică, intelectuală și culturală specială a fiecărui individ. 
Oamenii seamănă unii cu alții, dar nu sunt identici în nimic, nici 
măcar în propria lor simetrie. Ochiul stâng nu este identic cu cel 
drept, mâna dreaptă nu este identică nici pe departe cu mâna stângă 
etc. Și chiar dacă un om nu poate fi identic cu un alt om, nici măcar 
cu fratele lui geamăn, toți oamenii fac parte din categoria de om, 
pentru că au cel puțin câteva trăsături comune speciei de om. 

Dar, sfera și conținutul speciei, suporturile ei complicate, 
diferențele specifice și, mai ales, individualitatea, personalitatea 
și universalitatea fiecăruia generează miliarde de întrebări cărora 
nu le-a dat niciodată, nimeni, nici un răspuns categoric. Pentru că 
răspunsul însuși este un univers. 

Cuvinte-cheie: om; ființă; ființare; cunoaștere; reflecție; universalitate; 

1  General de brigadă (rtr) CS I dr., Academia Oamenilor de Știință din România
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Abstract

By virtue of the knowledge gained over the years, our life experience 
and, above all, the reflection on the human condition, it is possible to reach 
a sufficient, reassuring or deceptive state of reason, however, according to 
which we commit an assertive sentence: every human being is unique and 
unrepeatable on planet Earth and in the Universe. In time, we turn this 
assertion into an apodictic and even categorical judgment. We have enough 
arguments to justify it, from the cosmic to the terrestrial, from the bio-psycho-
social to those related to the special physical, biochemical, intellectual and 
cultural composition of each individual. People are similar to each other, but 
they are not identical in anything, not even in their own symmetry. The left eye 
is not identical with the right, the right hand is not nearly identical with the left 
hand, etc. And even if a man cannot be identical with another man, not even 
with his twin brother, all humans belong to the category of man, because they 
have at least some features common to the human species. 

But the scope and content of the species, its complicated supports, specific 
differences and, above all, the individuality, personality and universality of 
each generate billions of questions to which no one has ever given a definite 
answer. Because the answer itself is a universe.

Keywords: man; living being; being; knowledge; reflection; universality; 
 

Introducere

Prima întrebare care se mai poate pune se referă la ceea ce numim mama 
natura. Cum este natura organizată pe Terra? Și, de aici, desigur, derivă 

și altele. Oare, chiar putem vorbi de o organizare a naturii? Există cineva anume 
îndrituit (de cine?) și, în același timp, responsabil cu o astfel de organizare (în cazul 
în care ea există cu adevărat), sau este vorba doar de o lege impusă de Terra pentru 
scoarța ei? Se știe, Pământul este o planetă vie, încă foarte tânără (abia și-a format, 
din sedimente și din efectele arderii magmatice, o scoarță care să-i învelească, să-i 
protejeze sau, poate, doar să-i domolească și chiar să-i stingă, cu timpul, focul din 
adânc). Chiar dacă o astfel de stingere înseamnă moarte. La urma urmei, tot ce-i viu 
e condamnat sau onorat să moară. Viața însăși este drumul către moarte, cum ziceau 
cândva existențialiștii. Pământul este, deci, o planetă în plină activitate geofizică 
și cosmică, în relații cu alte planete din sistemul solar, cu Soarele de care depinde 
cam din toate punctele de vedere și din care, probabil, se va fi desprins cândva, 
ca o picătură de un ocean, fiind de un miliard de ori mai mică decât astrul zilei, 
și, bineînțeles, cu sine, în generarea, acceptarea și punerea în operă a legilor vitale 

EDITORIAL
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de sistem și de proces: legea gravitației, legea protecției împotriva radiației solare 
și cosmice nocive, împotriva meteoriților și altor corpuri cerești, legea generări 
resurselor necesare litosferei, biosferei, atmosferei și stratosferei etc. 

Radiația cosmică și cea solară nocivă sunt deviate de magnetosferă, aceste 
deviații formând centurile de radiații Van Allen. Cele două centuri – una interioară, 
aflată la peste 1000 de kilometri de Terra, cealaltă, exterioară, aflată la 60.000 de 
kilometri, dar și o a treia, care se formează între ele, preluând funcțiunile centurii 
exterioare, atunci când aceasta nu mai poate face față amplorii și intensității unor 
explozii solare și, ca urmare, bombardamentelor radioactive – seamănă foarte mult 
cu cele generate de polii unui magnet (de fapt asta și sunt: câmpuri generate de polii 
magnetici ai Pământului). 

  
Figura nr. 1 Centurile de radiații Van Allen

Atmosfera Terrei este atât de densă, încât distruge orice obiect cosmic ce 
pătrunde (accidental sau nu) în interiorul ei, cu viteze cosmice foarte mari, chiar 
imposibile pentru Terra (în jur de 25.000 – 50.000 km pe oră). În mod normal, aceste 
viteze nu sunt posibile în atmosfera terestră. De ce? Simplu. Pentru că, deși face 
parte din sistemul solar și, prin sistemul solar, din Cosmos, planeta noastră, spre 
deosebire de România noastră,  este, totuși, suverană. Aproape tot ce se întâmplă 
în străfundurile planetei și la suprafața ei, adică în straturile mai puțin dense, este 
determinat de acest modus vivendi al planetei. 

Cum este însă acest modus vivendi? Este unul de tip armonios, unul conflictual 
sau unul aleatoriu? Adică legea unității și luptei contrariilor, legea conservării 
energiei și celelalte legi naturale pe care orice om care a trecut cât de cât printr-un 

EDITORIAL
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sistem educațional le știe, sunt doar ale Terrei sau aparțin întregului univers cunoscut? 
Răspunsul cel mai simplu ar fi acela că lucrurile astea, pentru omul individual și 
pentru Universul Om, nu contează. Deocamdată, omul este încă – și, probabil, va fi 
pentru multă vreme – captiv pe Terra și, deci, supus legilor ei. Fie că a venit cândva, 
de undeva, fie că s-a născut aici, din acest pământ. La urma urmei, nici asta nu are 
importanță. Contează ceea ce există și ceea ce face parte din ce există. Chiar dacă tot 
ce există merită să și piară.

Peștele mare înghite peștele mic

Dar care este legea fundamentală a vieții pe Pământ? 
Răspunsul, mai exact, răspunsurile la această întrebare nu sunt simple. Fie că 

s-au pus sau nu s-au pus, viața pe Pământ – singura pe care o cunoaștem din acest 
infinit Univers – este mereu aceeași. Ea poate fi privită dintr-o perspectivă lineară 
– indivizii tuturor regnurilor și speciilor se nasc, trăiesc și mor –, iar acest sens 
este totdeauna unic și ireversibil, ceea ce face din viață un dat, un adevăr obiectiv, 
absolut în universalitatea sa. În această linearitate, există și o determinare lineară, o 
condiționare lineară. Însă tot ce există viață pe Pământ – de la vegetație la existență 
conștientă și inteligență – se comportă nu doar linear și ireversibil, ci mai ales ca 
un sistem dinamic și complex, ca o procesualitate organică. Vegetația își extrage 
resursele minerale din pământ și energia de la soare, iar această componentă a 
ciclului vieții vegetale pare a fi – și chiar este – neschimbată de când se știe lumea 
lume. Fiecare individ din această componentă vegetală a biosului sfârșește fie ca 
hrană pentru regnul animal, fie ca îngrășământ sau ca sediment (descompunere a 
vegetației în elementele esențiale din care este compusă) care substanțializează și 
îngroașă scoarța terestră și contribuie la perpetuarea ciclului vieții. 

Tot ce există ca viață pe Pământ se nutrește cu resurse din pământ, transformate 
în hrană sau în obiecte de consum, prin grija planetei, dar și prin truda și inteligența 
umană, cu ajutorul energiei venită de la Soare. Iarba crește din pământ, din 
stratul fertil al acestuia, erbivorele pasc iarba – așa trăiesc, aceasta este una dintre 
trebuințele lor primare –, carnivorele să hrănesc, în principal, cu erbivore, iar acestea 
constituie hrană pentru oameni și pentru ele însele etc. etc. O parte dintre mamifere 
sunt omnivore, dar, în principiu, regula impusă de Terra este respectată. În oceane, 
rânduiala este cam la fel. De unde și zicala că, totdeauna, peștele mare înghite 
peștele mic. De-a lungul milioanelor de ani, nu s-a schimbat mai nimic în această 
rânduială. Ea nu seamănă însă cu un ritual, în care și prin care fiecare își acceptă 
soarta și se comportă ca atare, ci, mai degrabă, cu o luptă pe viață și pe moarte, cu un 
război continuu între specii. Gazela nu se duce în fața leului înfometat și îl roagă s-o 
mănânce, ci se apără de acesta, disperată, prin fugă. Pentru că o astfel de rânduială 
nu respectă cel mai elementar drept al fiecărei viețuitoare de pe Terra și de oriunde ar 

EDITORIAL
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fi ea: dreptul la viață. Or, în rânduiala Pământului, tocmai acest drept fundamental 
este încălcat pe toată linia. 

Din toată această rânduială, numai omul pare, deopotrivă, atipic și ca făcând 
parte din sistem. Atipic, întrucât trebuințele lui primare, deși se încadrează în același 
concept, sunt ceva mai diversificate, în sensul că el își alege hrana de unde vrea și 
cum vrea el: de pe scoarța terestră, din ocean, din aer și chiar din adâncul pământului. 

Altfel spus, omul exploatează, în mod sălbatic, toate resursele Pământului, 
începând cu cele produse datorită activității geofizice a planetei și continuând cu cele 
minerale, cu apa, cu aerul și cu produsele biosferei. Desigur, produsele naturale par 
a nu fi suficiente nu atât pentru cei 7,5 miliarde de locuitori ai planetei (majoritatea 
dintre ei trăind, de fapt, în sărăcie), cât mai ales pentru o mână de oameni care se 
consideră stăpânii de fapt și de drept a tot ce mișcă și nu mișcă pe Terra. Ei impun 
regulile, folosind fel de fel de formule care nu au acoperire nici în faptele lor și cu 
atât mai puțin în modul lor de a gândi. Astfel, frumoasa noastră planetă – cea mai 
frumoasă și mai agreabilă din întregul sistem solar – nu este nici pe departe ce ar 
putea fi și ceea ce ar trebui să fie. Pentru că, din perspectiva dreptului la viață, tocmai 
acest drept nu este, în nici un fel, respectat.  

Se pare că așa-i croită, că așa este concepută viața aici. Se pare că s-a strecurat 
o greșeală extrem de gravă, care a generat războiul continuu de pe Terra. Și aici nu ne 
referim la războiul oamenilor – care este un fel de război dedicat în cadrul războiul 
intrinsec al naturii-mamă –, ci la războiul endogen sau, poate, exogen al Terrei. În 
mod normal, produsul vegetal ar trebui să devină hrană pentru produsul animal, nu 
curmându-i-se, în mod brutal, viața, ci pe măsură ce viața lui se sfârșește în nod 
natural sau trece într-o altă stare, într-o altă funcțiune, într-o altă competență, ca să-i 
spunem așa. În mod normal, regnul vegetal ar trebui să genereze un produs pe care 
să-l livreze în mod natural regnului animal, spre exemplu, în schimbul bălegarului 
(care ar fi o întoarcere la natură). În parte, acest transfer deja se realizează prin fruct. 
Dar nu îndeajuns. La rândul lor, diferitele componente sau trepte ale regnului animal 
ar trebui, de asemenea, să genereze produse utilizabile în mod natural (nu prin 
curmarea vieții unora dintre indivizi), de exemplu, o speță de lapte, altul decât cel 
necesar creșterii fătului, dar nici lucrul acesta nu se întâmplă. O parte dintre animale 
(și chiar dintre plante) se hrănesc cu alte animale (pe care le ucid înainte de a le 
consuma, sau mușcă din ele direct, fără să le ia viața înainte, așa cum fac hienele). 
La fel fac și pitonii. Sugrumă victima, apoi o înghit. 

Omul este și mai crud. Mult mai crud.
Bineînțeles că, în felul acesta, natura păstrează un echilibru, o armonie, chiar 

dacă, din perspectiva dreptului la viață, modalitatea este una reprobabilă. Probabil 
că, de aceea, unii demnitari europeni cu drept de decizie sau de influențare a acesteia 
au interzis sau au sugerat demnitarilor români, care conduc de 30 de ani țara spre 
prăpastie, să nu construiască autostrăzi peste munți, pentru a proteja niște specii de 
insecte… Dar nu este acest exemplu singura imixtiune în drepturile legitime ale unui 
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stat suveran. Uniunea Europeană nu a desființat suveranitatea statelor. Unitatea de 
bază a lumii este statul suveran. Atunci de ce o încalcă? De ce încalcă leul dreptul 
la viață al gazelei? În schimb, probabil oripilați și ei de aceste cruzimi, demnitarii 
euro au sugerat și chiar au reglementat modul în care trebuie să se facă sacrificarea 
animalelor desinate consumului: prin injecție letală etc. etc. Mă rog, mofturile unor 
demnitari din staff-ul Uniunii Europene, care urmăresc cu totul alte interese decât 
cele ale tuturor statelor membre, nu vor avea niciodată nici limite, nici bună măsură. 
Cel mare are nevoie ca de aer de noțiunea de mic.

Aceasta este, ca să-i spunem așa, natura-mamă. Natura Terrei. Adică modul în 
care trăiesc și conviețuiesc componentele planetei. Este un fel de ordine interioară a 
planatei, în toate componentele sale. Fiecare are un loc precis și un rol bine definit, 
de la care nu se abate sau nu trebuie să se abată nimeni și nimic, în nici un fel.  

Și totuși, și pe planeta noastră albastră, delicată ca o mimoză, mai vine, din 
când în când, accidental sau de bună voie și nepoftit de nimeni, câte un asteroid mai 
mare sau mai mic, oricât de atent și de vigilent ar fi sistemul de apărare, de securitate 
și de siguranță al planetei. Se pare că unul dintre aceștia, acum vreo șapte milioane 
de ani sau și mai mult, ar fi lovit năprasnic Terra, făcându-i ferfeniță fragila ei crustă 
și distrugând cam tot ce era pe aici, inclusiv uriașii dinozauri. 

Uite așa, ca să nu zică Universul că minuscula noastră planetă a dus-o și o duce 
bine-mersi, pe traiectoria ei liniștită, undeva, între planeta Venus, cea incandescentă, 
cu furtuni de foc, și Marte, cea care și-a trăit viața, s-a zgribulit ca o bătrânică, și-a 
înghițit oceanele și acum așteaptă fie o minune, fie o gaură neagră. În cazul unei 
implozii a acesteia, ar avea serios de suferit și Terra noastră. În cazul reîntoarcerii la 
viață a planetei Marte, în pofida imposibilei întoarceri a timpului, poate ne-am gândi 
și noi să ne întoarcem la izvoare, dacă izvoarele noastre sunt cumva și pe acolo. 

Natura umană

Oricum, omul se comportă pe Terra, ca și cum n-ar fi născut și crescut aici. 
Așa cum, de fapt, se comportă și unii români, foști și actuali conaționali de-ai noștri, 
față de România și de civilizația ei multimilenară, pentru ei, doar bătrână, primitivă 
și barbară.  

În situația în care omul a apărut aici, fiind un produs al Pământului sau al cui 
o fi, ar trebui explicat, în mod clar și convingător, cum s-a întâmplat acest lucru. 
Desigur, omul pune pe seama creației divine tot ceea ce nu poate explica sau înțelege 
prin modul de gândire al ființei umane. Viața este, pe planeta Pământ și în Univers, 
în cazul în care există viață și pe alte planete din galaxia noastră sau din alte galaxii, 
o creație divină. Dumnezeu a creat tot ce nu se poate explica prin știință. Iar această 
explicație dogmatică pare a fi suficientă pentru marea majoritate a populației de pe 
Terra. Oricum, omul actual nu trăiește la începuturile lumii, ci în prezentul nemijlocit 
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al acesteia. Fără a exclude această dogmă (care, oricum, s-a înstăpânit în toate culturile 
și în toate identitățile civilizaționale și care are valoarea ei sacră), trebuie spus că 
există și alte ipoteze și chiar teorii privind originea omului, a civilizației terestre 
și a modului său de viață. Teoriile evoluționiste, teoriile universurilor paralele etc. 
etc. Dincolo de realitatea concretă, palpabilă, omul vede spiritualul, determinarea 
intrinsecă, forța gândului și a cuvântului, capabilitatea de a crea și dezvolta teorii, 
concepte, realități în virtual etc.   

Nu putem cunoaște natura decât supunându-ne cauzelor legilor ei, scria 
Francis Bacon, convins că natura este realitate, iar realitatea este un fundament, un 
univers concret, stabil, la care trebuie să ne raportăm continuu și la care trebuie să 
ne întoarcem mereu pentru a nu rătăci niciodată drumul. Părintele metodei inductive 
nu s-a îndepărtat niciodată de această realitate. Și, la urma urmei, pentru ceea ce 
vrem să spunem noi aici, cum, când, de ce și din ce a apărut omul pe Terra nu 
are nicio importanță. Important este că omul se află azi, aici, dar se comportă ca 
și cum n-ar fi de aici, ca și cum ar fi un venetic, un cuceritor teleportat cândva pe 
Pământ, nu doar  pentru a se adăposti, ci pentru a-i exploata efectiv, până la epuizare, 
resursele. Omului nu-i pasă dacă planeta sa suferă sau nu, dacă sistemul de generare 
a resurselor pe care el le folosește la discreție și pentru capturarea cărora a săvârșit 
și săvârșește unele dintre cele mai cumplite crime care pot fi imaginate. Pe el îl 
interesează doar să fie stăpân, să aibă putere absolută, nu numai asupra naturii, ci și 
asupra semenului său. 

Natura-mamă, așa cum a fost ea creată și cum este generată și regenerată 
mereu, de-a lungul anuilor și anotimpurilor, nu-i convenabilă pentru ființa umană. 
Nici anotimpurile nu sunt convenabile. De aceea, omul, spre deosebire de celelalte 
viețuitoare din regnul vegetal și din cel animal, are nevoie de o natură proprie, de 
o natură pde măsura cerințelor ființei și ființării lui, ale modului său de viață. Acest 
mod de viață nu este adaptat complet la condițiile geofizice și climatice existente pe 
Terra și, de aceea, omul a fost nevoit nu doar să se acomodeze cu aceste condiții, ci 
și să le corecteze sau să găsească modalități adecvate de protecție (îmbrăcăminte, 
locuințe, infrastructură etc.) împotriva efectelor lor.

Infrastructura uriașă și extrem de diversificată și de sofisticată construită de 
om, cu îngăduința naturii, dar împotriva voinței acesteia, are ca postament scoarța 
terestră (grosime între 30 și 60 km, în zona terestră, și între 5 și 15 km, în zona 
oceanelor), reprezentând 0,007-0.94 la sută din raza de 6370 km a planetei). Dacă 
se va continua tot așa cu proliferarea acestei infrastructuri-gigant, probabil că, într-o 
zi, megalopolisurile se vor scufunda în magmă. Și chiar dacă este puțin probabilă 
o asemenea eventualitate (să nu uităm că mantaua exterioară a magmei este în curs 
de răcire și, deci, de pietrificare), agresiunea omului împotriva scoarței terestre se 
continuă. Este foarte posibil ca omul să reușească să transforme scoarța terestră – și 
chiar partea fluidă a acesteia, oceanele – într-un mediu plăcut și confortabil pentru 
el și nevoile sale. Natura pământului nu este însă de acord cu așa ceva. Terrei și, 
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îndeosebi, biosferei nu-i este pe plac infrastructura realizată de universul omului. 
Și, de aceea, atunci când omul nu face pe dracul în șapte pentru a o întreține, pur 
și simplu natura pământului o sufocă, o distruge și o înghite. Din lungul șir de 
civilizații hominiene care s-au derulat probabil de-a lungul milioanelor de ani, n-a 
mai rămas aproape nimic. Iar castelele medievale, și ruinele cetăților sunt relativ de 
dată recentă. Ceea ce s-a construit în antichitatea timpurie, ca să nu mai vorbim de 
posibilele civilizații din trecutul foarte îndepărtat, despre care nu avem aproape nicio 
informație, a dispărut pur și simplu. Epoca pietrei, a bronzului și a fierului sunt epoci 
de dată recentă, iar natura Terrei le-a acoperit doar cu sedimente. 

Practic, nimic din ceea ce face omul – nici chiar măsurile pe care se preface că 
le ia pentru protecția mediului – nu primește nici măcar un mersi circumstanțial din 
partea Terrei. Universul omului nu este consonant cu universul planetei, ci paralel 
cu acesta. Interesul Terrei și cel al omului nu au nici măcar un punct comun. Omul 
exploatează la maximum resursele planetei (minerale, biologice, energetice etc.), 
fără să se gândească îndeajuns la ritmul în care acestea se reproduc. Așa cum bine 
se știe, atâta vreme cât Pământul este o planetă vie, el va genera continuu, într-un 
ritm rezonabil, petrol, zăcăminte minerale, va conține resurse de apă potabilă, de 
ape minerale etc., dar ritmul în care le exploatează și le folosește omul nu neapărat 
pentru propriile lui trebuințe vitale, cât mai ales pentru a-și menține și multiplica 
la infinit puterea de control asupra planetei, asupra biosului și asupra celuilalt om, 
pentru a produce o mulțime de lucruri inutile, pentru a-și da cu stângul în dreptul și a 
se plânge lui însuși că-i sunt amenințate securitatea și propria-i existență, creează și 
amplifică atât pericolul epuizării acestor resurse, cât și apariția unei posibile riposte. 
Această posibilă ripostă a naturii Terrei împotriva omului și a naturii sale poate fi 
teribilă. Ea poate duce efectiv la distrugerea vieții biologice pe Pământ, atât pentru 
protecția planetei, cât și pentru resetarea parametrilor în vederea generării unui 
posibil nou bios. Sau chiar și fără el, mai ales fără el.

Deși toată ziua bate apa în piuă pe subiecte ecologie și de protecție a 
mediului, omul nu face și nici nu poate face mare lucru pentru protecția planatei. 
Tehnologia actuală și, mai ales, cea care se află în faza de creare, proiectare, testare 
și experimentare a produselor epocii hipersonice, îndeosebi a armelor hipersonice 
(deși Terra nu admite, în atmosferă și pe teritoriul ei viteze hipersonice) sunt dovezi 
clare pentru neliniștea planetei. E din ce în ce mai evident faptul că omul își dă tot 
mai mult seama că planeta nu-l mai poate suporta, întrucât, în scurt timp, nu va mai 
avea suficiente resurse pentru a-l hrăni pe el și ambițiile lui de putere absolută. E 
greu să hrănești și să suporți 7,6 miliarde de locuitori (care, în următorii 10-15 ani 
se vor dubla), dar, mai ales, este aproape imposibil să rezolvi sau măcar să atenuezi 
nivelul din ce în ce mai greu suportabil al conflictualității endogene nocive. Desigur, 
acest nivel insuportabil al conflictualității nu se datorează tuturor celor 7,6 miliarde 
de locuitori ai planetei (oricum, ei sunt truditori cu sapa, mare limbută și turmă 
surdă), ci ambițiilor de putere ale unei așa-zise elite care nu reprezintă nici măcar 10 
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la sută din această populație. Tensiunile sunt atât de mari – și, pe viitor, se pare că 
vor fi și mai mari –, încât marile puteri se înarmează precipitat cu cel mai sofisticat 
armament necesar războiului continuu și, mai ales, fazei ultime a acestuia, cea de 
nimicire reciprocă în masă. 

Un prim obiectiv ar putea fi asigurarea supraviețuirii unei elite, în condițiile 
distrugerii masive a populației (tocmai se testează, prin acest coronavirus, unul dintre 
mijloacele de nimicire a restului lumii), și, după catastrofă, resetarea vieții și puterii 
omului selectat pe Terra. 

Celălalt obiectiv – care se urmărește de multă vreme – este învingerea 
gravitației și evadarea pe alte planete sau, într-o primă fază, pe suporți intermediari 
creați de om. De mulți ani, savanții caută în galaxie și în afara acesteia exoplanete2, 
iar rezultatele sunt relativ încurajatoare. Până atunci, omul a creat un eșalon înaintat 
experimental, format din cosmonauți, oameni de știință etc., care testează de mulți 
ani condițiile de viață în afara atmosferei terestre, la viteze și accelerații foarte 
mari (peste 25.000 de kilometri pe oră), din nave cosmice, navete spațiale, stații 
orbitale etc. Probabil că, în viitorul apropiat, vor fi construite stații orbitale mult 
mai complexe și mult mai mari, dotate cu tot felul de utilități care să producă și să 
reproducă elemente de primă necesitate (apă, hrană, aer), fără de care omul nu poate 
supraviețui. Deocamdată, aceste stații se află pe orbite în jurul Terrei, dar, mâine, este 
posibil ca ele să graviteze în jurul lunii, al planetei Marte, sau oriunde este necesar, 
pentru a mai face un pas atât în cunoașterea spațiului cosmic, a universului cosmic, 
cât și în crearea unor posibile condiții pentru a trăi, deocamdată temporar, acolo. 

Desigur, de problemele acestea nu se ocupă întreaga omenire, ci doar vârfurile 
cercetării științifice, finanțate de unele guverne și de unele elite, în numele cunoașterii 
Universului universurilor. Această explorare în vederea cunoașterii nu are un scop 
în sine – simpla satisfacere a unei curiozități cognitive –, ci visează, ca întotdeauna, 
descoperirea unor noi resurse, unele pragmatice, de utilizare imediată, cum ar fi, spre 
exemplu, fierul conținut de meteoriți sau alte metale și substanța rare ce pot fi găsite 
pe corpurile cerești, mai ales pe orbita asteroizilor. 

Concomitent cu explorarea cosmosului, în primul rând, pentru găsirea unor 
noi resurse, omul trebuie să se decidă și ce va face cu centura de gunoi cosmic 
produs de el însuși prin activitatea sa de explorare a spațiului extraterestru. Resturile 
rachetelor lansate în Cosmos, sutele și miile de sateliți artificiali, care și-au epuizat 
durata de funcționare și au devenit niște corpuri moarte, niște resturi etc. gravitează 
acum în jurul planetei și nu se știe cum vor fi înlăturate. De fapt, omul s-a dovedit 
a fi incapabil să-și strângă gunoiul de plastic și reziduuri petroliere, care începe să 
polueze apa oceanelor, mediul atmosferic și chiar mediul terestru, la el acasă, punând 
în mare pericol ambientul și însăși viața pe planeta Pământ. 

Dar, toate acestea sunt, ca să spunem așa, efecte colaterale, oarecum firești, 
2 Planete unde există condiții asemănătoare cu cele de pe Terra, care este posibil să permită  continuarea vieții omu-
lui, în caz de nevoie, și acolo. 
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dar, care, dacă se iau măsurile cele mai corecte și mai eficiente, pot fi înlăturate 
sau măcar diminuate în mod substanțial. Ceea ce nu poate fi nici înlăturat, nici 
diminuat este esențialul din om, matrița lui contradictorie, conflictuală și, în mare 
măsură, defectuoasă. Ființarea umană, perfectă în esența ei, este conflictuală și 
chiar mizerabilă în realitatea și în conținutul ei. Omul pare a fi doldora de virtuți și, 
în același timp, impregnat în toate celulele cu imperfecțiuni, cu vicii. Iubirea este 
contrabalansată de ură și ancrasată din ce în ce mai mult în prostituție, iar ura este 
ridicată, mai mereu, la rangul de virtute. Virtuțile și viciile se află, în ființa umană, 
într-un echilibru precar, foarte rar sublim și, mai totdeauna, tragic, uneori chiar 
mizerabil. Gunoiul din om este atât de mare, de înstufat și de perfid, încât, uneori, în 
puținele sale clipe de luciditate rațională și suficientă, omul însuși se îngrozește. Cea 
mai recentă dovadă a acestei mizerii eterne a omului și a omenirii o reprezintă crearea 
și răspândirea (voluntară sau nu) a acestui virus încoronat, care demonstrează, încă 
odată, nu neapărat solidaritatea umană în fața unei primejdii, nu capabilitatea speței 
umane de a crea solidaritate, responsabilitate și respect față de viață și de calitatea 
de om, ci capacitatea omenirii de a produce mijloace pentru propria-i distrugere, 
mizeria umană a celor care conduc destinele omenirii, incapacitatea lor de a-și 
tempera măcar pentru o clipă interesele egoiste, mercantile și ticăloase, în favoarea 
respectării ființei umane, a civilizației umane, a speranțelor de frumos sau, cel puțin, 
de mai bine în derularea propriului destin al umanității. Comportamentul celor care 
conduc societatea omenească, măsurile nechibzuite (sau chibzuite în așa fel încât să 
producă efecte dezastruoase) arată cât de departe sunt oamenii mari de idealurile lor 
atât de mici, de mizerabile și de înguste. 

E clar că virusul acesta – ca și alte substanțe gata de atac asupra omenirii, 
toxina botulinică, spre exemplu –, la care se adaugă imensele arsenale de arme de 
nimicire în masă, sofisticate, robotizate și inteligente, arată cât de vulnerabilă este 
această lume la propria ei agresivitate și cât de periculoasă este viziunea (care începe 
deja să fie la vedere) a celor care o conduc. Însuși faptul că există asemenea mijloace 
de nimicire (nu de distrugere, ci de nimicire) în masă și că folosirea lor este riguros 
planificată îl îngrozește pe orice om cu mintea întreagă. 

Aparent, omul de pe Terra este fericit. Are un loc de muncă (cel care are un 
asemenea noroc), de regulă, la un patron, sau la stat, primește un salariu din care își 
întreține familia și execută, bineînțeles, întocmai și la timp, fără crâcnire, ce-i ordonă 
patronul său. Și chiar dacă acest loc de muncă este extrem de fragil, adesea foarte 
prost plătit, mai ales în țările sclave, el, totuși, există. Omul nu se ridică împotriva 
nedreptăților care i se fac decât atunci când îi ajunge cuțitul la os, când intră în 
disperare. În rest, în foarte puținul timp liber pe care îl are, se uită la televizor, sau, 
dacă are cu ce plăti, se duce la un restaurant sau în alte locuri de agrement. Fericirea 
omului, în epoca rețelei, a ciberspațiului, și a societății de consum și post-consum, 
rămâne una fugitivă, chiar grobiană, agresată de terorismul reclamelor, adesea 
prost făcute și introduse cu furca în percepția vizuală și auditivă… Este o fericire 
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circumstanțială și superficială, fără ca destinatarul ei să beneficieze de rafinamentul 
culturii de calitate, de posibilitatea reflecției și a gândirii profunde, de timpul de 
meditație necesar ființării profunde, cunoașterii și analizei. 

Azi, universul omului este unul agresiv, concurențial, caracteristic unui câmp 
de luptă, nesigur și amenințător. Și chiar dacă omul obișnuit nu are nevoie de mai 
mult, umanitatea n-ar trebui să se lipsească de așa ceva. Adică de liniștea și cumințenia 
pământului. Viața devine extrem de simplă, societatea de consum este una de tipul 
Bani-Bani-Bani, universul celor trei B, care contra care, dar fiecare înțelege acest 
univers după propriile sale structuri cognitive, simplificate la maximum. Simplificate 
la maximum sunt și sistemele de valori – democrație, economie de piață, drepturile 
omului –, toate interpretate și percepute într-o cheie simplă, grosieră și superficială, 
fără apel la analiză, la interpretare, la evaluare. Democrație înseamnă putere a 
poporului exercitată prin reprezentanții săi, scoși în față prin mecanisme și șiretenii 
ininteligibile, în care alegerile și voturile sunt esențiale, dar nesemnificative. Politica 
cetății devine, de fapt și chiar de drept, o politică anti-cetate, antinațională, anti-
valoare, cu o corectitudine incorectă care sprijină prin toate mijloacele noua sclavie, 
sclavia cu laptop.  Economie de piață înseamnă nu doar economie fără reguli, fără 
control social, fără planuri strategice și fără frontiere, ci și economie fără căpătâi, 
corporatistă și antinațională, care spulberă frontierele și valorile naționale, mărește 
decalajele dintre state, cele puternice devenind și mai puternice, iar cele slabe, 
devenind și mai slabe, permite exploatarea nemiloasă și discreționară a resurselor nu 
de către cei care le au, ci de către vârfurile de lance ale puterii absolute – corporațiile 
și așa-numitele multinaționale. Societatea de consum și post-consum are o singură 
rațiune și un singur sens: îndatorarea pe termen lung a populației planetei la sistemul 
bancar al puterii absolute, forțarea consumului până la distrugerea consumatorilor, 
îmbogățirea nelimitată a celor bogați și sărăcirea completă a celor săraci, astfel încât 
efectele cele mai așteptate de către putere să fie acelea ale adâncirii până la implozie 
a sclaviei planetare și moartea sclavilor care devin inutili, datorită universalizării 
roboților, dronelor și inteligenței artificiale … 

Anticii spuneau că „pe săracii care visează la bogăţie ii aşteaptă, în căutările 
lor, doar eşecul. Tentaţia de îmbogățire este echivalentă cu cea de îmblânzire a unor 
elefanți sălbatici.”.3

Drepturile fundamentale ale omului – cele consemnate în toate documentele 
și reglementările importante de pe Terra – și care par extrem de importante și de 
generoase la prima vedere, exprimă, de fapt, într-o formă abilă, tot interesele puterii 
absolute care se înscăunează pas cu pas pe planeta noastră și chiar în mintea noastră. 

Spre exemplu, Articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului are 
următorul conținut: Toate ființele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în 
drepturi. Iar articolul 3 (Orice ființă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la 
securitatea persoanei sale) întărește și mai mult această prevedere. Cu toate acestea, 
3 Enciclopedia înțelepciunii, p. 6 
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miliarde de oameni muncesc în sclavie, în nesiguranță, în insecuritate și nimeni nu se 
sinchisește de acest adevăr. Cei care dețin puterea, de la nivelul firmei la cel al Terrei, 
nu-și fac nici un fel de probleme în legătură cu prevederile acestei Declarații. Noua 
sclavie funcționează perfect, iar articolul 13, alin. 2 (Orice persoană are dreptul de 
a părăsi orice ţară, inclusiv a sa, şi de reveni în ţara sa.) legalizează posibilitatea 
corporațiilor și a puterilor care se află înapoia lor de a atrage (cu locuri de muncă 
mai bine plătite) forța de muncă înalt calificată și calificată din toată lumea, fără să 
cheltuiască un euro cu calificarea și pregătirea acesteia. Dreptul de a-și părăsi țara 
când dorește și de a lucra oriunde dorește pe planeta Pământ sau în Univers golește, 
de fapt, țările-colonii de creiere, de forța de muncă pregătită de ele, de populația 
vitală. 

Desigur, dreptul unui om de a se stabili oriunde dorește el pe planeta Pământ 
este unul fundamental și benefic pentru ființa umană. Mai exact, pare a fi. În realitate, 
acest drept avantajează acapararea resursei umane de către cei puternici, folosirea 
discreționară a forței de muncă înalt școlită și calificată în altă parte, pe cheltuiala 
țărilor sărace și aduse în sapă de lemn de interesul corporatist. Nu este însă o noutate. 
Dintotdeauna Occidentul a atras, în marile lui capitale, creierele planetei, dar, azi, 
acest lucru nu mai este o stratagemă a celui puternic, ci un drept consfințit chiar de 
Declarația Universală a drepturilor Omului. Acest drept al omului de a se stabili 
oriunde dorește el, fără nicio obligație față de țara care l-a adăpostit, l-a protejat, l-a 
instruit și l-a educat, va duce nu doar la o infuzie de sânge proaspăt pe teritoriul unui 
Occident dictator, îmbătrânit și obișnuit să cucerească, să supună și să exploateze, așa 
cum o face de mii de ani, ci și la distrugerea unor țări, în special a statelor naționale. 
Între acestea se află și România, țară membră a Uniunii Europene, care se situează 
pe locul doi în lume, după Siria devastată de un război pustiitor, în ceea ce privește 
migrația. În jur de cinci milioane de români în putere, în marea lor majoritate, școliți 
și calificați, au emigrat în țările occidentale în căutarea unui loc de muncă. Pentru 
ei și pentru țările în care au emigrat, poate că e mai bine sau, în orice caz, este o 
soluție. Pentru țara lor de origine este însă un dezastru. Dacă adăugăm aici și migrația 
sezonieră, amploarea și forța rețelelor mafiote, traficante și de prostituție, avem deja 
imaginea unui dezastru patronat de Puterea Civilizației de Consum și Post Consum.   

Fetițele din România sunt exploatate sexual de niște monștri cărora Justiția 
nu prea are ce le face, milioane de sirieni și-au părăsit țara din cauza unui război 
care candidează deja la un premiu de cruzime și de longevitate, deși acest război 
nu-i al lor, mii de români sunt îmbarcați aproape cu forța în autobuze și apoi în 
avioane, pe timpul crizei mondiale provocată de coronavirus, pentru că sparanghelul 
din nordul Germaniei are nevoie de peoni și nu poate aștepta. Desigur, o parte din 
ei au lucrat acolo, pentru că țara lor, adică a noastră, se află de trei decenii într-un 
război declanșat sau acceptat de propria ei conducere împotriva propriei ei țări, care 
a adus-o în sapă de lemn și a transformat-o, în miezul celui mai civilizat continent 
de pe planeta pământ, într-o colonie a corporațiilor și a rețelelor mafiote.  Chiar 
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dacă, potrivit art. 7 din Declarație, Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără 
nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii, legea nu rstre făcută pentru ei. 
Iar neputința legii este atât de mare și atât de profund dezorientată, încât, de fapt, 
ea, nolens volens, protejează hoția, criminalitatea, rețelele mafiote și distrugerea 
statelor-națiuni, a moralității și a sistemelor de apărare, de securitate, de protecție și 
de ocrotire a ființei umane.  

Așa este omenirea astăzi. Penetrată de tot felul de viruși, cariată până în 
măduva oaselor, viciată, debusolată, în marte parte destrăbălată și chiar tembelizată, 
golită de rafinament, de cultură autentică și chiar de bun simț, Este de-ajuns să 
privești, la televizor, discursurile, încrâncenările, certurile din Parlamentul României 
și comportamentul unora dintre politicienii românii ajunși în Parlamentul de 
la Bruxelles nu pentru a sluji interesul unei țări suverane, ci pentru a fi plătiți cu 
12.000 de euro pe lună și a lovi cu toate tunurile și nesimțirile posibile în interesul 
fundamental al României, acela de a fi și a rămâne o țară suverană, desigur, în cadrul 
Uniunii Europene, care trebuie să fie o uniune de state suverane, nu de suburbii, de 
a-și exploata și folosi în interes propriu și pentru beneficiul populației ei, resursele, 
creierii și înțelepciunea, 

Paralel cu degradarea galopantă a civilizației de pe Terra, segregarea existen-
țială se continuă, înarmarea marilor puteri ale planetei atinge deja cote extrem de 
periculoase, iar epoca hipersonică este pe cale de a da peste cap orice rânduială și a 
face din mersul broaștei țestoase un parcurs hipersonic. 

În lume se consolidează, din ce în ce mai mult, o structură esențială de tip 
piramidal, măcinată însă de tot felul de cicloane și de lupte furibunde pentru un loc 
cât mai profitabil în ierarhie. Toate lucrurile minunate realizate în sute de mii de ani 
de civilizațiile pământene pălesc în fața tăvălugului puterii absolute, a civilizației de 
consum înrobitor și a noii sclavii digitalizate. 

Războiul, marele război, ultimul război – cel al armelor ultra-letale, încastrat 
în războiul continuu al acestei lumi, în esența ei, sublimă, dar  paradoxală și endogen 
conflictuală – este foarte, foarte aproape. Deși marile puteri se tem unele de altele și 
tocmai de aceea se înarmează până în creștet, se străduiesc să mențină un echilibru 
pe muchie de cuțit, dar nu cu flori și cu săruturi pe obraz, ci cu obrazul gros, cu 
proiectilele pe țeavă și rachetele pe rampe.

Neîndoielnic, azi, mai mult ca ieri, lumea se restructurează pe o mare plină 
de furtuni, pe un concept de așteptare strategică tensionată și campare geopolitică 
de urgență. Structura piramidală are, în motivația sa, sute de conflicte și războaie, 
toate, dar absolut toate, pregătite și declanșate pentru putere discreționară, pentru 
bani, piețe și resurse. Actualul stadiu al războiului continuu al lumii, deși are 
aceeași esență, este cât se poate de variabil în conținut. În eșalonul întâi al ofensivei 
strategice a tuturor împotriva tuturor, se situează corporațiile. Ele fac ce nu pot 
face armatele, dar au în spate uriașele armate financiare, economice, mediatice și 
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militare, în primul rând, ale marilor puteri, dar și ale restului lumii. Fiecare dintre 
aceste componente ale uriașului dispozitiv participă în felul său la generarea marelui 
dezastru, care începe deja să-și arate fața. Crizele economice financiare din ultimele 
decenii și confruntările militare de tip babilonean din diferite teatre de război sunt 
doar experimente. Adică scenarii pentru testarea mediului geopolitic și geostrategic 
și a parametrilor devenirii acestuia, în cazul acestui mare război, pentru care, iată, 
omenirea se pregătește foarte intens.

În momentul de față, structura piramidală, denumită câteodată și nouă ordine 
mondială, nu este încă pe deplin consolidată (deși se lucrează cu toate motoarele 
politice, economice, financiare și militare în plin, la articularea ei), iar așteptările 
sunt uriașe. Această structură nu vrea să prevină confruntarea finală, ci doar s-o 
amâne cât mai mult, până în momentul când Puterea va fi sigură că va învinge încă 
odată, fără drept de apel, restul lumii, mai exact, restul statelor lumii.

Azi, grosso modo, structura piramidală (care nu este pe deplin consolidată) se 
prezintă, considerăm noi, cam așa: 

1. Pe platforma de sus, din vârful piramidei, strâmtă și blindată ca un modul 
piramidal exilat în pisc, se află marile puteri, deopotrivă consolidate, șifonate și 
revigorate la început de secol și de mileniu, astfel încât nimeni, niciodată, să nu 
le poată atinge sau cere socoteală. Indiferent care ar fi și cum ar fi reglementările 
internaționale, pe care tot ele le creează, le încurajează, le sugerează, le subvenționează 
și le validează, marile puteri ale lumii vor avea totdeauna dreptate. Pentru că ele și 
numai ale, cu ajutorul miilor de specialiști pe care-i stipendiază, îi preamăresc și 
le acordă fel de fel de premii, au dreptate. Niciodată n-o să ceară nimeni socoteală 
Statelor Unite pentru că au bombardat, cu de la sine putere, fără permisiunea ONU, 
Serbia. Nici chiar Serbia nu îndrăznește să mai scoată un cuvânt pe acest subiect. 
Oricum, nu l-ar asculta nimeni. Nici măcar sârbii. Nimeni n-o să ceară vreodată 
socoteală țărilor NATO pentru că au bombardat Libia și, practic, au distrus această 
țară. Nimeni n-o să ceară vreodată socoteală Rusiei pentru că a sprijinit rebelii din 
estul Ucrainei în războiul care a produs atâtea distrugeri și care este și acum pe rol. 
Nimeni n-o să ceară vreodată socoteală Chinei, Franței, Marii Britanii, Japoniei, 
Australiei și niciuneia dintre marile țări angajate în configurarea și transfigurarea 
puterii strategice.

Aceste mari puteri discreționare sunt, în primul rând, țările care dețin în mod 
oficial arme nucleare: Statele Unite, Rusia, China, Anglia și Franța. Ele sunt membre 
permanente ale Consiliului de Securitate al ONU etc. etc., țări în jurul cărora se 
formează alianțe și coaliții, parteneriate strategice și, în general, cam tot ce ține de 
geopolitica și geostrategia finanțelor, resurselor și aranjamentelor politice, militare 
și de securitate globale și regionale. Acestora li se alătură Germania și Japonia, mari 
puteri care au ieșit din efectul finalului de război și, acum, sunt gata pentru a se pregăti 
de următorul. Până atunci, au însă toată grija să se situeze în decalogul marilor puteri 
economice, financiare și militare ale lumii și, de pe pozițiile acestea, să participe la 
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conducerea întregii lumi sau măcar a acelor părți considerate de interes strategic vital 
pentru ele. 

2. Pe platforma mediană se află țările considerate puteri regionale, cele care au 
fost cândva imperii și care au mari pretenții (sau doar speranțe) în viitoarea resetare 
a puterii lumii. Printre acestea se află Turcia, Austria, Ungaria, India, Italia, Spania, 
Iranul, Arabia Saudită, Emiratele, Brazilia etc.

3. Celelalte 189 de țări, deși formal sunt suverane și independente, au consti-
tuții, parlamente și guverne proprii, reprezintă, în realitate, mulțimea care trebuie 
condusă, marea simplă, tâmpă și mută a statelor depersonalizate, cu suveranitate 
fără suveranitate, dependente în totalitate sau în cea mai mare parte de corporații, de 
interesele marilor puteri care dețin majoritatea dintre aceste corporații și folosesc la 
discreție resursele planetei, începând cu cele naturale și continuând cu cele ce țin de 
potențialul uman. 

Modul de ierarhizare complet disproporționată a acestei lumii și, mai ales, a 
puterii acesteia se sugerează, principial, în schema de mai jos (Fig. nr. 2). 

Figura nr. 2 Piramida puterii
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Important este ca o astfel de structură să fie acceptată în primul rând de 
cele șapte mari puteri și de puterile regionale, iar restul lumii să constate acest 
fapt împlinit și să se comporte ca atare. Adică umil și slugarnic, precum sclavii de 
odinioară. Desigur, noua ierarhie nu va folosi niciodată cuvântul sclav pentru restul 
țărilor lumii. Și nici pentru cei șapte miliarde de locuitori de rând ai planetei Pământ. 
Va folosi termenul de angajat și toate denumirile profesiilor necesare punerii în operă 
a noului demers. 

Universul Abstract 

Paralele cu Universul Concret descris sumar mai sus, se derulează, la fel de 
intens și de important, Universul Abstract. Acest univers aparține în exclusivitate 
omului. Sau omul aparține acestuia. Universul Abstract este, înainte de toate, un 
univers cognitiv, mai exact, un cadrul extrem de complicat și de greu de identificat 
și analizat, în care se generează și se coagulează, ca ontologie, gnoseologie și logică, 
partea analitică, exploratoare, creativă și cognitivă a ființei umane și societății 
umane. Acest Univers corespunde trebuințelor intelectuale, cognitive și culturale ale 
ființei umane. Mulțimea lor este mult superioară mulțimii trebuințelor fizice vitale, 
chiar dacă, fără satisfacerea acestora din urmă, omul fizic, în calitatea lui de individ 
aparținător unei specii, n-ar putea să existe. 

Putem spune că, de-a lungul timpurilor, omul s-a mutat în cognitiv, în sistemul 
valorilor intelectuale și morale, culturale și civilizaționale, unde se află în fiecare 
zi, douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru și în care și prin care se durează 
valoarea, cultura, civilizația, știința, patrimoniul și, în acest fel, durata și chiar 
eternitatea. În acest Univers, omul purtător de cultură și generator de valoare, se 
simte centrul lumii și al întregului Univers, întrucât este singurul și, deocamdată, din 
câte știm noi până azi, unicul care cunoaște și înțelege universalitatea, specificitatea, 
particularitatea și infinitul. Fiind o ființă creativă, omul este și va fi totdeauna un 
potențial nedegradabil, un izvor fără sfârșit, un Univers Rațional, în care mintea, 
gândul și sufletul abstractizează concretul și concretizează abstractul. Din această 
perspectivă, omul general, omul eidetic, redus la forma sa pură, este un demiurg, 
este o ființă care-l concretizează pe Dumnezeu, ca principiu, și se dumnezeiește pe 
sine, ca ideal. 

Și chiar dacă, din păcate, omul concret, omul individual, este, uneori, foarte 
departe de acest ideal, este foarte important că el știe asta, că își poate alege drumul, 
tabăra și orizonturile. Cu toate acestea, nici un om nu este mulțumit totdeauna pe 
deplin și necondiționat de ceilalți oameni, ci, dimpotrivă, îi plasează, aproape pe 
toți ceilalți și pe fiecare în parte în relația de identitate relativă, de contrarietate, de 
conflict și de indiferență. Ca și în lumea animalelor, indivizii puternici iau locul de 
conducere din mâna indivizilor mai bătrâni sau mai slabi, adesea printr-o luptă pe 

EDITORIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020 25

viață și pe moarte. Leii tineri alungă leii bătrâni, chiar dacă aceștia sunt sau pot fi mai 
înțelepți ca ei. În lumea animală, contează puterea, inteligența și viclenia. Și, în lumea 
oamenilor este la fel. Pentru că, și aici, ca și în lumea animalelor, omul este și rămâne 
lup pentru om. Ei, bine, Universul Abstract nu schimbă aceste reguli ancestrale, nu 
aduce savanți la conducerea diviziilor (deși, în antichitate, generalii chinezi țineau să 
aibă în preajma lor înțelepți, pe care-i consultau când luau decizii importante) și nici 
soldați de linie în centrele de cercetare științifică. Universul Abstract creează însă 
bazale de date, fondul cognitiv și patrimoniul de care oamenii au nevoie pentru a trăi 
într-o societate omenească.  

Totuși, se pare că Universul Concret, cel al lucrurilor și faptelor, care se folosește 
masiv de produsele Universului Abstract, cum ar fi, de exemplu, înalta tehnologie și 
inteligența artificială, este, mai degrabă, un univers în sine, în care raporturile sunt 
pragmatice, bazate mai ales pe putere, abilitate, inteligență și viclenie. Aici, Puterea 
este centrul vital, iar întregul Univers Pragmatic se constituie în jurul ei. 

Acest univers este dominat, azi, de o societate de consum, care întreține un 
spirit de piață haotică, o competiție războinică pentru resurse, un sistem bancar care 
a îndatorat deja aproape toți oamenii de pe planetă, fără ca sistemul respectiv să aibă 
vreo acoperire, în sens de susținere și de decontare, pentru creditele nelimitate pe 
care le acordă, mai mult impunându-le. 

Aparent, acest tip de societate a atins un grad atât de înalt al tehnologiei de 
vârf și inteligenței artificiale, încât toată lumea ar trebui să se bucure efectiv de 
aceste lucruri și nu doar să se înrobească toată viața pentru achiziționarea și folosirea 
lor. La urma urmei, chiar se creează impresia că noi, cu toții, trăim vremuri de înaltă 
prosperitate, care n-au mai existat niciodată pe planeta Pământ. Așa ar fi, dacă n-ar 
exista piramida de care aminteam mai sus, dacă statele ar coopera și colabora efectiv 
pentru ca fiecare să beneficieze de aceste avantaje și nu să asiste, fără putința de a 
se împotrivi, la proliferarea inegalităților și a noului tip de sclavie. Pentru că, atâta 
vreme cât mai mult de trei sferturi din populația planatei lucrează, de fapt,  pentru 
puterea și prosperitatea unui sfert, fără a avea vreo șansă să participe la elaborarea 
deciziilor politice și strategice, alta decât un vot care poate fi cu ușurință măsluit, e 
greu de realizat și menținut vreun echilibru, în afară de cel pe muchie de cuțit dintre 
marile puteri, pe care acestea îl mențin deja cu greu. 

Aproape toate legile care guvernează această lume sunt în așa fel făcute 
de către cei care au avut și au puterea, încât, aparent, pot să pună în operă marile 
principii de drept, dar, în realitate, scopul lor foarte bine mascat – mascat strategic 
am spune – fiind să mențină nu doar statu-quo-ul diferențelor, ci și pe cel al unei 
ordini în care puterea să fie totdeauna a celor care o au și o folosesc în exclusivitate 
pentru interesul lor și nu pentru cel al lumii pe care o conduc. 

Dacă se analizează cu atenție și în cunoștință de cauză modul în care Universul 
Concret se folosește de creațiile și patrimoniul Universului Abstract pentru a nu se 
schimba nicio esență – fostele colonii rămânând, de fapt ce au fost și țările cu resurse 
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fiind nevoite, prin mecanismele pieței mai mult sau mai puțin libere, ale sistemului 
financiar și ale unei democrații (fără demos) să cedeze de bună voie și nesilite de 
nimeni resursele lor celor puternici –, avem, de fapt, o perspectivă din care putem să 
înțelegem ce se întâmplă și ce ne așteaptă în viitor. 

Universul Abstract ar trebui să fie lăsat să ajute omenirea pentru a ajunge cât 
mai repede la o civilizație a cunoașterii, cea care face din fiecare om un Univers liber 
și la îndemâna tuturor, astfel încât, ieșind din propria-i conflictualitate, omenirea să 
fie în stare să-și redirijeze eforturile și capabilitățile spre realizarea bunăstării pentru 
toți, pentru securitatea și apărarea planetei și, evident, pentru rezolvarea problemelor 
existențiale ale viitorului. 

Și, în cele din urmă, în pofida unui sistem cretinizat, încremenit în binomul 
stăpâni și sclavi, omenirea va realiza acea armonie care să-i conserve și să-i 
perpetueze, frumusețea, bunătatea, camaraderia, prietenia, solidaritatea, spiritul de 
egalitate și fraternitate și respectul față de condiția umană. Noul concret va ieși din 
vechile rânduieli ancrasate în „mizeri și bogați”, cum scria Eminescu, și va reda 
omenirii demnitatea ființei umane, grija omului față de om, unitatea geopolitică, 
geofizică și geostrategică și noile perspective ale cunoașterii imensității.  

Universul Civilizațional

Universul Cultural de astăzi este unul gâtuit, trunchiat, ieșit din valoare 
și tradiție, adică din propria-i esență și centrat pe o cultură de piață, pragmatică, 
utilitaristă, în parte profesională, în parte simplistă, amatoristă, exilată aproape 
complet din morală, din responsabilitate, din respect, cu alte cuvinte, îndepărtată 
substanțial din ceea ce numim cultura profundă, înțeleasă ca o cultură de patrimoniu, 
înnobilată de trecut și deschisă spre viitor. Ieșirea din cultura profundă și intrarea 
în superficial sau într-o cultură exclusivistă a pragmaticului, a utilitarismului, a 
consumului reprezintă efectiv nu un progres, ci o degradare, o evadare (a se citi 
alungare) a omului din uman. 

Există, bineînțeles, și  unii factori obiectivi care obligă omenirea să urmeze 
această cale, dar și aceștia sunt subiectivați, adică folosiți de putere pentru a scoate 
omul din rădăcinile sale ancestrale, din istoria lui și a neamului său și a-l ancora în 
global, adică într-o libertate fără limite, dar strict condiționată de condiția impusă 
intrinsec pentru nouăzeci la sută din forța de muncă înalt calificată, dar și a restului 
lumii, de a lucra pentru un patron, pentru o corporație, pentru oricine altcineva și, 
dacă se poate, chiar deloc pentru țara din care face parte, care l-a adăpostit și l-a 
educat. Înalta tehnologie și tehnologia informației, atât în componenta lor științifică, 
de mare valoare, cât și în cea profesională, dacă nu este corelată cu trebuințele ființei 
umane, cu dimensiunea culturală a indivizilor și, mai ales, a comunităților, duce nu 
la înnobilarea omului, ci la înstrăinarea lui, la robotizarea lui. 
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Avem, deci, de-a face cu mai multe tipuri de cultură, dintre care cele mai 
importante, în opinia noastră, sunt următoarele:  

1. Cultura profundă;
2. Cultura profesională; 
3. Cultura științifică;
4. Cultura tehnică; 
5. Cultura literară;
6. Cultura artistică;
7. Cultura filosofică; 
8. Cultura istorică;
9. Cultura matematică;
10. Cultura mediatică;
11. Cultura geografică;
12. Cultura politică;
13. Cultura strategică;
14. Cultura de piață;
15. Cultura civică; 
16. Cultura de rețea etc.

Toate aceste tipuri de cultură (de fapt, fiecare domeniu al activității omenești 
presupune un anume tip de cultură, înțeleasă ca o cumulare a sistemelor de valori, 
de experiențe și de abilități ale acelui domeniu) sunt importante și, mai ales, sunt 
necesare domeniilor respective și oamenilor care lucrează acolo. Fără o astfel de 
cultură, lucrătorul de abrutizează, se robotizează, își pierde sensibilitatea, respectul 
față de ceea ce face, motivația profundă și esența, adică valoarea implicită, perenă, 
cea care dă efectiv cultura domeniului, transcendența acestuia în spațiul uman.  

Efectele deplasării omului din spațiul culturii profunde spre cel al culturii 
profesionale și tehnice sunt, sau pot fi,  dezastruoase pentru ființa umană și pentru 
comunitățile umane, pentru cultura organizațională și evident, pentru cultura 
profundă. Există chiar pericolul pierderii culturii profunde, culturii ancestrale, iar 
aceasta înseamnă scoaterea omului din comunitate, din cultura comunității, din 
istorie, din tradiție, din ceea ce-l definește și legarea lui de un centru diriguitor cu 
un cip. 

Mulți oameni, fascinați de progresul tehnic, de impactul pe care-l are 
ordinatorul în viața oamenilor și a comunităților, uită pur și simplu că sunt ființe 
umane și se comportă ca și cum ar fi (de fapt și sunt) elemente dintr-o rețea. Cultura 
de rețea schimba astfel radical viața oamenilor. Desigur, în bine, dar mai ales în rău. 

Iată, pe scurt, cam cum se prezintă acest impact civilizațional generat de șase 
tipuri de cultură: 
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NC TIPURI DE 
CULTURĂ

EFECTE

Pozitive Negative

1 Cultura 
profundă

Menține ființa umană în spectrul 
valorilor pe care le-a creat și îi 
dă acesteia valoarea și respectul 
rădăcinilor, unitatea ancestrală, 
sentimentul duratei și pe cel al 
re3sponsabilității. Este capabilă să 
asimileze și să susțină modernitatea. 
Menține omul complet, identitățile 
civilizaționale și diversitatea non-
conflictuală a lumii. Valorile nu sunt 
conflictuale.

Dacă nu-și menține capacitatea 
de asimilare a valorilor 
civilizației moderne, îndeosebi 
ale cognocivilizației, se 
anchilozează în trecut, devine 
fixistă și retrogradă. Dar calitatea 
ei de a fi profundă exclude o 
astfel de perspectivă. 

2 Cultura 
profesională

Ancorează profesiile în propriile lor 
sisteme de valori. Ajută la ridicarea 
calificării, la dezvoltarea spiritului 
de competitivitate și la creșterea 
performanței. De aceea, trebuie să 
fie și să rămână și o componentă a 
culturii profunde.

Dacă nu este ancorată în 
cultura profundă și chiar se 
delimitează radical de ea, 
așa cum vor globaliștii, duce 
efectiv la depersonalizarea și 
dezumanizarea profesioniștilor, 
adică la robotizarea lor. 

3 Cultura 
științifică

Este efectiv o componentă a 
culturii profunde, așa cum sunt, 
spre exemplu, cultura literară, 
cultura matematică, cultură istorică 
sau cultura artistică etc. Este 
cea care va susține și întreține 
efortul întemeierii societății 
bazate pe cunoaștere și, în final, a 
cognoculturii și cognocivilizației.

Lipsită de suportul culturii 
profunde, îndeosebi al 
componentelor umaniste ale 
acesteia, duce la crearea unor 
scientiști fără sentimente, 
fără ancorarea în timp, fără 
responsabilitate față de complexa 
ființare a ființei umane, În 
același timp, ea poate deveni un 
instrument în mâna globaliștilor 
pentru distrugerea comunităților 
și identităților culturala și 
civilizaționale.

4 Cultura 
tehnică

Astăzi, mai mult ca oricând, se cere 
fiecărui om, fiecărui profesionist 
să aibă un nivel de cultură 
tehnică ridicat. Cultura tehnică 
este indispensabilă progresului 
tehnic, iar fără progres tehnic nicio 
societate nu poate exista sub semnul 
duratei

Tehnicismul exagerat și 
exclusivist duce la crearea unei 
culturi tehnice fixiste, rigide, 
incapabilă de a se umaniza, iar 
efectele ei pot fi, ca și cele ale 
culturii științifice exclusiviste, 
extrem de grave pentru ființa 
umană, pentru societatea 
umană, ducând la unul dintre 
cele mai absurde paradoxuri: 
dezumanizarea culturii. 
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5 Cultura 
de piață

Cultura de piață, deși este veche 
de nii de ani (practic, de când 
s-a născut omenirea), ajunge 
la adevărata ei rațiune abia în 
societatea de consum. Circulația 
mărfurilor și a banilor atinge cote 
incredibile. Într-un fel, fiecare om 
este, într-o formă sau alta, beneficiar 
al acestui tip de societate.

Cultura de piață este cea care 
legitimează monstruozitățile 
economice și financiare care se 
întâmpla azi. O astfel de cultură 
scoate societatea din logica 
ei firească, eludează și chiar 
desființează frontierele și face din 
fiecare om un sclav financiar, un 
îndatorat, un dependent. 

6 Cultura 
de rețea etc

Cultura de rețea este o cultură 
nouă, o cultură de liant, o cultură 
integrativă. Ceea ce nu s-a 
realizat de-a lungul milioanelor 
de ani se poate realiza azi prin 
rețea și prin efectul de rețea, 
Rețeaua are o funcție integratoare, 
prin care se realizează rapid și 
consistent unitatea și actualitatea 
imediată, instantanee a sistemelor 
și proceselor. (În Figura nr. 3, 
se prezintă, schematic, funcția 
integrativă a rețelei.).

Privită exclusivist, doar ca un 
sistem de vectori nepurtători 
de nimic, rețeaua nu numai că 
reduce totul la o formulă eidetică, 
deci fără conținut, dar poate 
îndepărta funcția rețelei de la 
efectul ei principal,  acela de a 
face conexiuni și de a integra 
sistemele, procesele și culturile 

Valorile, asamblate în mari sisteme de valori, generează cultură, cultură 
însemnând, de fapt, asamblarea sistemelor de valori în mari patrimonii. Această 
dinamică este foarte complexă și însumează o procesualitate durabilă și foarte com-
plicată. Timpul, utilitatea, calitatea, rezistența, durabilitatea, fluența, accesibilitatea, 
complexitatea și acceptanța sunt ingrediente ale procesualității asamblării unei 
culturi din numeroasele sisteme de valori a căror rațiune este tocmai această poziție, 
această condiție și, la urma urmei, acest destin. 

Trebuie însă spus că nu există unități de măsură a nivelului de performanță a 
culturii, fie și pentru simplul fapt că valorile nu generează acțiuni, ci doar suporturi. 
Cele care generează acțiuni sunt mereu interesele.     

Din păcate, de mult prea multe ori, unii dintre oameni și chiar dintre specialiști 
confundă cultura și conținutul acesteia, cu simpla realizare sau acceptare de kitsch-
uri, de lucruri sau produse comune, de creații fără valoare sau de produse culturale 
de piață care satisfac niște trebuințe mărunte.

În acest fel, se constituie ceea ce numim subcultură, falsă cultură, incultură 
sau contracultură. Filme de proastă calitate, produse muzicale îndoielnice, clipuri 
de tot soiul fără vreo valoare, decât aceea de a atrage atenția asupra unor produse, 
sau de a produce o reacție, de a crea o senzație sau de a denigra o personalitate, o 
reușită, o valoare, constituie materia primă a subculturii,inculturii și contrac ulturii. 
Societatea de consum, deși menține unele standarde și unele branduri la nivel ridicat, 
nu se sfiește să arunce pe piață produse și concepte care generează și întrețin contra-
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cultura, prostul gust, lenea, vulgaritatea, incultura, îngâmfarea și chiar prostia. 
Pentru a se preveni astfel de devieri de la procesualitatea normală a realizării 

culturii, de orice tip ar fi ea, este necesară o interconectare a acestor tipuri de culturi, 
astfel încât să se asigure, în permanență, o relație directă și complexă a fiecărui tip 
de cultură cu toate celelalte. În felul acesta, se pot realiza unitatea și funcționarea 
marii culturi și a culturii profunde și implicarea lor directă în crearea și dezvoltarea 
suporturilor efective ale Universului Civilizațional (Fig. Nr. 3). 

Figura nr. 3. Modul în care culturile se integrează în marea cultură, generând  
Universul Civilizațional

Universul Științific

Datorăm stadiul de civilizație la care am ajuns, în primul rând, științei. 
Universul științific al omului depășește, azi, orice imaginație. De la plugul de 
lemn la computer, de la computer la sistemele informatice integrate și, respectiv, 
la generarea spațiului cibernetic. Într-o singură generație, s-a realizat, din punct de 
vedere științific și tehnic, mai mult decât s-a realizat în toate mileniile de până acum. 
Și chiar dacă realizările respective sunt încă folosite în exploatarea omului de către 
om, trebuie spus că omul, inclusiv cel exploatat, mai ales el, pentru că el, omul de 
știință exploatat, inginerul, tehnicianul și muncitorul le-au creat, se folosește de ele 
atât pentru progresul omenirii, cât și pentru propria lui trebuință.

De acest lucru trebuie să țineam neapărat seama. Este însă adevărat că omul de 
știință, savantul, profesorul, tehnicianul și muncitorul de rând, din fabrică, nu au în 
posesie decât propria lor casă și ceva mijloace de trebuință individuală și familială. 
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În rest, sunt angajați la stat sau la patron, iar statul și patronul sunt proprietari ai 
tuturor bunurilor, mijloacelor de producție și produselor care rezultă din cercetarea 
științifică și, în general, din orice proces de producție. Mergând mai departe cu 
raționamentul, se poate afirma că toți oamenii calificați și înalt calificați, care nu sunt 
patroni, sunt fie un fel de manageri la dispoziția patronului, fie profesori, cercetători, 
ingineri, tehnicieni, medici, muncitori, muncitori sezonieri etc. etc. care trăiesc dintr-
un salariu,prin vânzarea forței lor de muncă.

Această structură, care, în condițiile societăților sclavagiste, feudale și 
chiar socialiste, s-a dovedit a fi eficientă, nu este nici pe departe perfectă. Dar așa 
funcționează omenirea. Cu legi imperfecte, cu oameni inteligenți, tenace, morali, sau, 
dimpotrivă, proști, aroganți, slabi, imorali și chiar criminali. Societățile omenești se 
tot perfecționează de zeci de mii de ani, dar esența lor nu se schimbă, chiar dacă, în 
conținut, se produc schimbări de toate felurile în fiecare zi. 

Universul Științific este unul al dracului de pretențios, de complicat, de 
dinamic și de complex, în care nu poți să pătrunzi decât dacă și numai dacă știi carte 
și ai și o cantitate suficientă de creier pentru a înțelege ce se întâmplă acolo și a 
participa în fiecare zi, toată viața, la această întâmplare. Dar niciodată, oamenilor de 
știință și celor care duc greul cercetării științifice, producției și generării valorii, nu 
le va aparține dreptul la decizia politică și strategică, nici măcar atunci când numai ei 
o pot justifica, expertiza și susține din punct de vedere științific. Universul Științific 
va fi și, probabil, va rămâne totdeauna unul de analiză, evaluare, previziune, creație 
și producție în slujba cuiva. Iar acest  „cuiva”  înseamnă tagma care conduce această 
lume, șefii de state și de guverne, aleșii și culeșii națiunilor, patronii și managerii 
marilor sisteme financiare etc. etc. și, în general, toată această elită autocrată, 
plutocrată, democrată și de care o mai fi. Ea va conduce totdeauna, principial, 
democratic, sau, dimpotrivă, neprincipial, autocratic și chiar dictatorial tot ce există, 
inclusiv tot ce întâmplă în Universul Științific. 

Nu se așteaptă nimeni ca puterile să cedeze puterea, iar puterea să accepte 
să fie altceva decât putere. Toată această uriașă mașină de configurat, reconfigurat, 
reprodus și amplificat putere se află la dispoziția acestei elite, care poate să facă ce 
dorește cu ea. De aceea, spunem și acum, așa cum se spunea și cu mii de ani în urmă, 
că omul este lup pentru om. 

Universul Științific nu va trece niciodată la butoane, pentru că n-are ce să 
caute acolo, nu se pricepe la așa ceva, chiar dacă el și numai el are competența și 
abilitatea de a expertiza științific protipendada și de a o învăța cum să folosească 
butoanele pe care le moștenește din generație în generație. Iar scientiștilor le convine 
de minune această postură, întrucât pe ei nu-i trage nimeni la răspundere, iar fără 
expertiza lor științifică niciunul dintre butoanele de comandă și control nu va fi 
utilizabil. Încercarea politicienilor de a se școli și, în acest fel, de a prelua abilitățile 
scientiștilor a dat totdeauna greș. Ei nu sunt făcuți pentru așa ceva. Ei, politicienii și 
patronii cei mai abili nu fac parte din categoria inteligenților harnici, care aparține 
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scientiștilor, ci din cea a inteligenților leneși, care aparține, de regulă generalilor 
comandanți de mari armate. 

În mic, adică în rândurile muritorilor de rând, Universul Științific, tehnicizat, 
informatizat și robotizat excesiv, va duce la o robotizare rapidă inclusiv a omului 
obișnuit. Acest lucru nu înseamnă doar mecanizarea creierului sau înlocuirea lui cu 
o inteligență artificială, ci și depersonalizarea persoanei, scoaterea ei din propria 
esență, aceea de a fi gânditoare, de a se îndoi sau de avea certitudini și sentimente etc. 
Artificializarea inteligenței, nu doar prin introducerea de cipuri, ci și prin ciberne-
tizarea creierelor și a gândurilor va duce la desensibilizarea sensibilității umane, la 
creștere cretinismului și la artificializarea inteligenței naturale. Pentru că asta vrea, 
astăzi, ca și ieri, elita care conduce sau crede ea că realmente conduce lumea.  

Universul Moral 

Omul nu trăiește la întâmplare, chiar dacă și întâmplarea, ca și planificarea 
riguroasă, joacă un rol foarte important în viața sa. Faptul că omul trăiește, deopotrivă, 
în rigoare și în întâmplare, în certitudine și în incertitudine, în colectivitate, dar și în 
izolare, în bogăție și în sărăcie, în securitate și în insecuritate, în tot ce există și chiar 
în ceea ce nu există, arată cât de complicată este sau poate fi viața sa pe Terra. De 
aceea, comunitățile umane, pentru a putea supraviețui și coexista pe planetă, având 
în vedere faptul că omul este o ființă socială și nu poate trăi decât în comunitate, au 
impus și și-au impus, după modelul dreptului natural, legi, norme și modalități de 
existență și de comportament. Pentru om, izolarea este cea mai cumplită pedeapsă, 
iar autoizolarea este, de cele mai multe ori, un comportament deviant, o anormalitate 
sau o măsură temporală pentru a ieși din presiunea socială insuportabilă. Chiar 
și sihăstria, ca apropiere de Dumnezeire, nu este specifică ființei umane, ci doar 
acelor oameni, îndeosebi celor care-l slujesc nemijlocit pe Dumnezeu, să fie cât mai 
aproape, prin asceză și suferință, precum Hristos, de divinitate. 

Majoritatea oamenilor trăiesc, deopotrivă, în virtute și în păcat, în abstract și 
în concret, în universuri ideale și în universuri pragmatice și, în același timp, în toată 
gama de sentimente și sensibilități specifice omenirii. Adesea, distanța de la sublim 
la ridicol, de la eroism la lașitate, de la cinste la hoție etc., nu este decât de un pas. 

Lumea este tare înstufată. Dacă moralitatea, pentru un savant, pentru un om 
de știință, în general, pentru un om educat constă în respectarea unui set de reguli, 
norme și principii prin care se asigură protecția ființei umane, optimizarea relațiilor 
dintre oameni, a sistemelor educaționale, stoparea și combaterea deviațiilor de 
la norme etc., pentru omul de rând prioritare sunt obiceiurile, cutumele, regulile 
nescrise, transmise din generație în generație și care fac parte din cultura indigenă, 
din cultura de bază a respectivelor comunități. 

Ei, bine, pe măsură ce omenirea s-a modernizat, creând, de-a lungul timpurilor 
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diferite niveluri și exigențe ale moralei și, în general, ale comportamentului individual 
și social, unele dintre obiceiuri și cutume și chiar dintre normele juridice au devenit, 
atât în opinia diriguitorilor, cât și în cea a oamenilor de rând, caduce, inutile și chiar 
exagerate. Și, de aici, s-a deschis calea spre tot felul de libertăți moale, începând 
cu cele instituționalizate și continuând cu cele ale comportamentului individual și 
social, constituirea și protecția familiei, relațiilor sexuale și de altă natură etc. 

Tehnicizarea înaltă și informatizarea excesivă și foarte rapidă a societății, 
apariția rețelelor comunicaționale, informaționale, sociale și profesionale și a 
efectelor de rețea, au deviat comportamentul oamenilor și instituțiilor, au scos lumea 
din matca ei tradițională, unitară și respectuoasă și au aruncat-o în vâltoarea noului 
fluviu cibernetic, care este pe cale de a spulbera tot ce a fost odată, pe motiv că nu 
mai estre folositor. 

Ieșirea tot mai accentuată și aproape bruscă a omenirii din morala ei eternă a 
creat un vortex extrem de periculos, care a bulversat mințile mai slabe și creierii cu 
prea puțini neuroni, generând comportamente libertine, necontrolate, deviante, unele 
dintre ele chiar împotriva naturii omului.

Morala eternă și noua morală nu au prea multe puncte comune. De-aceea, și în 
acest univers, atât de important pentru om și pentru societatea omenească, s-au creat 
crevase greu de acoperit, mentalități care pot duce efectiv și în foarte scurt timp la 
degradarea comunităților și a ființei umane. 

Ca și în cazul culturii profunde, ale culturii cu rădăcini pivotante, imposibil de 
smuls, atacată de cultura de piață, de cultura superficială, goală și de cultura mercantilă 
a societății de consum, și în ceea ce privește morala tradițională, morala eternă, aura 
cea mai importantă a ființei umane, a umanismului și societății oamenilor, ieșirea 
din morală și înlocuirea ei cu morala instinctuală, cu morala plăcerii, cu hedonismul 
cibernetic și cu tot felul de perversiuni și atitudini anti-morale, va avea consecințe 
extrem de grave. Cazul răpirii celor două fete de la Caracal și alte mii și mii de 
cazuri în care fetițele devin carne vie și prospături pentru rețelele de prostituție, 
fără ca societatea să fie în stare să stopeze acest cataclism, mai periculos decât orice 
pandemie, decât orice dezastru natural, sunt nu doar semnale de alarmă, ci atacuri 
masive, de cea mai mizerabilă speță, la adresa națiunii și a societății românești. Dar 
acest fenomen nu se petrece numai în România neputincioasă, în România rănită, 
în România zdrobită. El pare a fi o cangrenă a întregii omeniri, pentru că astfel 
de rețele, ca și cele de droguri, de materiale strategice, de terorism etc., există în 
toată lumea, dar cu precădere în zona de interes strategic a civilizației occidentale, 
vizând îndeosebi Europa de Vest, fostă stăpână a lumii. Migrația musulmană masivă 
în Europa de Vest, în cea mai mare măsură datorată efectelor, colaterale sau nu, 
ale acțiunii devastatoare a Occidentului împotriva Orientului Mijlociu, a schimbat, 
sau, în orice caz, este pe cale de a schimba libertinismul moral occidental - și  el un 
dezastru pentru sănătatea comunităților umane și a oamenilor - prin oresiunile și 
chiar prin regulile impuse de Sharia.  

EDITORIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/202034

Liberalizarea și libertinizarea moralei nu vor face ființa umană mai fericită, 
ci, după datele care deja există, va fi de folos doar deviaților sexuali, perverșilor și 
oamenilor lipsiți de orice sentiment moral curat, autentic și profund. Continuarea 
acestui trend va duce, doar în câțiva ani, la pervertirea celor vulnerabili, celor 
slabi, dar, credem noi, nu și la degradarea ființei umane, care va rezista și de data 
aceasta atacurilor imorale. Societățile vor reacționa în consecință, pentru că oamenii 
trebuie să-și protejeze viața, familia, trecutul prezentul și viitorul, credința, morala, 
încrederea și, mai ales, aurul civilizațiilor terestre, florile vieții omenești de pe Terra, 
adică fetele. Societățile sănătoase la cap nu vor mai permite piraților acestui veac 
să se folosească așa cum vor ei de resursele planetei, de inteligențele strălucite și 
de florile civilizației noastre – fetele –, ci vor riposta vehement. Altfel, vom pieri. 
Rețelele distrugătoare de oameni și națiuni sunt numeroase, puternice și susținute 
de cei care vor să obțină și prin aceste modalități ce n-au reușit să obțină prin toate 
războaiele pe care le-au declanșat și le-au câștigat sau le-au pierdut.   

Spre o posibilă cognocivilizație sau spre o entropie zero 

După părerea noastră, există, din noianul de posibilități, doar două opțiuni 
credibile și care, într-un fel, obligă la o decizie cât mai rapidă: 

- crearea și asamblarea suporturilor culturale (sisteme de valori) și materiale 
(tehnologie, infrastructuri etc.) necesare accelerării sau măcar continuării procesului 
de articulare temeinică a unei civilizații bazate de cunoaștere, a unei cognocivilizații;

- continuarea actualelor procese specifice societății de consum până în 
momentul când se ajunge la o entropie zero.  

Prima opțiune este calea firească spre progres. Pentru a supraviețui, sistemele 
și procesele trebuie să se reconfigureze în funcție de noile condiții. Legea transfor-
mării, a devenirii se aplică și în cazul civilizațiilor. Nicio civilizație de pe Terra nu 
este nemuritoare. Fiecare dintre civilizațiile existente, așa cum bine se știe, se trage 
dintr-o civilizație anterioară, prin transformarea și modernizarea acesteia. 

Este clar pentru toată lumea că viitorul civilizației umane de pe planeta 
noastră este strâns legat de devenirea, sau, dacă trebuie să folosim și alte cuvinte, 
de consumarea resurselor civilizațiilor actuale. Huntington vorbea de șapte sau 
opt (occidentală, ortodoxă, niponă, sinică, hindusă, musulmană, africană și latino-
americană, aceasta din urmă putând fi integrată și în civilizația occidentală). În 
concepția profesorului de la Harvard, civilizația occidentală este una de tip ofensiv, 
agresiv. Așa cum bine se știe, principalele țări care fac parte din această civilizație 
au cucerit aproape întreaga lume, evident, nu de dragul de a o civiliza, ci pentru a-i 
folosi în interes propriu resursele. Această civilizație, care a creat regimul colonial, a 
distrus civilizațiile străvechi existente pe continentul american și au creat, în locul lor, 
lumea nouă, face exact același lucru și acum, dar prin alte mijloace. Totuși, se pare că 
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vine o vreme când omenirea, dacă vrea să mai supraviețuiască pe planeta Pământ, va 
fi obligată să-și corecteze erorile și să opteze pentru colaborare și cooperare la nivel 
global în vederea realizării civilizației viitorului, a civilizației bazate pe cunoaștere, 
a cognocivilizației. Despre asta vorbesc și globaliștii, adică acei super-oameni 
extrem de puternici și de bogați care vor și mai multă putere și mai multă bogăție și, 
pentru aceasta, întreaga lume ar trebui reformată, resetată și subordonată lor. Epoca 
unei civilizații otova, fără identități civilizaționale nu este altceva decât distrugerea 
civilizațiilor existente și nicidecum asamblarea lor planetară sub conducerea unui 
guvern mondial. Și cognocivilizația, cel puțin în primele faze ale constituirii ei, va 
trebui să fie alcătuită din identități civilizaționale, prin acestea păstrându-se nu doar 
diferențele, ci și acel cadru competitiv, axiologic și, la urma urmei, specific, prin 
care se vor păstra elementele necesare realizării unui potențial (potențialul se naște 
din deosebire, din concurență și chiar din conflict) care să genereze interesul și, prin 
aceasta, motorul acțiunii umane eficiente.

În cazul în care diriguitorii omenirii, ca să-i numim așa (în fond, este vorba de 
puterea absolută a elitei), nu înțeleg necesitatea păstrării și conservării identităților 
civilizaționale, se va ajunge foarte repede la autosuprimarea elementelor de dinamică 
și, deci, la entropie zero. Iar entropia zero înseamnă moartea sistemului sau a 
procesului. Probabil că viitorul ne va scoate din aceste meandre, din aceste interese 
și din acest simplisme și ne va da înțelepciunea necesară pentru a respecta și pune în 
operă, cu convingere și responsabilitate, treptele devenirii. 

În loc de concluzii 

Dacă mersul înainte, spre cea mai înaltă treaptă civilizațională – cea a 
civilizației bazată pe cunoaștere – este atât de important, atât de tentant și de necesar, 
atunci de ce marile puteri se dotează cu cele mai performante și mai sofisticate arme 
care au existat vreodată și care, de fapt, amenință distrugerea efectivă a civilizațiilor 
de pe planetă, în cazul în care războiul deja existent, războiul continuu, războiul 
nelimitat ajunge în faza folosirii arsenalelor existente și a celor viitoare? La această 
întrebare, răspunsul rațional este unul singur: toate războaiele de până acum au fost, 
din perspectiva valorii și utilității lor și a esenței lor, deopotrivă, necesare și absurde. 
Nici războiul viitorului, oricare ar fi acela, n-are cum să fie altfel. Iar evitarea lui, 
dacă urmăm logica de milenii a războaielor lumii, pare a fi – și chiar este – practic 
imposibilă. Singurele modalități care ar putea transforma imposibilul în posibil 
și posibilul în realitate, ar fi luciditatea strategică a elitei mondiale și presiunea 
intelectuală, cognitivă, responsabilă, pacifică, lucidă și morală asupra acestei elite.
Pentru a n-o lăsa s-o ia din nou razna. 
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Rezumat 

Aflat în prima linie a conceptelor manageriale de aproape 3 decenii, 
Balanced Scorecard mai dispune de resurse care-i denotă flexibilitatea și 
puterea de asimilare sau modernizare și adaptare a propriilor instrumente.

Succesul obținut atât în organizațiile din sectorul privat, cât și în cele 
publice prin modul de abordare a unei afaceri sau serviciu public utilizând 
lupa celor 4 perspective, au reliefat valențele lui multiple de analiză și 
controlul al performanței sau sistem de management și planificare strategică.

Unul din domeniile insuficient explorate din perspectiva avantajelor ce 
pot fi create cu BSC este reprezentat de domeniul învățământului, în special 
cel universitar datorită complexității și impactului pe care acesta îl are în 
societate. Abordarea ofertei educaționale a unei instituții de învățământ 
universitar prin prisma BSC contribuie la atingerea excelenței în dezvoltarea 
propriilor programe de licență, masterat sau doctorat și armonizarea acestora 
cu nevoile actuale ale societății. 

Prin articolul de față îmi propun să identific principiile sau enunțurile 
conceptului BSC cu aplicabilitate practică în activitatea de management a 
unei instituții de învățământ superior. 

Cuvinte cheie: Balanced Scorecard; management; învățământ superior;

1  Comandor (Marină) Inginer, Doctorand, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Şoseaua Panduri, Bucu-
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Abstract 

Being at the forefront of managerial concepts for almost 3 decades, 
Balanced Scorecard also has resources that show its flexibility and the power 
to assimilate or modernize its tools.

The success obtained both in private and public sector organizations 
through the approach of a business or public service completed by the 
magnifying glass of the 4 perspectives, highlighted its multiple valences of 
analysis and performance control or management system and strategic 
planning.

One of the areas insufficiently explored from the perspective of the 
advantages that can be created with BSC is represented by the field of education, 
especially the university one due to the complexity and impact it has in society. 
The approach of the educational offer of a university education institution 
through the prism of BSC contributes to the achievement of excellence in the 
development of its own bachelor’s, master’s or doctoral programs and their 
harmonization with the current needs of the society.

Through this article, I propose to identify the principles or statements 
of the BSC concept with practical applicability in the management activity of 
a higher education institution. 

Keywords: Balanced Scorecard; management; higher education;

Introducere 

O tendință observată în ultimele decenii este identificarea organizării și funcționării 
instituțiilor de învățământ superior cu entitățile și structurile corporatiste, în 

mod special datorită transferului instrumentelor de management din sectorul corporatist 
către instituțiile de învățământ superior. Aplicarea conceptului BSC în învățământul superior 
extinde managementul calității din oferta educațională către toate componentele sale: 
misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea 
proprie, gestionarea resurselor umane și materiale, serviciile tehnico-administrative.

Este vizibilă congruența și rolul conceptului BSC în asigurarea performanței 
manageriale și standardele impuse de către instituțiile guvernamentale calității educaționale 
ofertate de instituțiile de învățământ superior. În acest sens, voi examina impactul celor patru 
dimensiuni definite de BSC asupra proceselor, datelor de intrare și rezultatelor în cadrul 
procesului de asigurare a performanței și excelenței în învățământul superior.

Se poate observa faptul că sistemele educaționale și, implicit subsistemele componente, 
se manifestă într-o manieră centrifugă față de sistemele închise și dependente de un centru, cu 
un nucleu generator de informații. Educația devine un produs educațional care este în directă 
dependență și cauzalitate cu contribuțiile celor care participă la construcția / realizarea lui: 
profesori, elevi, părinți, autorități locale, administrația publică centrală.

Legislația națională prevede metodologii și standarde distincte pentru autorizarea, 
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acreditarea și evaluarea periodică a instituțiilor de învățământ. Accentul acestor norme 
este pus pe asigurarea capacității instituționale, eficacității educaționale și managementului 
calității.

Performanța managerială, în acceptul sectorului concurențial privat, aduce în ecuație 
domenii precum: mediul extern, parteneri, concurenți, organizare, procese interne, tehnologie, 
dezvoltare și perfecționare a personalului, profit.

Conceptul Balanced Scorecard 

Conceptul Balanced Scorecard apare pentru prima dată în SUA, la începutul anilor 90, 
şi este descris şi dezvoltat succesiv de către autorii acestuia, dr. Robert S. Kaplan şi dr. David 
P. Norton, inițial ca un cadru de măsurare a performanţei organizaţionale şi dezvoltat ulterior 
ca un cadru de management al strategiei.

Ca orice concept din sfera științelor sociale, BSC reprezintă o provocare continuă atât 
pentru manageri, cât și pentru alți cercetători în efortul de a-l rafina, îmbunătăți și adapta la 
noile provocări și transformări dictate de societatea aflată într-o continuă schimbare.

Un studiu recent efectuat de prestigioasa firmă de consultanță Bain & Co plasează 
Balanced Scorecard pentru a cincea oară consecutiv în top zece cele mai utilizate concepte 
de management din lume. De asemenea, BSC a fost selectat de către editorii revistei Harvard 
Business Review ca una din cele mai influente idei de afaceri din ultimii 75 de ani.2

O definiţie comprehensivă a conceptului poate fi următoarea: „Balanced Scorecard 
este un sistem de planificare şi management strategic utilizat în organizaţii de afaceri ori 
industriale, în sistemul public şi organizaţii non-profit din multe state, prin care activităţile 
specifice companiei se aliniază la viziunea şi strategia organizaţiei, cu perfecţionarea 
proceselor de comunicarea internă şi externă, cu măsuri de monitorizare a performanţei 
organizaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor strategice.”3

Abordarea managementului prin intermediul BSC direcţionează structurile 
organizaționale private către obținerea avantajului concurențial și a profitului, pe cele publice 
către îmbunătățirea serviciilor către cetățeni, prin abordarea unui comportament flexibili, 
adaptabil, orientat spre performanţă, eficienţă şi progres.

Inovația adusă de BSC a constat prin introducerea celor patru perspective financiară, 
client, procese interne şi dezvoltare şi perfecţionare, ca fundament în identificarea, 
selectarea, definirea şi evaluarea măsurilor necesare pentru implementarea unei strategii.4 
Pentru susținerea procesului de implementare a unei strategii cei doi autori au adăugat harta 
strategică, ce prezintă într-un format vizual inter-dependența şi inter-cauzalitatea obiectivelor 
strategice, definite în contextul celor patru perspective.5 Ultima intervenție a autorilor se 
diferenţiază faţă de cele anterioare prin sublinierea importanței introducerii viziunii în cadrul 
unei organizaţii. Acest ultim demers conferă o perspectivă viitoare care stă la baza identificării 
și selectării obiectivelor strategice definite în cadrul celor patru perspective. De asemenea, se 
subliniază rolul de instrument de comunicare internă și externă pe care aplicarea BSC îl aduce 

2  https://balancedscorecard.org/bsc-basics-overview/, accesat la data de 25.04.2020.
3  http://www.balancedscorecard.org, accesat la 12.02.2020.
4  David Norton, Robert S. Kaplan, The Balanced Scorecard – Measures the Drive Performance, Harvard Business 
Review, 1992.
5  David Norton, Robert S. Kaplan, Having Trouble with your Strategy? Then Map It, 2000.
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organizației dar și necesitatea existenței unei structuri de sine stătătoare în cadrul organizației 
ce are ca atribuțiuni facilitarea și evaluare modului de implementare a conceptului BSC.6

Se poate observa evoluția pozitivă a conceptului de la un simplu instrument de 
măsurare și evaluare al managementului și până la sistem complex de management al unei 
strategii.

Implementarea Balanced Scorecard în instituţiile de învățământ superior, publice sau 
private, conduce la îmbunătăţirea performanţelor în ansamblu, implementarea cu succes a 
reformelor, transparenţa activităţilor şi proceselor interne, transparență în cheltuirea banului 
public, o mai bună comunicare internă şi informare externă, conştientizarea alăturării 
efortului individual la realizarea scopurilor strategice asumate. 

Aplicarea conceptului Balanced Scorecard în instituțiile 
de învățământ superior 

BSC este utilizat cu precădere în cadrul instituțiilor de învățământ superioar, în special 
în cele din SUA, ca parte a unui set de măsuri de management al calității educaționale.7

Obiectivul principal al aplicării BSC în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
este de a sublinia rolul important al echipei manageriale, reprezentând mai mult decât o 
simplă monitorizare a calității procesului educațional și în special de suport cadru în alinierea 
eforturilor individuale și instituționale în îndeplinirea obiectivelor strategice asumate.

Implementarea strategiei cu ajutorul conceptului BSC sprijină echipa managerială în 
definirea, implementarea și evaluarea viziunii, misiunii și obiectivelor strategice astfel încât 
să răspundă optim unor cerințe formulate cu sprijinul onor întrebări importante: 

- Programele educaționale răspund cerințelor formulate în misiunea instituției?. 
- Oferta educațională este aliniată la nevoile societății contemporane și în perspectivă?, 
- Se pot îmbunătăți procesele interne ca susțin întreaga activitate instituțională?, 
- Resursa umană și cea materială este utilizată în mod eficient? etc.
Utilizat ca sistem de măsurare și evaluare a performanței organizaționale, conceptul 

BSC propune utilizarea KPI (Key Performance Indicators – Indicatori-cheie de performanță). 
Aceștia se pot identifica pe toate palierele, în toate cele patru perspective, măsoară elemente 
distincte ca activitatea / performanța atinsă, eficiența sau eficacitatea acțiunilor întreprinse și 
pot fi interpretați într-o notă cantitativă sau calitativă.

KPI ajută la cuantificarea modului în care s-a atins un obiectiv și la prioritizarea 
inițiativelor lansate, oferind vizibilitate în raport cu performanța individuală, de echipă sau 
organizațională. Pentru stabilirea nivelului atins în procesul de implementare a unui obiectiv, 
pentru fiecare KPI sunt stabilite praguri / niveluri de atins, critice, maximale sau minime.

Pentru identificarea oportunităților de aplicare a BSC în învățământul superior, vom 
încerca să identificăm aspectele pozitive și cele negative prin prisma celor patru perspective 
definite în cadrul conceptului și vom propune și câțiva indicatori cheie de performanță care 
pot sprijini procesul de evaluare a performanței organizaționale.

6  David Norton, Robert S. Kaplan The Execution Premium: Linking Strategy to Operations, 2008.
7  Fijatkowska Justynam, Oliveira Cidalia, Balanced Scorecard in Universities, Journal of Intercultural Management, 
vol. 10, No. 4, December 2018, pp. 62-63.
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Perspectiva financiară

Mulți autori consideră că balanța economică a unei organizații este suficient descrisă 
prin analiza indicatorilor financiari: balanța contabilă, profit, pierderi sau rapoarte privind 
utilizarea bugetului. În același timp, este unanim acceptat faptul că evaluarea indicatorilor 
financiari reflectă o stare trecută, reprezintă o cauză a unor decizii luate în trecut de echipa 
manageriale și a caror evaluare nu poate fi extinsă ca previziuni.

Din perspectiva financiară a BSC, sunt trei direcții prin care trebuie gândită planificarea 
bugetară care să asigure succesul implementării strategiei:

- planificare financiară de bază – prin care se asigură bugetarea anuală și controlul 
operațional al organizației;

- planificare bazată pe previziune – ce permite o alocare, bazată statistic, a resurselor 
pe termen mediu de câțiva ani;

- planificare orientată către mediul extern – pentru realizarea unui răspuns activ 
provocărilor mediului concurențial agresiv, dar și o flexibilitate a procesului de alocare a 
resurselor.

Instituțiile publice de învățământ superior, datorită gradului redus al descentralizării, 
sunt tributare fondurilor alocate prin buget, însăți performanța atinsă este direct proporțională 
cu nivelul și ritmicitatea fondurilor alocate.. Ca avantaje, putem enumera: crearea unui cadru 
stabil privind cheltuielile de personal și cele materiale și asigurarea unor proiecții de dezvoltare 
instituțională, dar în limita bugetelor alocate de la stat. Principalul avantaj identificat prin 
aplicarea BSC este cel de transparență în cheltuirea banului public. Ca dezavantaj, finanțarea 
de bază nu permite proiecții de lungă durată, inovarea fiind redusă datorită susținerii bugetare 
slabe.  Instituțiile private de învățământ superior, datorită gradului de autonomie financiară, 
au o libertate ridicată privind cheltuirea resursei financiare. Mare parte din taxele colectate 
de la studenți asigură necesarul pentru acoperirea cheltuielilor de personal și administrative. 
Scopul final al acestora este de a susține întregul proces de învățare și cercetare astfel încât 
organizația să înregistreze un profit. Excelența procesului educațional al instituțiilor private 
de învățământ poate fi susținută financiar și prin atragerea în cadrul organizației a unor 
personalități de renume.

Din perspectiva financiară, punctul comun al instituțiilor publice și private îl constituie 
granturile de cercetare sau consultanța pe care o pot oferi în domeniul de specialitate în care 
instituția este acreditată. Sumele de bani obținute prin intermediul acestor tipuri de activități 
permit ambelor instituții investiții în afara bugetelor alocate inițial și de extindere a inovării 
și cercetării pe domeniile specifice fiecărei instituții.

Indicatorii-cheie de performanță ce pot fi utilizați în această perspectivă țin de modul de 
utilizare a resursei financiare, îmbunătățirea valorii acționariatului și rentabilitatea capitalului. 
Implică utilizarea sporită a activelor, reducerea riscurilor financiare și îmbunătățirea marjei 
de profit.

Perspectiva clienți

Prin prisma acestei perspective a BSC, clienții instituțiilor de învățământ sunt: 
studenții, părinții, angajatorii, părțile interesate (acționariat, agenții de evaluare și acreditare), 
comunitatea locală, societatea în ansamblul ei.
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Din punct de vedere personal, există două mari categorii către care trebuie orientată și 
susținută oferta educațională: studenții și angajatorii. Prin analiza cererii și ofertei existente 
în piață și a poziției ocupate de instituția de învățământ prin specializările pe care le pune 
la dispoziție, trebuie identificate acele soluții care să conțină atât nevoile actuale cât și cele 
de perspectivă. Piața muncii este direct și continuu influențată de rapiditatea apariției noilor 
tehnologii și de procesul de digitalizare a societății. Specialiștii consideră că aproape jumătate 
din joburile actuale vor dispărea în următorii 25 de ani.8 Privite din această perspectivă, 
granturile de cercetare solicitate de către organizațiile publice și private reprezintă unica 
legătură reală dintre oferta educațională actuală și în perspectivă și tendințele de dezvoltare 
ale societății.

Satisfacția celor două categorii importante de clienți este dată în final de proiectarea 
curriculumului educațional, a planurilor-cadru de învățământ și a programelor educaționale, 
utilizarea instrumentelor și metodelor de predare și învățare la distanță (on-line), efectuate 
astfel încât să asigure studenților la finalizarea studiilor acel set de abilități în concordanță cu 
cererea pieței de muncă.

Indicatorii-cheie de succes ce pot fi monitorizați sunt identificați în numărul de 
absolvenți pe fiecare ciclu universitar, gradul de satisfacție al studenților la încheierea 
ciclurilor de licență, masterat sau doctorat, prin gradul de atractivitate pe care instituția 
universitară îl are în rândul tinerilor comparativ cu oferta educațională echivalentă a altor 
instituții de profil, numărul studenților angajați imediat după absolvire, rata de abandon a 
studiilor etc. 

Perspectiva procese interne

Calitatea ofertei educaționale este dată în cea mai mare măsură de calitatea proceselor 
interne și de nivelul de pregătire al personalului didactic și auxiliar.

Din această perspectivă, consider că este necesară o racordare a ofertei universitare la 
realităţile curriculumului şi practicii şcolare din învăţământul preuniversitar care să asigure 
continuitate în formare și pregătirea viitorilor lucrători.

De asemenea, în această perspectivă poate fi inclus și managementul facilităților 
extra-curriculare: sportul, activități de debater, voluntariat, implicarea în diferite organizații 
studențești. Oferta și gradul de utilizare al acestor facilități pot constitui indicatori cheie de 
performanță.

Calitatea proceselor interne din cadrul instituțiilor de învățământ universitar este 
normată și legiferată prin existența unor legi și agenții care conferă în baza standardelor 
minime și de bună practică acreditarea și evaluarea periodică a instituției. Întregul set de 
cerințe ce se regăsește în standardele de sistem se poate constitui în setul de indicatori-cheie 
de performanță ce trebuie urmărit și evaluat de către echipa managerială a instituției de 
învățământ.

Definirea și existența viziunii, misiunii și a principalelor obiective strategice, precum 
și existența unei hărți strategice în accepțiunea BSC, conferă cadrul intern pentru alinierea 
efortului individual și instituțional în implementarea cu succes a strategiei și realizarea 
excelenței în oferta educațională.

Principalele procese interne care trebuie atent monitorizate de echipa managerială 
8  https://www.foreconomicjustice.org/?p=16448, accesat la data de 05.05.2020.
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țin de specificul instituțiilor de învățământ: predarea, învățarea și cercetarea. Corectitudinea 
în măsurarea și evaluarea rezultatelor minim acceptate în cadrul acestor standarde conferă 
un puternic instrument în mâna managerilor pentru evaluarea performanței organizaționale, 
respectarea normelor legale și introducerea corecțiilor atunci când acestea sunt necesare.

Perspectiva dezvoltare și perfecționare (învățare și creștere, după unii 
autori)

Conform autorilor conceptului BSC, această perspectivă se adresează modului în 
care organizația investește în pregătirea propriului personal. Tradusă în termenii instituțiilor 
educaționale reprezintă pregătirea, perfecționarea și dezvoltarea profesională și continuă a 
personalului didactic.

Nivelul de pregătire al profesorilor este în strânsă legătură și direct proporțional și cu 
nivelul de performanță al proceselor interne, ambele perspective dând nota finală excelenței 
obținute prin oferta educațională. Implică de asemenea crearea unui climat intern care să 
promoveze și să susțină competitivitatea, leadership-ul, bunăstarea și satisfacția angajaților.

Asistăm în perioada pe care o parcurgem la o schimbare de paradigmă: „profesorul 
atotștiutor transmite cunoştinţe elevilor pasivi, accentul fiind pus pe informațiile transmise şi 
pe obţinerea răspunsului unic corect, iar ceea ce este învăţat este lipsit de context semnificativ”  
se transformă într-un „profesor care își asumă responsabilitatea pentru identificarea și 
rezolvarea problemelor, alături de student, pentru adaptarea la schimbare prin învățare.”9

Învățarea nu trebuie să însemne pur și simplu aplicare, ci transfer, transfer al 
procedurilor studiate într-o varietate de contexte din realitate. Incertitudinile dictate de viitorul 
apropiat sau mai îndepărtat trebuie privite ca oportunități și nu ca amenințări, deopotrivă de 
profesor și student. Societatea bazată pe inovare cere ceea ce Sternberg numea: „inteligență 
socială de succes, sau, mai specific, management personal și social de succes.”10

Indicatorii cheie de performanță asociați acestei perspective pot ține de numărul 
de profesori universitari, doctori, cercetători științifici existenți în instituția de învățământ, 
articolele publicate de către cadrele didactice, conferințele organizate sau cele la care au 
participat cadrele didactice, participarea internațională la astfel de conferințe, parteneriate cu 
alte universități, feed-back-ul obținut de la studenți etc.

Analiza efectuată prin prisma celor patru perspective ale BSC ne conferă siguranța 
aplicării cu succes a conceptului în cadrul evaluării și managementului strategic în instituțiilor 
de învățământ superior.

Abordarea managementului strategic în cadrul învățământului superior prin prisma 
BSC poate fi una dintre modalitățile mai performante de gestionare a strategicei educaționale 
a universităților, poate duce la creșterea transparenței și la o mai mare responsabilizare a 
întregului personal al acestor instituții. Susține, de asemenea, procesul de luare a deciziilor 
într-un context creat de utilizarea KPI prin simpla conectare la realitatea imediată.

9  Florence Mihaela Singer, Formarea profesorilor, un proiect de țară cu miză dublă, Revista de politica științei și 
scientometrie – Serie nouă, Vol. 5, No. 3, Septembrie 2016, p. 238 – 250.
10  Sternberg, R.J., The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach. Creativity Research Journal, 
24(1), 3–12, online DOI: 10.1080/10400419.2012.652925, 2012.
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Concluzii

În prezent, organizațiile operează și concurează într-un mediu foarte dinamic, sub o 
presiune competitivă intensă, pentru a realiza produse / oferi servicii mai bune, mai repede, 
mai ieftin. Pentru a obține un avantaj competitiv durabil, organizațiile sunt nevoite să 
investească în capabilități noi, tehnologii de ultimă oră, în cunoaștere și inovare. Investițiile 
pe care trebuie să le facă includ atât activele financiare, cât și cele nefinanciare, corporale sau 
necorporale. Inovațiile trebuie să asigure flexibilitate și expertiză în mediul propriu de afaceri. 
Pregătirea continuă a personalului și asigurarea unui cadru procedural intern performant sunt 
provocări care aduc plus valoare organizației. Conceptul Balanced Scorecard, de la apariția 
sa și până în acest moment, reprezintă o abordare inovatoare care permite unei organizații să 
performeze, putând fi utilizat ca:

- sistem de management strategic şi control;
- sistem de management al performanței;
- instrument de comunicare strategică.
Un număr tot mai mare de companii utilizează în practică sisteme de evaluare a 

performanței luând în considerare indicatorii nefinanciari, în special în domenii precum 
satisfacția clienților, loialitatea clienților sau pregătirea continuă a personalului. BSC 
abordează o preocupare majoră a managerilor, anume aceea de a monitoriza și de a se asigura 
că obiectivele strategiei organizației sunt corect implementate și tind spre atingerea viziunii. 
De asemenea, permite monitorizarea evoluției deciziilor organizaționale ținând cont de un 
set de indicatori cheie pentru a menține un comportament performant. Fiecare persoană din 
organizație trebuie să înțeleagă fiecare aspect particular al strategiei pentru a ajuta efortul 
instituțional în implementarea strategiei cu succes. BSC reprezintă evoluția naturală a 
practicilor de management care au început să se contureze în era post-industrială.

Balanced Scorecard, în pofida originilor sale și grupului țintă pentru care a fost inițial 
definit – firmele private, poate fi acum transferat în învățământul superior, public sau privat.

BSC poate fi utilizat în determinarea și definirea poziției strategice a ofertei educaționale 
a unei universități în raport cu oferta educațională a concurenței și cu nevoile societății, în 
ansamblul ei. De asemenea, sprijină procesul de identificare și formulare a viziunii, misiunii 
și obiectivelor strategice ale instituției. Poate fi utilizat și pentru a îmbunătăți managementul 
principalelor funcții ale unei universități, pentru evaluarea standardelor minime și bunelor 
practici sau ca un instrument eficient de comunicare internă și externă. Conduce la traducerea 
strategiei și obiectivelor strategice, a viziunii și misiunii instituției, în stabilirea unor indicatori 
chei de performanță ce pot fi evaluați continuu și, prin urmare, pentru a susține practicile de 
asigurare a calității și excelenței în educație.
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Abstract 

În societatea contemporană este important ca omul să poată valorifica 
cât mai multe din sursele de cunoaștere disponibile. Cunoașterea este capabilă 
să valorifice avantajul competitiv al organizației. Acest avantaj competitiv 
se realizează prin utilizarea deplină a informațiilor și a datelor asociate cu 
valorificarea abilităților și ideilor oamenilor, precum și a angajamentelor și 
motivațiilor acestora. 

Dezvoltarea din punct de vedere profesional a indivizilor și organizațiilor 
în societatea bazată pe cunoaștere, se bazează pe soluții optime de stocare și 
utilizare a unui volum mare de cunoștințe cum ar fi o bancă de cunoștințe. 
În acest articol, după o succintă analiză conceptuală a mai multor bănci de 
cunoștințe, prezint principalele caracteristici ale unei bănci de cunoștințe 
pentru domeniul Apărării, Ordinii Publice și Securității Naționale. În plus, 
printr-o anchetă sociologică bazată pe un chestionar on-line explorez utilitatea 
și posibilitatea implementării băncii de cunoștințe în cadrul Sistemului 
Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Cuvinte cheie: cunoștințe; bănci de cunoștințe; procese; regresii;
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Abstract 

In contemporary society it is important for man to be able to capitalize 
on as many of the available sources of knowledge as possible. Knowledge 
is able to capitalize on the competitive advantage of the organization. This 
competitive advantage is achieved by making full use of the information and 
data associated with capitalizing on people’s skills and ideas, as well as their 
commitments and motivations.

The professional development of individuals and organizations in the 
knowledge-based society is based on optimal solutions for storing and using 
a large volume of knowledge such as a knowledge bank. In this article, after 
a brief conceptual analysis of several knowledge banks, I present the main 
characteristics of a knowledge bank for the field of Defense, Public Order 
and National Security. In addition, through a sociological survey based on an 
online questionnaire I explore the usefulness and possibility of implementing 
the knowledge bank within the National Defense System, Public Order and 
National Security.

Keywords: knowledge; knowledge banks; processes; regressions;

Introducere

Pentru ca o societate să prospere, încă din cele mai vechi timpuri a fost 
nevoie de cunoaștere și implicit de cunoștințe. În societatea contemporană, 

unde lupta pentru supremație pe piețele de profil este din ce în ce mai acerbă, activele 
bazate pe cunoștințe au devenit bunuri non-tangibile pentru toate nivelurile societății.

În contextul corporativ, cunoașterea este produsul organizării și raționamentul 
sistematic aplicat datelor și informațiilor, ea oferind un avantaj competitiv durabil al 
organizațiilor.

În trecut, primele depozite de cunoștințe apărute la nivel organizațional au 
enumerat pur și simplu cele mai bune practici și le-au pus la dispoziția membrilor 
organizației. În zilele noastre, grație dezvoltării tehnologiei informației, depozitele 
de cunoștințe s-au transformat în bănci de cunoștințe electronice și accesibile dintr-
un simplu browser web, cu impact larg asupra utilizării cunoștințelor de orice tip și 
de orice nivel în cadrul organizațiilor.

1. Implementarea băncii de cunoștințe la nivelul Băncii 
Mondiale 

Începând cu anii 90 mai multe organizații internaționale, inovatoare precum 
Microsoft și Banca Mondială, au început să pună un accent important pe procesele 
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implicate în managementul cunoștințelor. Acestea au conștientizat faptul că o 
organizație avansează spre economia bazată pe cunoaștere, prin crearea și utilizarea 
cunoștințelor în diferite etape și situații. Organizațiile au început să își dezvolte 
propriul sistem de management al cunoștințelor delimitat în opt etape, și anume: 
crearea de cunoștințe, achiziția de cunoștințe, colectarea cunoștințelor, stocarea 
și utilizarea cunoștințelor, diseminarea cunoștințelor, partajarea cunoștințelor, 
reutilizarea și sinteza cunoștințelor și valorificarea cunoștințelor. 

Unul dintre cele mai importante acțiuni pentru dezvoltarea unei organizații 
bazate pe cunoaștere este facilitarea partajării cunoștințelor, aceasta fiind inițială 
pentru depășirea provocărilor implicate în crearea, diseminarea și utilizarea acestora. 

La mijlocul anilor 90, Banca Mondială a proiectat și implementat la nivelul 
întregii organizații o bancă de cunoștințe2. Viziunea Băncii Mondiale a fost să 
împacheteze și să partajeze cunoștințele deja existente, nu să inventeze unele noi, 
aceste cunoștințe fiind apoi utilizate de cei interesați în elaborarea politicilor de 
dezvoltare3.

Cronologia implementării primei bănci de cunoștințe documentată, și anume 
cea a Băncii Mondiale, conform direcțiilor trasate de către Filemon A. Uriarte Jr., în 
lucrarea “Introducere în managementul cunoștințelor”4, este prezentată în tabelul de 
mai jos:

Tabelul 1 Implementarea cronologică a băncii de cunoștințe (sursa: adaptare 
după Filemon A. Uriarte Jr., 2008)

Conștientizând importanța teoretică și practică a băncii de cunoștințe, Banca 
Mondială a creat Rețeaua de Dezvoltare Globală (RDN) în vederea realizării partajării 
cunoștințelor în și între țările în curs de dezvoltare, pentru coproducția de cunoștințe 
2  World Bank, 2010, About us, accesat la data de 21.01.2020, la http://go.worldbank.org/3QT2P1GNH0
3  World Bank, 1998/1999, Knowledge for development, World Development Report 1998/1999, accesat la data de 
22.01.2020, la http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,conte
ntMDK:22293493~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
4  Uriarte Jr, F., A., Introduction to Knowledge Management, Jakarta, 2008, pp.43-44,
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locale, regionale și globale 

Banca Mondială a intenționat ca această rețea să încorporeze mai eficient 
comunitatea de cercetare a țărilor în curs de dezvoltare și de tranziție în politica de 
dezvoltare, fiind vizate în special centrele de cercetare universitare. 

Cunoștințele sunt utilizate ca un instrument intelectual care permite actorilor 
politici raționali să reducă și să controleze incertitudinea în luarea deciziilor pentru 
realizarea progresului social. Prin intermediul RDN, participanții pot construi alianțe, 
pot dezvolta un limbaj comun și pot construi cunoștințe comune. Din acest punct de 
vedere, antreprenorii politici pot lucra pentru a modela termenii dezbaterilor, a face 
legătura cu membrii unei comunități care elaborează politici, a elabora argumente și 
a le oferi idei potențialilor susținători politici5.

2. Implementarea băncii de cunoștințe la nivelul Universității de 
Stat din Ohio

Accentul pus pe tehnologia de instruire (învățământul) la distanță din cadrul 
multor universități, în ultimii ani a dus la o conștientizare crescută a faptului că, 
conținutul digital creat de membrii comunității academice este un atu instituțional.

În cadrul instituțiilor de învățământ din mediul universitar există un interes 
sporit pentru colectarea și extragerea cunoștințelor în vederea creării serviciilor cu 
valoare adăugată din conținutul digital produs o dată cu activitățile de predare și 
cercetare. Într-un număr mult mai mare publicațiile științifice în format digital au 
câștigat teren în fața celor convenționale, acestea fiind mult mai ușor accesibile. 
Bibliotecile academice pe lângă conținutul clasic, mai oferă abonaților materiale 
în format digital: jurnale, lucrările conferințelor științifice, buletine de specialitate, 
reviste, etc.

Pentru prima dată, în mediul academic, conceptul băncii de cunoștințe a 
apărut la Universitatea de Stat din Ohio (OSU) în anul 2001. Comitetul din cadrul 
universității însărcinat cu dezvoltarea unui plan avansat al educației la distanță, a 
definit banca de cunoștințe ca o „magazie interdisciplinară, multimedia a capitalului 
de cunoștințe.” Scopul acesteia a fost să colecteze, să indexeze și să stocheze 
conținutul digital produs de universitate, totodată sprijinind crearea unor noi lucrări 
de cercetare și unor pachete de învățare care ulterior să fie introduse în banca de 
cunoștințe.

În prima parte s-au digitizat materialele existente în biblioteca universitară, 
urmate de dezvoltarea unor pachete de cursuri electronice și obiecte de învățare6.

Prima reprezentare a modelului demonstrativ al băncii de cunoștințe din cadrul 
universității de stat din Ohio a fost în conformitate cu figura de mai jos.
5  Stone, D., The “Knowledge Bank” and the Global Development Network, Global Governance, Vol. 9, No. 3,  2003, 
pp. 43-61
6  Rogers, S., A., Developing an Institutional Knowledge Bank at Ohio State University: From Concept to Action 
Plan, Libraries and the Academy, Volume 3, Number 1, Johns Hopkins University Press, 2003, pp.125-136
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Fig. 1 Modelul conceptual al băncii de cunoștințe OSU (preluare după Joseph J. Branin, 2003)

Schema de principiu a modelului demonstrativ începe cu conținutul 
facultăților și se încheie cu un portofoliu de pachete de învățare care ar putea fi 
utilizate în programele de învățare la distanță și de educație continuă. Cea mai 
interesantă secțiune a modelului este cea din mijloc intitulată „banca de cunoștințe”. 
Aceasta urmează să fie un depozit instituțional digital, interdisciplinar, multimedia al 
capitalului cunoașterii. 

Grupul de lucru format din mai multe cadre universitare, inclusiv decanii 
facultăților au venit cu acest model, deoarece susțineau ideea că biblioteca universitară 
ar trebui să preia conducerea în crearea Băncii de cunoștințe. 

Bibliotecile Universității de Stat din Ohio au preluat această provocare 
interesantă și după aproape un an au pus în aplicare un plan prin care banca de 
cunoștințe nu ar fi doar un depozit instituțional, ci un sistem mult mai larg de 
management al cunoștințelor la nivelul întregii universități. În campusuri, în cadrul 
departamentelor, în centre de cercetare și în rândul facultăților și studenților, există o 
creștere explozivă a activelor informaționale digitale.

Strategia grupului de lucru din cadrul universității, a fost abordarea proiectului 
Băncii de cunoștințe într-o manieră largă, incluzivă și evolutivă: incluzivă, deoarece 
se consideră că un depozit instituțional nu va avea mare succes ca serviciu sau 
instrument izolat; și evolutiv, deoarece va fi nevoie de timp și finanțe pentru a adăuga 
banca de cunoștințe la serviciile educaționale oferite de către universitate7. 

7  Branin, J., J., Knowledge Management in Academic Libraries: Building the Knowledge Bank at the Ohio State 
University, The Journal of Academic Librarianship, 2003, accesat la data de 13.03.2020 la adresa https://kb.osu.
edu/bitstream/handle/1811/187/KB?sequence=1 
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3. Banca de cunoștințe în mediul organizațional

O bancă de cunoștințe a unei organizații este o bază de date care conține 
cunoștințe. Banca de cunoștințe este o modalitate eficientă de a permite organizațiilor 
să-și gestioneze în mod corespunzător memoria organizațională compusă din: lecțiile 
învățate, bune practici, cunoștințe specifice organizației, etc. Sistemele electronice 
de management al documentelor, bibliotecilor sau portalurilor gestionează fișiere 
(diverse tipuri de documente), în timp ce o bancă de cunoștințe gestionează conținutul 
memoriei organizaționale, ca exemplu lecțiile învățate propriu-zise. 

Fiecare lecție este gestionată ca un obiect independent și poate fi văzută în 
banca de cunoștințe ca o înregistrare accesibilă, deoarece nucleul său este compus 
dintr-o singură propoziție - recomandarea (ce trebuie făcut sau evitat). Cu toate 
acestea, cea mai importantă diferență dintre o bancă de cunoștințe și alte metode 
de gestionare a cunoștințelor constă în faptul că fiecare lecție, stocată într-o bază de 
date, are un set propriu de atribute și valori, care nu sunt neapărat identice cu cele ale 
sursei de origine8. Salvarea fiecărei lecții în banca de cunoștințe ca un obiect separat 
are două beneficii principale: eficiența (nu trebuie citită descrierea completă a întregii 
sesiuni) și precizia (fiecare lecție este marcată cu atributele și valorile ei specifice, 
definind astfel contextul cel mai relevant pentru implicațiile sale). Atât eficiența, cât 
și precizia se referă la îmbunătățirea și facilitarea accesibilității. 

Așadar o bancă de cunoștințe din mediul organizațional conține seturi de 
lecții învățate, bune practici și alte tipuri de cunoștințe prezentate ca și concluzii, 
fiecare având un titlu, valori destinate atributelor bazate pe context, valori destinate 
atributelor fixe, atașamente și hyperlink-uri.

Procesul de creare al cunoștințelor organizaționale, de la nivelul de solicitare 
și până la încorporare a lor în mediul organizațional este reprezentat în fig. 2.

Banca
 de

 cunoștințe

Solicitarea cunoștințelor

Dezbateri

Procese bazate pe 
calitate

Experiența

Concluzii

Îmbunătățiri

Lecții învățate
Bune practici

Purificarea 
Cunoștințelor

Încorporarea cunoștințelor în 
m

ediul organizațional

Acțiuni

Fig Procesul de creare al cunoștințelor în mediul organizațional (adaptare după Levy Moria, 2018)
8  Levy, M.,  A Holistic Approach to Lessons Learned: How Organizations Can Benefit from Their Own Knowledge, 
Auerbach Publications; CRC Press, 2018, pp.70-71.
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4. Implementarea băncii de cunoștințe la nivelul Sistemului 
Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională

Având ca bază de plecare modelele demonstrative ale băncilor de cunoștințe 
menționate anterior, și luând în calcul considerentele importante referitoare la 
procesul de creare al cunoștințelor organizaționale am proiectat și realizat o aplicație 
informatică destinată cu preponderență comunităților de practică formate în cadrul 
instituțiilor de învățământ din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și 
Securitate Națională (S.N.A.O.P.S.N.), cu posibilități mari de utilizare la nivelul 
întregului sistem9. Aplicația informatică a fost intitulată Banca de cunoștințe pentru 
Domeniul Apărării, Ordinii Publice și Securității Naționale (D.A.O.P.S.N.) este ”o 
entitate organizată pe seturi de cunoștințe valide, relevante și suficiente, în funcție 
de domeniul lor de aplicabilitate”. Scopul acesteia este ”colectarea de cunoștințe 
din mediul academic (științific) și mediul neacademic, promovarea, diseminarea și 
stocarea lor printr-o schemă de codare descriptivă și administrativă cu standarde de 
transmitere Metadata Encoding and Transmission Standard (METS). Standardul 
METS oferă metadate structurate într-o bibliotecă digitală, astfel încât accesul şi 
transferul de cunoștințe să fie foarte rapid”.10.

Tipurile de materiale conținute de către banca de cunoștințe sunt: lecții învățate 
și bune practici, lucrări de licență, de disertație, rapoarte științifice de cercetare, 
teze de doctorat, lucrări științifice publicate în volumele conferințelor naționale și 
internaționale, publicații de specialitate, suporturi de curs și materiale multimedia. 
Cu ajutorul instrumentelor Web 2.0, utilizatorii băncii de cunoștințe pot partaja 
cunoștințele deținute, opiniile, gândurile și experiențele dobândite11.

Am realizat o scurtă cercetare prin metoda anchetei, folosind ca tehnică 
chestionarul în mediul on-line în vederea determinării unor considerente importante 
referitoare la utilizarea băncii de cunoștințe pentru domeniul A.O.P.S.N. Pentru 
proiectarea chestionarului, am realizat o scurtă utilizând ca tehnică interviul în cadrul 
unor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Conținutul interviurilor este foarte 
variat, atingând toate aspectele legate de stadiul cunoașterii în domeniul învățării 
organizaționale. După pretestarea chestionarului pe un lot de aproximativ 30 subiecți 
în cadrul unui focus grup, acesta a fost aplicat unui număr de aproximativ 100 subiecți, 
de sexe, vârste, studii și din domenii diferite de activitate din cadrul S.N.A.O.P.S.N., 
durata completării acestuia nefiind mai mare de 15 minute. Forma completă a 
9  https://bancadecunostinte.ro/
10  Oanță, R.M. & Pleșanu, T., Knowledge sharing – the first step towards building up a knowledge bank, Proceed-
ings of The 14th International Scientifi c Conference “Strategies XXI”, Strategic Changes In Security And Internati- The 14th International Scientific Conference “Strategies XXI”, Strategic Changes In Security And Internati-
onal Relations, Bucharest, 2018, pp. 213-219
11  Oanță, R., M., Ways of Using the Web 2.0 Service Models within the N.S.D.P.O.N.S., Proceedings of The 15th 
International Scientific Conference “Strategies XXI”, Strategic Changes In Security And International Relations, 
Bucharest, 2019, pp. 212-221
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chestionarului poate fi consultată pe contul GoogleDrive bancadecunostinte@gmail.
com, utilizând parola: banca.de.cunostinte�

Datele rezultate în urma răspunsurilor furnizate de la un număr de 109 
eșantioane, au fost exportate centralizat într-o fișă de calcul tabelar, apoi acestea 
au fost interpretate, prelucrate și analizate statistic în softul IBM SPSS Statistics. 
Interpretarea rezultatelor s-a făcut prin testarea unor ipoteze statistice relevante�. 

Pentru a verifica eficiența unor modele explicative ale celor cărora li se pare 
importantă securitatea datelor conținute pe website-ul care găzduiește banca de 
cunoștințe pe baza variabilelor: secțiunile adăugate recent și accesate cel mai des, 
lucrările științifice și lecții învățate conținute în banca de cunoștințe și opțiunile de 
căutare al cunoștințelor într-o bază de cunoștințe după autor și după titlu, am aplicat 
metoda regresiei liniare multiple ierarhice. Mediile, deviațiile standard și corelațiile 
între variabile sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 1 Indicatorii descriptivi și corelațiile pentru variabilele conținute 
în modelele de regresie al importanței securității datelor conținute pe website-ul 
care găzduiește banca de cunoștințe

Nr. 
crt Variabila M SD 1 2 3 4 5 6 7

1. Securitatea 
datelor 4,59 0,565 - 0,369** 0,260** 0,166* 0,208* 0,307** 0,255**

2.
Secțiunea 
adăugate 
recent

0,50 0,502

3.
Secțiunea 
accesate cel 
mai des

1,58 0,820

4. Lecții 
învățate 0,74 0,439

5. Lucrări 
științifice 1,62 1,502

6. Căutare 
după autor 1,38 2,243

7. Căutare 
după titlu 1,24 1,850

Notă: *p<0,05, **p<0,01. 
Rezultatele obținute au fost semnificativ statistic, conform tabelelor de mai 

jos:
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Tabelul 2 Analiza de varianță pentru compararea mediilor la variabila 
importanța securității datelor

Modelul Sursa de 
variație SS df MS F p

1.
Regresie 5,705 2 2,853 10,530 <0,001
Reziduală 28,717 106 0,271
Globală 34,422 108

2.
Regresie 8,206 4 2,051 8,138 <0,001
Reziduală 26,216 104 0,252
Globală 34,422 108

3.
Regresie 8,748 6 1,458 5,792 <0,001
Reziduală 5,705 2 2,853 10,530 <0,001
Globală 28,717 106 0,271

Unde: SS- Sumele de pătrate (Sum of Squares), df - nr. gradelor de libertate 
(degrees of freedom); MS – media sumelor de pătrate, F – valoarea statisticii testului 
One-Way ANOVA, p – pragul de semnificație

Tabelul 3 Rezultatele analizei de regresie ierarhice vizând importanța 
securității datelor conținute pe website-ul care găzduiește banca de cunoștințe

Variabila B SE B β

Modelul 1
Secțiunea adăugate recent 0,364 0,103 0,324**

Secțiunea accesate cel mai des 0,123 0,063 0,178*

Modelul 2
Secțiunea adăugate recent 0,353 0,1 0,314**

Secțiunea accesate cel mai des 0,134 0,061 0,195*

Lecții învățate 0,215 0,110 0,167*

Lucrări științifice 0,079 0,032 0,211*

Modelul 3
Secțiunea adăugate recent 0,285 0,114 0,254*

Secțiunea accesate cel mai des 0,147 0,062 0,213*

Lecții învățate 0,184 0,113 0,143
Lucrări științifice 0,070 0,033 0,187*

Căutare după autor 0,038 0,027 0,149
Căutare după titlu 0,004 0,032 0,013

Notă: R2=0,166 pentru modelul 1, Δ R2=0,072 pentru modelul 2 și Δ R2=0,016 
pentru modelul 3, *p<0,05, **p<0,01.   
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În cazul modelului 2, , ceea ce 
înseamnă faptul că modelul 2 explică 20,9 % din varianța importanței securității 
datelor, efectul global fiind de nivel mediu (conform Cohen, 1988). De asemenea 
ponderea explicativă cea mai mare dintre cele patru variabile ale modelului 2 o are 
secțiunea adăugate recent urmată de lucrări științifice, de secțiunea accesate cel mai 
des și de lecții învățate.  

Așadar, respondenților interesați de importanța securității datelor conținute pe 
website-ul care găzduiește banca de cunoștințe li se par relevante pentru banca de 
cunoștințe secțiunile adăugate recent și accesate cel mai des și doresc ca banca de 
cunoștințe să conțină lucrări științifice și lecții învățate.

Pentru a verifica eficiența unor modele explicative al celor cărora li se pare 
importantă utilizarea băncii de cunoștințe pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire 
pe baza variabilelor: lecții învățate, lucrări științifice, materiale multimedia conținute 
în banca de cunoștințe, accesul la aceasta pe bază de user și parolă, secțiunea adăugate 
recent și accesul frecvent la aceasta după desktop sau laptop, am aplicat metoda 
regresiei liniare multiple ierarhice. Mediile, deviațiile standard și corelațiile între 
variabile sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 4 Indicatorii descriptivi și corelațiile pentru variabilele conținute 
în modelele de regresie ale importanței utilizării băncii de cunoștințe pentru 
îmbunătățirea nivelului de pregătire

Nr. 
crt. Variabila M SD 1 2 3 4 5 6 7

1.

utilizarea BC pt. 
îmbunătățirea 
nivelului de 
pregătire

4,32 0,753 - 0,248** 0,193* 0,247** 0,220** 0,255** 0,192*

2. Lecții învățate 0,75 0,438
3. Lucrări științifice 1,64 1,501

4. Materiale 
multimedia

3,05 3,013

5. Acces pe bază de 
user și parolă

0,84 0,372

6. Secțiunea 
adăugate recent 

0,50 0,502

7.
Accesare după 
desktop sau 
laptop

0,75 0,438

Notă: *p<0,05, **p<0,01. 
Rezultatele obținute au fost semnificativ statistic, conform tabelelor de mai 

jos:
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Tabelul 5.14 Analiza de varianță pentru compararea mediilor la variabila 
utilizarea băncii de cunoștințe pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire

Modelul Sursa de 
variație SS df MS F p

1.
Regresie 8,924 3 2,975 5,956 0,001
Reziduală 52,940 106 0,499
Globală 61,864 109

2.
Regresie 15,569 5 3,114 6,995 <0,001
Reziduală 46,295 104 0,445
Globală 61,864 109

3.
Regresie 16,737 6 2,790 6,367 <0,001
Reziduală 45,126 103 0,438
Globală 61,864 109

Tabelul 5 Rezultatele analizei de regresie ierarhice vizând utilizarea băncii de 
cunoștințe pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire

Variabila B SE B β

Modelul 1
Lecții învățate 0,420 0,155 0,244**

Lucrări științifice 0,077 0,046 0,154
Materiale Multimedia 0,055 0,023 0,219*

Modelul 2
Lecții învățate 0,411 0,146 0,239**

Lucrări științifice 0,083 0,043 0,166*

Materiale Multimedia 0,044 0,022 0,176*

Acces pe bază de user și parolă 0,485 0,174 0,239**

Secțiunea adăugate recent 0,379 0,129 0,253**

Modelul 3
Lecții învățate 0,413 0,145 0,240**

Lucrări științifice 0,066 0,044 0,132
Materiale multimedia 0,047 0,022 0,188*

Acces pe bază de user și parolă 0,455 0,173 0,224**

Secțiunea adăugate recent 0,368 0,128 0,245**

Accesare după desktop sau 
laptop 0,245 0,150 0,142

Notă: R2=0,144 pentru modelul 1, Δ R2=0,108 pentru modelul 2 și Δ R2=0,019 
pentru modelul 3, *p<0,05, **p<0,01.   

În cazul modelului 2, , ceea ce 
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înseamnă faptul că modelul 2 explică 21,6 % din varianța importanței utilizării băncii 
de cunoștințe pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire, efectul global fiind de nivel 
ridicat (conform Cohen, 1988). De asemenea ponderea explicativă cea mai mare 
dintre cele patru variabile ale modelului 2 o are secțiunea adăugate recent urmată 
de lecții învățate, de acces pe bază de user și parolă, de materiale multimedia și de 
lucrări științifice.  

Așadar, respondenților interesați de importanța utilizării băncii de cunoștințe 
pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire, doresc ca banca de cunoștințe să conțină 
lecții învățate, materiale multimedia și lucrări științifice, cea mai importantă secțiune 
li se pare secțiunea accesate cel mai des și doresc ca accesul la banca de cunoștințe 
să se facă pe bază de user și parolă. 

 
Pentru a verifica eficiența unor modele explicative al celor cărora sunt interesați 

de partajarea cunoștințelor cu ajutorul băncii de cunoștințe pe baza variabilelor: 
căutarea cunoștințelor după relevanță crescător și descrescător, după titlu, accesul 
la banca de cunoștințe să se facă pe bază de user și parolă, și banca de cunoștințe 
să conțină flux RSS, am aplicat metoda regresiei liniare multiple ierarhice. Mediile, 
deviațiile standard și corelațiile între variabile sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 6 Indicatorii descriptivi și corelațiile pentru variabilele conținute 
în modelele de regresie ale partajării cunoștințelor cu ajutorul băncii de 

cunoștințe
Nr. 
crt. Variabila M SD 1 2 3 4 5

1.
partajarea 
cunoștințelor cu 
ajutorul BC

3,75 1,011 - 0,251** 0,240** 0,210* 0,238**

2.
după relevanță 
crescător și 
descrescător

1,16 0,992

3. după titlu 1,24 1,850

4. acces pe bază 
de user și parolă

0,83 0,373

5. flux RSS 0,91 0,290

Notă: *p<0,05, **p<0,01. 

Rezultatele obținute au fost semnificativ statistic, conform tabelelor de mai 
jos:
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Tabelul 7 Analiza de varianță pentru compararea mediilor la variabila 
partajarea cunoștințelor cu ajutorul băncii de cunoștințe

Modelul Sursa de 
variație SS df MS F p

1.
Regresie 13,609 2 6,805 7,459 0,001
Reziduală 96,703 106 0,912
Globală 110,312 108

2.
Regresie 17,590 3 5,863 6,640 <0,001
Reziduală 92,722 105 0,883
Globală 110,312 108

3.
Regresie 22,327 4 5,582 6,598 <0,001
Reziduală 87,985 104 0,846
Globală 110,312 108

Tabelul 8 Rezultatele analizei de regresie ierarhice vizând partajarea 
cunoștințelor cu ajutorul băncii de cunoștințe

Variabila B SE B β
Modelul 1
după relevanță crescător și 
descrescător 0,261 0,093 0,256**

după titlu 0,134 0,050 0,246**

Modelul 2
după relevanță crescător și 
descrescător 0,247 0,091 0,243**

după titlu 0,133 0,049 0,243**

acces pe bază de user și 
parolă 0,516 0,243 0,190*

Modelul 3
după relevanță crescător și 
descrescător 0,223 0,090 0,219*

după titlu 0,133 0,048 0,244**

acces pe bază de user și 
parolă 0,504 0,238 0,186*

flux RSS 0,727 0,307 0,209*

Notă: R2=0,123 pentru modelul 1, Δ R2=0,036 pentru modelul 2 și Δ R2=0,043 
pentru modelul 3, *p<0,05, **p<0,01.   

În cazul modelului 3, , ceea ce 
înseamnă faptul că modelul 3 explică 17,2 % din varianța partajării cunoștințelor cu 
ajutorul băncii de cunoștințe, efectul global fiind de nivel mediu (conform Cohen, 
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1988). De asemenea ponderea explicativă cea mai mare dintre cele patru variabile ale 
modelului 3 o are căutarea după titlu urmată de căutarea după relevanță crescător și 
descrescător, de fluxul RSS și de acces pe bază de user și parolă.  

Așadar, respondenților interesați de partajarea cunoștințelor cu ajutorul băncii 
de cunoștințe li se par relevante pentru banca de cunoștințe căutarea după titlu a 
materialelor conținute de aceasta, căutarea după relevanță a cunoștințelor crescător 
și descrescător, fluxul RSS și accesul la banca de cunoștințe pe bază de user și parolă. 

Aplicând tot metoda regresiei liniare multiple ierarhice pentru verificarea 
eficienței unor modele explicative al celor cărora sunt interesați de:

- schimbul de cunoștințe cu ajutorul băncii de cunoștințe pe baza variabilelor 
căutarea cunoștințelor după relevanță crescător și descrescător, după data emiterii, 
după titlu, accesul la banca de cunoștințe să se facă pe bază de user și parolă, și cu 
contul de Gmail, respondenților interesați de acest proces li se par relevante pentru 
banca de cunoștințe: accesul la banca de cunoștințe pe bază de user și parolă și 
căutarea după titlu a materialelor conținute de aceasta;

- transferul de cunoștințe realizat cu ajutorul băncii de cunoștințe pe baza 
variabilelor: căutarea cunoștințelor după relevanță crescător și descrescător, după 
data emiterii, după titlu și accesul la banca de cunoștințe să se facă pe bază de user 
și parolă, respondenților interesați de acest proces li se par relevante pentru banca de 
cunoștințe: căutarea cunoștințelor după data emiterii și după relevanță crescător și 
descrescător;

- reutilizarea cunoștințelor cu ajutorul băncii de cunoștințe pe baza variabilelor: 
căutarea cunoștințelor după relevanță crescător și descrescător, după titlu, accesul 
la banca de cunoștințe să se facă pe bază de user și parolă și accesul la banca de 
cunoștințe să se facă cu contul de Gmail, respondenților interesați de acest proces 
li se par relevante pentru banca de cunoștințe, căutarea cunoștințelor după relevanță 
crescător și descrescător și după titlu.

- depozitele de cunoștințe realizate cu ajutorul băncii de cunoștințe pe baza 
variabilelor: accesul la banca de cunoștințe să se facă pe bază de user și parolă, 
banca de cunoștințe să conțină lucrări de licență, de disertație, rapoarte științifice de 
cercetare, teze de doctorat, accesul la banca de cunoștințe să se facă cu contul de Gmail 
și căutarea cunoștințelor după relevanță crescător și descrescător, respondenților 
interesați de această facilitate li se par relevante pentru banca de cunoștințe accesul 
la aceasta pe bază de user și parolă și lucrările de licență, de disertație, rapoartele 
științifice de cercetare, tezele de doctorat conținute în banca de cunoștințe.

Concluzii

În urma efectuării unui studiu atent asupra unor băncilor de cunoștințe la nivel 
mondial şi a interpretării rezultatelor cercetării, în loc de concluzii, ar fi mai util să 
schițez câteva considerente care ar putea sta la baza implementării unor strategii 
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utile, în vederea realizării unei băncii de cunoștințe mai complexă pentru domeniul 
A.O.P.S.N.: 

- cei interesați de importanța securității datelor conținute pe website-ul 
care găzduiește banca de cunoștințe li se par relevante pentru banca de cunoștințe 
secțiunile adăugate recent și accesate cel mai des și doresc ca banca de cunoștințe să 
conțină lucrări științifice și lecții învățate;

- subiecții interesați de importanța utilizării băncii de cunoștințe pentru 
îmbunătățirea nivelului de pregătire, doresc ca banca de cunoștințe să conțină lecții 
învățate, materiale multimedia și lucrări științifice, cea mai importantă secțiune li se 
pare secțiunea accesate cel mai des și doresc ca accesul la banca de cunoștințe să se 
facă pe bază de user și parolă.

- respondenții interesați de partajarea cunoștințelor cu ajutorul băncii 
de cunoștințe li se par relevante pentru banca de cunoștințe căutarea după titlu a 
materialelor conținute de aceasta, căutarea după relevanță a cunoștințelor crescător și 
descrescător, fluxul RSS și accesul la banca de cunoștințe pe bază de user și parolă;

- subiecții interesați de schimbul de cunoștințe cu ajutorul băncii de cunoștințe 
li se par relevante pentru banca de cunoștințe: accesul la banca de cunoștințe pe bază 
de user și parolă și căutarea după titlu a materialelor conținute de aceasta;

- cei interesați de transferul de cunoștințe realizat cu ajutorul băncii de 
cunoștințe li se par relevante pentru banca de cunoștințe: căutarea cunoștințelor după 
data emiterii și după relevanță crescător și descrescător;

- subiecții interesați de reutilizarea cunoștințelor cu ajutorul băncii de li se par 
relevante pentru banca de cunoștințe, căutarea cunoștințelor după relevanță crescător 
și descrescător și după titlu;

- respondenții interesați de depozitele de cunoștințe realizate cu ajutorul băncii 
de cunoștințe li se par relevante pentru banca de cunoștințe accesul la aceasta pe bază 
de user și parolă și lucrările de licență, de disertație, rapoartele științifice de cercetare, 
tezele de doctorat conținute în banca de cunoștințe.

Principalele bariere și limite care au îngreunat atingerea obiectivelor sunt 
următoarele:

1. puterea statistică este relativ mică deoarece în cadrul cercetării am avut un 
eşantion redus, în acest sens, studiul poate fi considerat unul pilot;

2. cercetarea a fost bazată în special pe declarațiile respondenților, ce pot 
denatura în mod inconștient sau deliberat informațiile ce descriu realitatea;

3. capacitatea subiecților chestionați de a aprecia obiectiv elementele cercetate 
și erorile de memorie care sunt direct proporționale cu timpul scurs de la desfășurarea 
evenimentelor care fac obiectul cercetării noastre;

4. tehnica de eșantionare utilizată, “tehnica bulgărelui de zăpadă” nu permite 
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extrapolarea rezultatelor studiului;
5. sursele bibliografice aferente domeniului cercetat sunt limitate.
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Lect.univ.dr. Conona PETRESCU1 

Rezumat 

Articolul nostru abordează multitudinea de traiectorii strategice pe 
harta conceptuală pe care le poate avea experiența cognitivă a copilului 
în ciclurile curriculare de dezvoltare. Şcoala postpiagetiană porneşte de la 
premisele continuei abstractizări a informaţiilor, în condiţiile în care două 
situații echivalente din punct de vedere logic pot fi tratate complet diferit 
de același copil, în funcție de cunoștințele pe care caracteristicile fiecărei 
situații le activează. Cunoașterea, ca atare, precum şi actualele metodologii 
psihopedagogice țin de punerea copilului într-un context, cu factori metacognitivi 
care pot influenţa funcționalitatea cognitivă, natura motivaţională, evoluţia 
psiho-motorie şi fizică, relaţionarea în social şi autonomia copilului. Vorbim 
despre strategii explorative și cooperative și de reflecție. Pe de altă parte, 
obiectivul major al acestui ciclu este formarea și validarea capacităților de 
bază necesare, precum și a celor pentru continuarea studiilor. Pentru ciclul 
ulterior, sunt necesare deschideri interdisciplinare de noi competențe de 
alfabetizare digitală și informațională, de cultură tehnologică, de comunicare 
în limbi moderne de largă circulație, de cultură și de conduită civică, de 
cetățenie democratică și globală, de gândire critică, de activitate în echipă, 
de adaptare la situații noi, de dezvoltarea personală și de învățare continuă. 

Cuvinte-cheie: ciclu curricular de dezvoltare; cogniție și metacogniție;  
context; strategii metacognitive;

1  Senior lecturer, Ph.D.  

STRATEGII METACOGNITIVE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR - CICLUL 
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Abstract 

Our article addresses the multitude of strategic trajectories on 
the conceptual map that the child’s cognitive experience can have in the 
curriculum development cycles. The post-piagetian school starts from the 
stakes of the continuous abstraction of information, given that two logically 
equivalent situations can be treated completely differently by the same child, 
depending on the knowledge that the characteristics of each situation activate. 
Knowledge, as such, as well as current psycho-pedagogical methodologies 
are related to putting the child in context, with metacognitive factors that 
can influence cognitive functionality, motivational nature, psycho-motor and 
physical evolution, social relationship and child autonomy. We talk about 
the exploratory and cooperative strategies and of reflection. In the other 
hand, the major objective of this cycle is the training and validation of the 
necessary basic skills, as well as those for further studies. For the next cycle, 
interdisciplinary openings of new skills of digital and information literacy, 
technological culture, communication in foreign languages   of wide circulation, 
culture and civic conduct, democratic and global citizenship, critical thinking, 
activity in team, adaptation to new situations, personal development and 
lifelong learning.

Keywords: curriculum development cycle; cognition and metacognition; 
context; metacognitive strategies;

Introducere

Articolul nostru abordează multitudinea de traiectorii ale ciclului 
curricular pentru învățământul primar pe harta conceptuală cognitivă 

și metacognitivă. Ciclul curricular este un concept pedagogic care se axează, în 
special, pe profilul diferitelor stadii de dezvoltare psihopedagogică a educabililor. 
Un ciclu curricular se configurează în jurul unui sistem coerent și explicit de 
obiective educaționale generale sau unui profil de formare, care exprimă ceea ce 
se așteaptă a fi atins de elevi la stârșitul unei etape de vârstă. Conceptul de ciclu 
curricular de dezvoltare implică o continuitate, o coerență mai mare a activităților 
de predare-învățare și de evaluare - integrare pe care le propunem elevilor. Scopul 
ciclului curricular de dezvoltare este armonizarea obiectivelor care să permită 
elevilor aprofundarea și lărgirea orizontului de cunoaștere și de abilități. Aria 
de referință a studiului de față este ciclul curricular de dezvoltare care cuprinde 
elevii din clasele primare mari (clasele a III-a și a IV-a). În clasele a III-a și a IV-
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a, se realizează o consolidare a achizițiilor fundamentale a celor patru instrumente 
cognitive care alcătuiesc alfabetizarea de bază: abilități de comunicare, scriere, citire 
și calcul matematic. Obiectivul major al acestui ciclu este formarea și validarea 
capacităților de bază necesare, precum și a celor de continuare a studiilor. La 
acestea, adăugăm dimensiuni interdisciplinare de noi competențe de alfabetizare 
digitală și informațională, de cultură tehnologică, de comunicare în limbi moderne de 
largă circulație, de cultură și de conduită civică, de cetățenie democratică și globală, 
de gândire critică, de activitate în echipă, de adaptare la situații noi, de dezvoltarea 
personală și de învățare continuă. 

     
1. Contexul în ciclul curricular de dezvoltare

Şcoala postpiagetiană porneşte de la premisele continuei abstractizări a 
informaţiilor, în condiţiile în care două situații echivalente din punct de vedere 
logic pot fi tratate complet diferit de același copil, în funcție de cunoștințele pe 
care caracteristicile fiecărei situații le activează2. Din această perspectivă, educaţia 
pentru dezvoltare durabilă devine context educaţional larg, în care stimulii externi,  
inteligența sunt dependente de condițiile externe și de modul în care informația 
acumulată se proiectează asupra copiilor, rezultând modalități diferite de percepție. 
Situarea în context a copilului, codul de schimbare din discursul psihopedagogic, 
precum şi posibilitatea suscitării unor reacții multiple şi genuine tind să fie factori 
de reuşită ai învăţării în educaţia pentru dezvoltare durabilă. Cunoașterea, ca atare, 
precum şi actualele metodologii psihopedagogice țin de situarea copilului într-un 
context, cu factori care pot influenţa funcționalitatea cognitivă, natura motivaţională, 
evoluţia psiho-motorie şi fizică, relaţionarea în social şi autonomia copilului. 
Perspectiva situațională a învățării îi sporește eficacitatea prin faptul că achiziția 
de cunoștințe nu rămâne doar un proces individual, ci este profund determinată de 
contextul în care se desfășoară. La baza învățării, subiectul situează întotdeauna 
experiența proprie și valorifică operațiile mentale prin care se acționează asupra 
obiectului cunoașterii. Orice achiziție nouă este privită ca un construct, un produs 
al învățării active. Concepţia despre învățare este aceea a unui proces de adecvare 
personală a informaţiilor. 

Dar ținem seama de faptul că elevii evoluează într-un mediu familial, școlar, 
social diferit. Dezvoltarea în mediu, analizată și de Vygotsky3, aduce în actualitate 
importanța integrării vieții psihice a copilului in ansamblul istoriei și al culturii 
umane. W. Doise subliniază rolul interacțiunilor sociale în dezvoltarea cognitivă a 
copilului4.

2  Palkiewicz, Ian (1994). Comment diriger une organisation apprenante?. Revue internationale d’éducation de 
Sèvres, p. 117-123.
3  Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4  Doise, Willem. (2013). Psihologia socială. Iași: Ed. Polirom.
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2. Cognitiv și metacognitiv

În studiul de față, avem în vedere copiii din învățământul primar cu acele 
capacități intelectuale specifice acestei perioade. Plecăm de la teoria dezvoltării 
intelectuale formulată de Jean Piaget și stadiile pe care le traversează această vârstă. 
Jean Piaget gândește dezvoltarea psihologică a copilului ca un proces intern și 
necesar, mediul social jucând un rol secundar, fie în accelerarea, fie în inhibarea 
acestui proces. Teoria piagentină se oprește asupra formării sistemelor de operații 
și a unor concepte relevante pentru individul uman: sine, spațiu, timp, mișcare, 
cauzalitate și efect. Piaget surprinde existența unor stadii de dezvoltare, în care se 
formează schemele, reprezentările și operațiile: stadiul inteligenței senzorio-motorii, 
stadiul inteligenței simbolice sau preoperaționale, stadiul inteligenței operațiilor 
formale. Permanența obiectului, conservarea, flexbilitatea gândirii sunt numai câteva 
din aspectele esențiale pe care copilul le dobândește odată cu parcurgerea stadiilor. 
Fiecare stadiu se constituie ca premisă pentru stadiul ulterior și este superior celui 
anterior. Elevii din clasele a III-a și a IV-a se află, potrivit clasificări piagentiene, 
în stadiul operațiilor concrete. Memoria se îmbunătățeșt, atât datorită creșterii 
capacității sale, cât și datorită utilizării unor strategii, precum repetiția, organizarea, 
elaborarea și folosirea ajutoarelor externe. De asemenea, meta-memoria - cunoștințe 
legate de funcționarea propriei memorii - se dezvoltă în această perioadă. În jurul 
vârstei de 9-10 ani copiii realizează că unele sarcini pot fi mai dificile decât altele 
(recunoașterea este mai bună decât reproducerea), că este mai ușor să memorezi un 
material în cadrul căruia s-au stabilit relații între itemi sau scheletul semantic al unei 
povești5.

Învăţarea se constituie ca o punere într-o situație de învățare activă şi 
evolutivă. Ian Palkiewicz6 identifică patru niveluri de operare în context: empiric, 
intelectual, rațional și responsabil:  

- Operații de explorare ale gândirii empirice: identificare, denumire, descriere 
etc.;

- Operații de organizare ale gândirii conceptuale: clasificare, relaționare, 
ordonare etc.;

- Operații de explorare ale gândirii raţionale: analizare, demonstrație, 
argumentare etc.;

- Operații de interiorizare ale gândirii decizionale: sinteză, decizie, acțiune etc.
Ca atare, proiectarea învățării devine un demers logic, de la achiziții concrete 

spre niveluri de abstractizare şi de generalizare, evoluează treptat, pe secvențe: 
elaborare, organizare, justificare și interiorizare. De exemplu, aflaţi în ciclul curricular 
de dezvoltare, subiecţii fac trecerea de la identificarea și de la denumirea faptelor 
la organizarea și la stabilirea de conexiuni între acestea. Conform stadialitații 
5  Piaget, J. (1965). Psihologia inteligenţei. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică.
6 Palkiewicz, Ian (1994). Comment diriger une organisation apprenante?. Revue internationale d’éducation de 
Sèvres, p. 117-123.
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piagetiene, acestă perioadă de vârstă se caracterizează prin apariția grupărilor 
operaționale care permit conceptualizări și coordonari de concepte. Grupurile 
operaționale devin complexe, evoluează prin generalizrea unor date rezultate din 
situații concrete, intuitive, prefigurând grupul operațiilor formale. În consecință, 
copiii își dezvoltă judecăți de valoare și își asumă, progresiv, responsabilități, ceea 
ce înseamnă că proiectarea include formarea abilităților raționale de deducție și de 
luare a deciziei. Formarea fundametală a copilului rămâne centrată pe achiziția de 
capacități intelectuale: observație, analiza logică, obiectivitate, raționament, sinteză, 
rezolvare de probleme, evaluare critică. Aceste etape întâmpină nevoile de dezvoltare 
socială, culturală, economică, politică a societății actuale, precum şi prerogativele 
educaţiei pentru dezvoltare durabilă. Instruirea copiilor conduce spre transpunerea în 
contexte reale de formare-dezvoltare a personalității copilului. Această transpunere 
din planul modelelor cognitive ale învățării în cele practice ale predării și explorării 
nu se realizează ușor, deoarece sunt implicați numeroși parametrii ai procesului 
de învățământ. Printre aceștia cel mai important este factorul uman - profesorul, 
ca inițiator al actului instructiv-educativ și elevul, beneficiarul acestei activități. 
În această nouă ipostază didactică, poziția profesorului în relația cu elevul este de 
coparticipant la lecție pentru a-l ajuta pe elev în demersurile sale de învățare și de 
explorare, în condițiile unei instruiri organizate pe principiile cooperării. Profesorul 
anticipează rețelele conceptuale ale elevului, dar și starea sa de spirit, dispoziția și 
deschiderea sa spre cunoaștere - ceea ce îi va permite să facă inferențele cele mai 
pertinente (C.M. Cazan, 2017)7.

3. Strategii de învățare

O strategie debutează printr-un proiect prin care elevul prefigurează elementele 
cu care trebuie să înceapă explorarea cunoștințelor anterioare de care se va folosi 
în acest scop, instrumente cu care va acționa pentru investigarea secvenței materiei 
de învațământ ce i-a fost indicată pentru studiu. Proiectul de învățare marchează, 
totodată, specificul și ordinea acțiunilor mentale prin care elevul investighează 
problemele8.

Din punctul de vedere al psihologiei învățării pot fi identificate două tipuri 
de strategii - aflate în consens cu normativitatea pedagogică- strategii prescriptive, 
presupunând o dirijare strictă a învățării și strategii neprescriptive sau participative, 
care încurajează independența elevului. Strategiile de instruire pot fi structurate pe 
trei dimensiuni care se completează reciproc: 

a) adoptarea unui anumit mod de abordare al învățării (problematizare, euristic, 
algoritmic, factual - experimental etc.); 

b) opțiunea pentru un anumit mod de combinare a metodelor, procedeelor, 
7  Cazan, Carmen Manuela. (2017). Teoria și practica evaluării. București: Ed. Pro Universitaria.
8  Petrescu, Conona. (2014). Comunicare educațională. București: Ed. Pro Universitaria.
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mijloacelor de învățământ, formelor de organizare a elevilor; 
c) programarea (selectarea, ordonarea și ierarhizarea) într-o succesiune optimă 

a fazelor și a etapelor /evenimentelor proprii procesului de desfășurare a lecției date 
(I. Cerghit,1976)9.

În sens general, strategia didactică se poate defini ca un ansamblu de procese 
și operații sau procedee și metode orientate spre atingerea unuia sau a mai multor 
obiective determinante. Ca structură acțională complexă, strategia se delimitează atât 
de metodă, cât și de lecție. Metodele sunt cosubstanțiale strategiilor, fiind elemente 
operaționale, iar lecția reprezintă cadrul predilect în care pot fi valorificate una sau 
mai multe stategii. Din acest motiv se vorbește de un paradox al strategiei de instruire, 
constând în faptul că tensiunea cognitivă, dorința de explorare este fenomenul care 
necesită atenția profesorului.

L. Vlăsceanu (2007)10 consideră că, pentru elaborarea unei strategii pedagogice, 
profesorul se raportează, în principal, la metodele și la mijloacele de învățământ. 
Fiecare metodă de învățământ constă într-o serie de operații astfel eșalonate încât 
pune elevul într-o situație de învățare. În cadrul unei lecții, se utilizează combinații 
de metode și de procedee didactice. În strategiiile didactice sunt încorporate, pe lângă 
metodele și mijloacele de învățământ, relațiile profesor-elevi, forme de organizare a 
clasei și forme de evaluare a rezultatelor elevilor. Autorul identifică șase paramentrii 
ai strategiei, fiecare cu trei variante:

- organizarea elevilor - individual, microgrupal și frontal;
- organizarea conținutului - fragmentat, integrat, global;
- prezentarea cunoștințelor - expozitiv, problematizator, prin descoperire;
- intervențiile profesorului - permanente, episodice, alternante;
- exercițiile aplicative/de consolidare pot fi programate imediat, seriat sau amânat;
- problemele de evaluare - sumativ, formativ, alternanțe.

4. Strategii metacognitive

Cunoașterea ca atare ține de interiorizarea și de situarea copilului într-un 
context, cu factori metacognitivi care pot influenţa funcționalitatea cognitivă, natura 
motivaţională, evoluţia psiho-motorie şi fizică, relaţionarea în social şi autonomia 
copilului. Luăm ân discuție factori instrumentali, iar metodologic dezvoltăm strategii 
metacognitive care pornesc de la copil spre cunoașterea de sine și a mediului. 
Vorbim despre strategii explorative, cooperative și de reflecție. Pe de altă parte, 
sunt necesare deschideri interdisciplinare spre următoarea etapă școlară.

4.1. Strategii de explorare
Continuarea învățării prin explorarea sinelui și a contextului este un proces cu 

9  Cerghit, I. (1976). Metode de învăţământ. Bucureşti: EDP.
10  Vlăsceanu, l. (2007). Sociologie și modernitate: tranziții spre modernitatea reflexivă. Iași: Ed. Polirim. 

UNIVERS EDUCAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020 67

elemente de transfer și de integrare în viața reală. Dezvoltarea autonomiei copilului 
este corelații în formarea și în dezvoltării abilitaților de gândire și de explorare a 
contextului prin strategii metacognitive care să-i facă capabili de a achiziționa, de a 
evalua și de a re-produce cunoștințe în mod autonom. Aceste abilitați de gândire pe 
scala superioară antrenează operații cognitive pentru prelucrarea informațiilor, pentru 
rezolvarea creativă de probleme, pentru decizii responsabile etc. Subiectivitatea, 
experiența lăuntrică a elevului, modul cum gândește, cum învață, ce simte elevul 
sunt prerogative ale construcției didactice. Învățarea situațională declanșează 
mecanismele gândirii critice și creează elevului posibilitatea de a interpreta situația 
în care se află, de a controla și de a se adapta acesteia. 

Convertirea strategiilor de instruire în strategii explorative este determinată 
de triunghiul educațional professor – elev – a învăța prin a explora. Dacă strategiile 
de instruire vin dinspre profesor și au o dominantă matură și logică, strategiile de 
învățare prin a explora aparțin elevului și țin de rețeaua sa psiho-cognitivă.

Strategiile explorative sunt susceptibile de determinări și perfecționări prin 
educație, deoarece sunt comportamente dobândite. În strategia de învățare prin 
explorare, elevul manifestă specificul individual în abordarea succesiunii operațiilor 
mentale care duc la rezolvarea sarcinilor cognitive și socio-afective. În activiatea de 
învățare, strategia exprimă deci „stilul cognitiv” al individului, modul cum învață și 
cum operează cu anumite categorii de cunoștințe. Fiind reguli care dirijează activitatea 
intelectuală, strategiile de învățare prin explorare se raportează la comportamentul 
elevului în învățare, la capacitățile sale de acțiune într-un anumit mod, în fața unei 
sarcini cognitive, de exemplu, cum citește, ascultă, memorează, analizează sau 
interpretează informația stocată etc.

4.2. Metode de explorare a realităţii
4.2.1. Metode de explorare directă a realităţii
Observarea participativă presupune urmărirea intenţionată, organizată şi 

sistematică, investigarea unor obiecte sau fenomene în vederea obţinerii de informaţii 
despre acestea. Pentru aceasta, sunt necesare: prefigurarea unor obiective clare şi a 
unor sarcini concrete; asigurarea unui plan riguros şi sistematic; implicarea elevilor 
în activitatea de observare; consemnarea riguroasă a rezultatelor; prelucrarea şi 
interpretarea datelor observate; valorificarea informaţiilor în alte activităţi ulterioare.

Experimentul
Ca şi observarea, experimentul derivă din metodele de cercetare, vizează 

realizarea unor obiective pedagogice și constă în provocarea / simularea intenţionată 
a unui fenomen în scopul studierii lui. În cazul experimentului cu caracter de 
cercetare şi al celui aplicativ activitatea elevilor se poate organiza fie pe grupe, 
fie individual. Ca şi observarea participativă, experimentul dispune de importante 
valenţe formative, stimulând activitatea de investigaţie personală şi independenţa, 
favorizând dezvoltarea intereselor cognitive.
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Metoda istorică
Învăţarea prin cercetarea documentelor şi a vestigiilor istorice este o metodă 

istorică de cercetare se aplică tuturor domeniilor de studiu, deoarece cuprinde: 
origini, creştere, teorii, personalităţi, criză etc. Procesul de învăţare şi de înţelegere 
- de fond şi de evoluție - face obiectul unui domeniu de studiu sau de profesie care 
poate oferi introspecţie în cultura organizaţională, în tendinţele actuale, precum şi în 
posibilităţile de viitor. Există o varietate de locuri pentru a obţine informaţii istorice. 
Resursele primare sunt conturi de informaţii primare. Aceasta implică logică, 
intuiţie, perseverenţă şi bun simţ. Câteva exemple de documente primare sunt: 
jurnale personale, mărturii ale martorilor oculari ai evenimentelor, precum şi istorii 
orale. Sursele secundare de informare sunt evidenţele contabile, mărturii mediate 
ale persoanelor care au participat la un eveniment, analiza sociologică indirectă 
din textele literare. Resursele secundare pot fi utile pentru extinderea înţelegerii unui 
subiect și poate furniza informaţii mai multe. 

4.2.2. Metode de explorare indirectă a realităţii
Demonstraţia
Demonstraţia constă în prezentarea, de către cadrul didactic, a unor obiecte 

sau   reale sau a unor substitute ale acestora, a unor acţiuni, a unor operaţii care 
urmează a fi învăţate, profesorul orientează didactic perceperea acestora de către 
elevi. Astfel, se dobândesc noi cunoştinţe și abilități, se confirmă adevăruri anterior 
însuşite sau se formează modelul intern al unei noi acţiuni. Metoda de învăţământ 
are deci un caracter intuitiv, ceea ce o delimitează de demonstraţia logică, bazată pe 
raţionamente. În funcţie de materialul demonstrativ utilizat, metoda poate îmbrăca 
diferite forme: demonstraţia cu ajutorul obiectelor naturale, întâlnită în special la 
ştiinţele naturii; demonstraţia cu ajutorul obiectelor tehnice (dispozitive, aparate, 
utilaje) folosite la disciplinele tehnice în vederea înţelegerii structurii, principiilor 
funcţionale sau utilizare a obiectelor tehnice; demonstraţia cu ajutorul materialelor 
grafice (planşe, hărţi, diagrame etc.); demonstraţia cu ajutorul mijloacelor audio 
vizuale (filme, diapozitive etc.); demonstraţia cu ajutorul desenului didactic, executat 
de cadrul didactic la tablă; demonstrarea acţiunilor de executat, în situaţiile în care se 
urmăreşte învăţarea unor deprinderi (desen tehnic, educaţie fizică etc.).

Modelarea
Modelarea constă în utilizarea modelelor ca sursă pentru dobândirea noilor 

cunoştinţe. Modelul didactic este un sistem artificial, construit prin analogie cu cel 
real (originar), din care reţine numai trăsăturile esenţiale, semnificative, deoarece 
modelul constituie o simplificare, o schematizare a realului. Investigând modelul, 
operând cu acesta, elevii dobândesc informaţii, în funcţie de nivelul de abstractizare, 
despre sistemul originar.

Modelarea prin lectură
Tot ceea ce este întemeiat pe cunoaşterea umană poate deveni model, pre-

text pentru modelare - activitate didactică cu nenumărate resurse de învăţare şi de 
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motivare. Manualele, materialele-suport impun anumite puncte de vedere, un mod 
de a descrie sau de a interpreta textele literare. Textul literar este un model. Atunci, 
problema este una de căutare a celor mai bune sugestii de decodare a textelor, de 
derivare didactcă a sensurilor textului literar. Lectura devine pro-atitudine activă şi 
demers intelectual, în care se folosesc anumite instrumente explorative de lucru.

Metoda lucrărilor practice
Metoda lucrărilor practice constă în efectuarea de către elevi a unor sarcini 

cu caracter aplicativ: de proiectare, de execuţie, de fabricaţie, de reparaţie și un grad 
sporit de complexitate şi de independenţă. Prin această metodă se realizează: învăţarea 
de priceperi şi deprinderi; achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme 
practice; consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor. Lucrările practice 
se desfăşoară individual sau în grup, într-un spaţiu şcolar specific (atelier, lot şcolar), 
înzestrat cu mijloace şi echipamente tehnice.

4.3. Strategii colaterale 

În această categorie a strategiilor metacognitive, care fac obiectul studiului 
nostru, strategiile de reflecție și cooperative sunt colaterale strategiilor 
explorative. Situat în condiții particulare de învățare, elevul utilizează strategii care 
mediază raportul său cu obiectul de studiu.Achiziționarea cunoștințelor nu este o 
acțiune directă, ci necesită o oarecare distanță în timp, un recul, implică reflexie.
Această activitate reflexivă și critică este condusă de către profesor în scopul 
înțelegerii de către elevi a sensului cunoștințelor, a semnificațiilor, a identificării 
elementelor de conținut, a efectuării unor conceptualizări, conexiuni, ierarhizări, etc. 

Profesorul organizează un cadru de problematizare, de promovare a 
schimbării, în care fiecrae elev receptează ceea ce s-a predat și fiecare preia și își 
însușește efectiv, prin strategiile de gândire pe care le deține, un cuantum de cunoștințe 
și abilități.Cunoștințele, prelucrate în prealabil de profesor pentru întreaga clasă, sunt 
prelucrate de fiecare elev pentru el însuși și transformate din instrumente factuale 
în instrumente ale propriei gândiri.Această reconstrucție pentru sine se derulează în 
timp, în diverse situații și experiențe sociale; se realizeză prin reconstrucții parțiale și 
provizorii. Profesorul avansează conținuturi pe care elevul le adapteză la experiența 
sa, face dovada însușirii lor, le confruntă cu ale altora, le reformuleză în alt cadru 
de problematizare. Reconstruirea pentru sine a cunoștințelor și abilităților se poate 
realiza în diverse contexte de invățare, în echipe, prin cooperare, care înscriu elevul 
într-o rețea de posibilități și într-o pluralitate de semnificații. În mintea elevului are 
loc o confruntare, un conflict cognitiv între informația primită, propriul său punct de 
vedere și punctele de vedere ale altora. Numai în contextul unor tensiuni și al unor 
contradicții învățarea capătă sens și motivație.
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Concluzii

În învățarea școlară schimbarea se produce ca urmare a interacțiunilor 
complexe dintre elev, materialele de instruire, repertoriul disponibil de strategii de 
învățare și contextul învățării, care include și profesorul. Elevul priceput în a învăța 
abordează fiecare sarcină în mod strategic în scopul construirii de înțelesuri. Unele 
strategii se centrează pe înțelegerea noilor informații, altele se străduiesc să lege 
semnificațiile actuale de predicțiile anterioare, iar altele lucrează la integrarea noilor 
cunoștințe în cele anterioare. Unii elevi preferă și reușesc mai bine în situații de 
învățare determinate, cu reguli precise și relativ etapizate, în timp ce alți elevi obțin 
rezultate mai bune atunci când li se oferă o mai mare responsabilitate în organizarea 
propriei activitați, mai ales, în grup. 

Aspectele prezentate sunt corelate cu obiectivul major al acestui ciclu 
este formarea și validarea capacităților de bază necesare, precum și a celor 
pentru continuarea studiilor. Pentru ciclul ulterior, sunt necesare deschideri 
interdisciplinare de noi competențe de alfabetizare digitală și informațională, de 
cultură tehnologică, de comunicare în limbi moderne de largă circulație, de cultură 
și de conduită civică, de cetățenie democratică și globală, de gândire critică, de 
activitate în echipă, de adaptare la situații noi, de dezvoltarea personală și de învățare 
continuă. 
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Rezumat 

,,Suntem ceea ce iubim’’ afirma Nichita Stănescu cu decenii în urmă, 
iar ca o extensie noi îndrăznim să spunem că iubim ceea ce ne înconjoară 
sau cel puțin așa am putea exersa din când în când, întrucât multe studii 
susțin ideea potrivit căreia arhitectura ne modelează mai mult sau mai puțin 
armonios. Utilizarea unei arhitecturi vernaculare ar putea fi cheia ori, cel 
puțin, utilizarea unor materiale durabile. În micul nostru studiu vom miza 
pe utilizarea unor materiale sustenabile în procesul de învățare, întrucât 
considerăm că mediul în care procesul de învățare are loc este vital pentru 
actorii implicați. 
 
Cuvinte cheie: MATER; materiotecă; material; concept; mostre;

Abstract 

„We are what we love,” said Nichita Stanescu decades ago, and as an 
extension we dare to say that we love what surrounds us or at least so we could 
practice from time to time, as many studies support the idea that architecture 
shapes us more or less harmoniously. The use of a vernacular architecture 
could be the key or, at least, the use of durable materials. In our small study 
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ROLUL MATERIALELOR DURABILE 
ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE
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we will focus on the use of sustainable materials in the learning process, as we 
believe that the environment in which the learning process takes place is vital 
for the actors involved. 

Keywords: MATER; material library; material; concept; samples; 

Surprinzător sau nu, dezvoltarea durabilă în construcții nu presupune 
doar utilizarea anumitor materiale, spre exemplu locale, ci și utilizarea 

materialelor reciclate. Cu toții ne dorim să lăsăm ceva în urmă, iar arhitecții nu fac 
excepție. Fiecare epoca se distinge prin nuanțele sale, iar arhitectura a dat istoriei 
multe repere, însă, dincolo de misiunea de a construi ceva nou, arhitectul are și rolul 
de a proteja patrimoniul. Astfel, există mulți arhitecți care au înțeles acest din urmă 
rol și acționează ca atare, prelungind viața unor edificii valoroase, iar acolo unde își 
aduc contribuția de la fundație, aduc propuneri realizate prin ,,metode durabile sau 
ecologice’’3.

Dincolo de responsabilitatea de pe umerii arhitectului, trebuie să recunoaștem 
că este necesară o muncă în echipă, așa cum se întâmpla și în trecut. Spre exemplu, 
este cunoscut faptul că ,,cea mai mare parte a meșteșugurilor au progresat împreună 
și, de multe ori, progresul unora a facilitat progresul altora. Progresele fierarilor (...) 
i-au ajutat pe arhitecți, pe sculptori și pe cioplitorii de piatră’’4. 

Indiferent de comunitatea la care ne raportăm, arhitectura durabilă din prezent 
nu s-a născut în contemporaneitate, ci își are seva în trecut. Spre exemplu, arta aulică 
influențează arhitectura vernaculară5, iar acest fapt nu trebuie să ne încorseteze și să 
renunțăm la un stil îndrăzneț, eclectic. Efemerul din spatele anumitor proiecte care 
au sădit o mare parte dintr-o comunitate, cum ar fi clădirile construite în perioada 
comunismului, sigur că ne vor ridica multe temeri, dar nu ne va fura încrederea în 
constructor, întrucât acesta are anumite puteri cu care este înzestrat și de care cu toții 
avem nevoie. 

Încă din Antichitate, omul a conștientizat importanța mediului în care trăiește 
și mai mult decât atât, mediul în care procesul de învățare este cel mai activ. Practic, 
în această perioadă au luat naștere muzeele de azi, întrucât erudiții obișnuiau să se 
întâlnească în spații unde puteam întâlni ,,colecții, săli de anatomie, parcuri zoologice 
și botanice și constituiau, în egală măsură locuri unde se putea face cercetare’’6, iar în 
prezent multe pedagogii alternative susțin importanța mediului ambiental în procesul 
de învățare. Spre exemplu, pedagogia Waldorf valorifică libertatea sub toate formele 
sale, întrucât aceasta susține o arhitectură organică (fig. 1).
3 http://www.simodorgrup.ro/Sfaturi-utile/Dezvoltarea-durabila-in-constructii--eID161.html, accesat în data de 
9.05.2020
4 Gimpel, Jean, Constructorii goticului, Editura Meridiane, București, 1981, p. 142
5  https://arhitectura-1906.ro/2014/11/arhitectura-brancoveneasca-si-vernacularul/, accesat în data de 9.05.2020
6 Nițu, Florentina, Istorie. Științe auxiliare. Geografie și demografie istorică. Numismatică și arheologie, 2005, p. 
105
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Fig. 1-Școala Waldorf, Leiden7

Există proiecte frumoase, precum materioteca MATER, care promovează 
materiale durabile și, mai mult decât atât, promovează o educație justă în acest sens. 
Astfel de proiecte se nasc, iar prin promovarea unor propuneri interdisciplinare ele 
se pot dezvolta armonios în cât mai multe domenii mai mult sau mai puțin auxiliare.

Lato sensu, utilizarea materialelor durabile este nu doar benefică, ci și vitală, 
indiferent de utilitatea spațiilor construite. 

Stricto sensu, dincolo de arhitectura organică, aceea care ajută la contopirea 
dintre destinația construcției și mediul natural în care aceasta s-a creionat, utilizarea 
materialelor durabile în procesul de învățare are numeroase beneficii, iar în acest 
sens invocăm pedagogia Waldorf care optează, spre exemplu, pentru utilizarea 
instrumentelor de scris cât mai naturale. 

Mai mult, pentru ca elevul să fie mai conectat la natură, în fiecare clasă este 
prezentă un fel de machetă, denumită masă a anotimpurilor, care redă la scară mică 
anotimpul prezent (fig. 2), iar culorile claselor sunt în acord cu dezvoltarea interioară 
a elevilor.

7 https://inhabitat.com/marecollege-beautiful-waldorf-school-built-with-natural-materials-rises-in-leiden/, accesat 
în data de 9.05.2020
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Fig. 2-Masă a anotimpurilor ce reproduce anotimpul cel mai prosper-toamna8

 
De asemenea, dincolo de culoare, trebuie să remarcăm și faptul că fiecare 

încăpere este aidoma unui veșmânt care îmbracă colțurile în forme mult mai 
prietenoase (vezi fig. 3).

Fig. 3-Interiorul unei școli Waldorf din America de Nord  

8 http://davinciwaldorfschool.org/2017/09/27/sunflower-garden-autumn-nature-table/, accesat în  9.05.2020
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Desigur, există multe alte exemple de bune practici pe care dorim să le expunem 
și într-un studiu viitor, iar până atunci ne propunem să provocăm cititorul să fie mai 
conștient la relația cu exteriorul și cu dorința de a nu face un azil din cartierele mai 
puțin eclectice, reflectând la afirmația arhitectului Gheorghe Leahu: ,,în cuprinsul 
unui oraș casele, străzile, șoptesc adesea povești fascinante pe care le destăinuiesc 
numai celor care le privesc cu afecțiune și interes’’�
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Lect. univ. dr.  Flaminiu Ionut NICULA

Rezumat 

Articolul nostru își propune să itinereze un demers de adaptare 
managerială la schimbare, care se realizează gradual, necesitând 
parcurgerea unui ciclu al schimbării, la nivel individual şi organizaţional, 
pornind de la premisele formulate în strategia de management.Transformarea 
organizaţiilor şcolare în organizații de învățare (en. learning organizations) 
reprezintă scopul dezvoltării acestora. Etapele de proiectare preconizate sunt 
previziunea, programarea, organizarea, evaluarea și reglarea mangerială, 
conducerea, la care adăugăm analiza GAP ca metodă simplă și eficientă. 
Metodele și instrumentele de (auto)evaluare pe care le recomandăm sunt: 
observația participantă, chestionarul, analiza SWOT, analiza produselor 
activității, exprimarea opiniilor colegilor, raportul de (autoevaluare), 
colectarea reacțiilor etc. Modalitățile de feed-back și de reglare a activității 
sunt în relație cu obiectivele clare și concrete ale activității, cu activitatea 
stimulativă și eficiența acesteia.

Cuvinte cheie: adaptare managerială; etape de proiectare; metode și 
instrumente de (auto)evaluare; modalități de feed-back;

Abstract 

Our article aims to address a process of managerial adaptation 
to change that is achieved gradually, requiring a cycle of change, at 
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individual and organizational level, starting from the premises formulated 
in the management strategy. The transformation of school organizations into 
learning organizations (en. learning organizations) is the purpose of their 
development. The design of the expected stages are forecasting, scheduling, 
organizing, evaluating and managing, to which we add GAP analysis as a 
simple and efficient method. The (self) assessment methods and tools we 
recommend are: participant observation, questionnaire, SWOT analysis, 
activity product analysis, expression of colleagues’ opinions, (self-assessment) 
report, feedback collection, etc. The ways of feedback and regulation of the 
activity are in relation to the clear and concrete objectives of the activity, with 
the stimulating activity and its efficiency.

Keywords: managerial adaptation; design stages; (self) evaluation methods 
and tools; feedback methods;

Introducere

Abordarea multidimensională a procesului managerial la nivelul 
instituţiilor şcolare propune o analiză a perspectivelor actuale asupra 

gestiunii schimbării în organizaţiile şcolare, pentru a-i transforma pe cei implicaţi 
în procesul educaţional în indivizi integraţi optim în mediul social. Adaptarea la 
schimbare se realizează gradual, necesitând parcurgerea unui ciclu al schimbării, 
la nivel individual şi organizaţional, pornind de la premisele formulate în strategia 
de management.Transformarea organizaţiilor şcolare în organizații de învățare (en. 
learning organizations) reprezintă scopul dezvoltării acestora. Acestea pot depăşi 
stadiile de revoluţie, sunt capabile să găsească soluţii creative la problemele apărute, 
au abilitatea de a favoriza dezvoltarea personală a elevilor şi a educatorilor în 
concordanţă cu evoluţia organizaţiei.

1. Transformarea organizaţiilor școlare
 
În lucrarea noastră, revizuim soluţiile flexibile de management al organizaţiei 

şcolare care promovează învăţarea continuă şi dezvoltarea potenţialului tuturor elevilor, 
integrând învăţarea individuală cu cea a organizaţiei. Învăţarea organizaţională este 
atât un stimul, cât şi un rezultat al schimbării şi al dezvoltării de la acest nivel, prin 
care organizaţia îşi extinde continuu capacitatea de a-şi crea viitorul1.

E. Joița (2000)2 clasifică deciziile după mai multe criterii:
 (1) Amploarea implicațiilor asupra activității profesorului:

1  Petrescu, Conona et al.(2015). Introducere în managementul educațional, din prspectiva clasei de elevi / grupei 
de copii. București: Ed. Pro Universitaria.
2  Joița, E.  (2000). Management educațional. Iași: Ed. Polirom.
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- strategice: implică aspecte generale privind proiectarea activităților pe 
perioade mari de timp, cinci – zece ani, dezvoltând obiectivele specifice mediului 
educațional, elaborându-se strategiile specifice, precum și planificări pe perioade mai 
scurte prin care se conturează modalitățile în care obiectivele sunt atinse. Deciziile 
strategice sunt specifice nivelului central de management, dar se regăsesc și la nivel 
local prin dezvoltarea unor strategii specifice unității de învățământ. 

- tactice sau de programare, prin care se stabilesc modalitățile de implementare 
în mod direct ale strategiilor educaționale. Astfel de decizii sunt luate la toate 
nivelurile, programându-se cvasitotalitatea activităților, deciziile bugetare centrale și 
cele specifice unui profesor la începutul unui an sau unui semestru.

- operative sunt deciziile curente pe care fiecare dintre manageri trebuie să le 
ia. Cele mai frecvente decizii sunt cele tactice si operative.

(2) Certitudinea atingerii obiectivelor se reflectă în decizii care pot fi: decizii 
certe- acele decizii a căror finalitate trebuie atinsă; decizii de risc- acel tip de decizii a 
căror consecințe sunt anticipate parțial, putând să apară elemente de risc, de exemplu, 
noutăți de tip managerial sau decizii rapide pentru care decidentul nu are timp să 
analizeze efectele acesteia; decizii incerte: decizie a cărei finalitate nu este cunoscută 
într-un timp determinat;

(3) Sfera de cuprindere: individuale: decizii care vizează persoane; colective, 
de grup: vizează grupul în ansamblu, o colectivitate largă;

(4) Conținutul funcțional al deciziei: previziune, proiectare, planificare, 
programare-reprezintă totalitatea deciziilor necesare pentru pregătirea actului 
educațional; organizare a activității didactice și educaționale necesare pregătirii 
mediului educațional; reglare și evaluare - urmărirea consecințelor celorlalte decizii 
anterioare și a modalităților de intervenție;

(5) Frecvența elaborării: periodice: acele decizii de luat pentru activități 
repetitive; aleatorii: decizii de luat în situații neprevăzute; excepție: deciziile care 
implică evenimente deosebite; 

(6) Tipuri de situații problematice:
- corectare: decizii de îndreptate a unor situații evaluate în mod eronat anterior;
- ameliorare: decizii prin care profesorul se adaptează condițiilor ergonomice 

ale clasei, prin care se urmărește constant feed-back-ul;
- prevenire: situații decizionale de a preveni situațiile neplăcute, a conflictelor, 

prin consiliere și educația în spiritul unor atitudini de cooperare.
Noile perspective de dezvoltare organizaţională vizează cele patru elemente 

fundamentale:
- misiunea, obiectivele comune şi cele specifice;
- structura internă, relaţii pe verticală şi orizontală;
- resurse materiale şi tehnologie;
- actorii sociali-membrii organizaţiei şcolare.
Majoritatea cercetătorilor în științele mangeriale promovează ideea că 
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triunghiul cunoaşterii devine inovaţie, educaţie şi tehnologie. Adaptarea unor noi 
modele manageriale la condiţiile concrete şi la specificul organizaţiei şcolare vizează 
promovarea managementului calităţii şi accentuarea celor două dimensiuni valorice: 
capacitatea managerului de a introduce schimbarea şi capacitatea organizaţiei 
de a stimula competenţa.

Etapele luării deciziilor:
- identificarea, stabilirea și definirea problemei;
- stabilirea obiectivelor specifice, operaționale;
- informarea, documentarea, analiza informațiilor variate ale problemei;
- elaborarea variantelor posibile de rezolvare;
- alegerea variantei optime de acțiune;
- comunicarea, transmiterea deciziei;
- aplicarea măsurilor stabilite;
- controlul continuu, compararea rezultatelor obținute cu proiectul elaborat.

2. Metode și tehnici specifice

Procesul educațional este complex, cu mai multe etape pentru care se utilizează 
metode si tehnici specifice dezvoltate de științele manageriale și educaționale.

(1) Previziunea 
Prin previziune se realizează o anticipare a activităților și a rezultatelor viitoare, 

fundamentată pe o analiză empirică și științifică a evoluției educației. Previziunea se 
realizează prin preluarea tradiției învățământului, precum și prin experiența personală 
a fiecărui participant:

O componenta importantă a previziunii este prognoza, care îl ajută pe 
manager sa stabilească și să analizeze nivelul inițial – diagnoza – în așa fel încât, pe 
baza ei, să prevadă principalele direcții și des folosite forme de previziune specifice 
managementului educațional. Proiectarea managerială dă răspunsuri la problemele 
de bază ale previziunii, pe durate diferite: medii, anuale, semestriale sau modulare.

Vorbim despre o stadialitate complexă din punct de vedere managerial care 
constă în:

- evaluarea inițială a resurselor (umane, materiale, ergonomice, sociale, 
iformatice etc.), a nivelului elevilor, în funcție de obiectivele cadru date ;

- selectarea obiectivelor specifice, a celor operaționale, în special, a 
conținuturilor consecutive, a direcțiilor metodologice, a timpului necesar;

- evaluarea problemelor critice, a tipurilor de decizii necesare, a variantelor de 
soluționare a acestora;

- stabilirea criteriilor de performanță pe obiective și modalități de control.
 (2) Prin programare sunt indicate mijloacele pentru atingerea obiectivelor 

specifice și operaționale derivate, pe secvențe. Programele urmăresc diferite 
obiective, cum ar fi: lecția, eficiența resurselor, corelarea activității școlare cu cea 
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din afara școlii și a clasei, reorganizarea sistemului informațional, sprijinirea tratării 
diferențiate a elevilor, pentru dezvoltarea creativității elevilor etc.

Prognoza, proiectarea și programarea se realizează prin metode variate:
- managementul prin proiect cu etapele sale de stabilire a temei, a obiectivelor, 

elaborarea strategiei si a acțiunilor, promovarea ghidului de desfășurare, executarea 
proiectului, finalizarea și evaluarea proiectului;

- managementul prin obiective operaționale, care trebuie sa fie explicite, 
performante, în acord cu posibilitățile elevilor și care să antreneze elevii în realizarea 
acestora:

- metoda comparării cu alte planuri și proiecte; 
- metoda reflecției individuale sau în grup; 
- metoda normativă, prin reactualizarea principiilor; 
- tehnici de creativitate;
- metoda scenariului.3

 (3) Organizarea poate fi de două feluri:
1. Organizarea acțională:
- definirea scopului și a obiectivelor generale, cadru; 
- definirea obiectivelor specifice; 
- stabilirea ansamblului de acțiuni; 
- elaborarea modalităților de organizare: predare, învățare, evaluare; 
- definirea atribuțiilor, a proceselor, a formelor de realizare; 
- stabilirea operațiilor și a acțiunilor concrete. 
2. Organizarea structurală urmărește eficientizarea resurselor materiale și 

umane prin coordonarea strategică a acestora și obținerea unor sisteme fiabile:
- să cunoască regulile de organizare și de funcționare a școlii, regulamentul de 

ordine interioară, organizarea formală a școlii și a clasei; 
- să cunoască și să utilizeze sistemul informațional existent în școală; 
- să cunoască și să utilizeze relațiile ierarhice din școală; 
- să promoveze inițierea elevilor în lărgirea relațiilor de comunicare, în 

implicarea lor în organizarea activităților; 
să faciliteze conștientizarea elevilor pentru realizarea sarcinilor.
(4) Conducerea este legata de realizarea deciziei si consta într-un lant de 

acțiuni progresive: comunicarea deciziei – clarificarea ei – motivarea – convingerea 
– sprijinirea realizării responsabile – evaluarea și reglarea continuă.

Acțiuni specifice:
- armonizarea;
- corelarea;
- echilibrarea;
- sincronizarea;

3  Drucker, P. F. (1994). Eficiența factorului decizional. Deva: Ed. Destin.
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- ordonarea;
- integrarea;
- reglarea.
(5) Evaluarea și reglarea managerială
Evaluarea manageriala a fost definita ca un ansamblu de acțiuni grupate în 

jurul a trei procese da baza: controlul sau verificarea, analiza cantitativă sau 
măsurarea, analiza calitativa sau valorică.

După momentul în care se face evaluarea acesta poate fi:
Evaluare inițială care are rol de informare și al cărui obiectiv principal este 

de a avea o viziune realistă asupra potențialului grupului de lucru (grupa, clasa, 
instituție etc.) care sa permită realizarea unei planificări pertinente și adaptarea la 
nevoile grupului. 

Evaluare continuă este o evaluare de progres, prin care ne dăm seama de 
evoluția grupului și care ne ajută să luăm decizii privind menținerea direcției de lucru 
sau să intervenim corectiv acolo unde este cazul. Răspunsul la aceste întrebări ne 
ajută să luăm deciziile corecte privind intervenția în cadrul evoluției grupului putând 
aduce modificări ale modalității de lucru. De aceea, evaluarea continua este foarte 
importanta pentru a putea atinge obiectivele si a corecta erorile planificării inițiale, în 
cazul în care acestea există.

Evaluarea finală reprezintă aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor 
activității pe parcursul unei perioade bine determinate (o ora, un semestru, un an, 
un ciclu educațional etc.), arată evoluția grupului pe perioada vizată și în ce măsură 
obiectivele inițiale sunt atinse. În cazul evaluării finale, nu se mai poate interveni 
pentru ameliorarea situației în cazul grupului sau a perioadei vizate, concluziile pot 
duce la modificări , a acțiunilor în cazul următorului grup sau perioada, adaptându-ne 
la rigorile fiecăruia. 

Funcțiile evaluării manageriale se leagă de funcțiile evaluării didactice care 
constau în:

- constatarea nivelului de realizare a acțiunilor;
- informarea factorilor responsabili;
- prevenirea situațiilor disfuncționale,
- recuperarea timpului, a resurselor etc.;
- stimularea persoanelor implicate;
- reglarea activității.
Modalitățile de control folosite în evaluarea managerială au fost clasificate 

după:
- momentul efectuării: preliminară, concomitentă, post-acțională;
- orientarea de depășire a abaterilor: de conformitate, de depășire;
- obiective: predare-învățare, utilizarea resurselor, aplicarea proiectului, 

utilizarea strategiei, comunicare, ameliorarea relațiilor cu elevii;
- aria de cuprindere: generală și particulară, o activitate, sistem;
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- metode folosite: observația, analiza documentelor, discuții libere, 
autoevaluare. schimb de experiență, studii de caz, proiecte de ameliorare.

Scopul evaluării este feed-back-ul și reglarea activității manageriale. 
Informarea factorilor responsabili cu privire la rezultatele activității și reglarea 
activității se poate realiza prin diversificarea feed-back-ului și prin descentralizarea 
evaluării.

Feed-back-ul poate fi obținut din următoarele situații mangeriale:
- Calea urmată în feed-back direct, la clasă și indirect, prin intermediul 

profesorilor, părinților; 
- Momentul apariției feed-back-ului: concomitent și ulterior;
- Modul de codificare a feed-back-ului: verbal, nonverbal și paraverbal;
- Semnificații: feed-back pozitiv și negativ;
- Conținut: feed-back limitat (da /nu) și liber, detaliat;
- Funcționalitate: informațional, corectiv, de întărire.
Metode folosite: observația, analiza răspunsurilor, analiza produselor 

activității, exprimarea opiniilor colegilor. Modalitățile de feed-back și de reglare a 
activității sunt în relație cu obiectivele clare și concrete ale activității, cu activitatea 
stimulativă și eficiența acesteia.

3. Metode de (auto)evaluare

Principalul scop al autoevaluării este să constate în ce măsură şcoala își 
realizează misiunea stabilită de reglementările oficiale şi asumate prin strategia 
de dezvoltare instituţională. Spre deosebire de evaluarea unuia sau altuia dintre 
aspecte (rezultatele învăţării, activitatea conducerii, realizarea exerciţiului 
bugetar, îndeplinirea obiectivelor din curriculum etc.), este vorba de o evaluare 
multidimensională, globală, care are în vedere întreaga organizaţie, respectiv, 
toate activităţile şi resursele angajate pentru realizarea misiunii asumate. Este o 
autoevaluare sistematică şi cuprinzătoare realizată prin propriile resurse ale şcolii, 
care este direct interesată să obţină o calitate superioară a serviciilor şi a rezultatelor 
sale. 

Deşi autoevaluarea vizează toate componentele vieţii şcolare şi angajează 
practic întreg personalul şcolii, organizarea activităţilor de autoevaluare revine 
unui grup restrâns de 3-9 persoane din cadrul şcolii, familiarizate, în prealabil, cu 
metodologia evaluării manageriale. Alegerea şi utilizarea corectă a instrumentelor 
de autoevaluare sunt condiţii importante ale reuşitei. Experienţa altor ţări arată o 
mare diversitate a acestor instrumente.

Cele mai accesibile şi mai des utilizate instrumente de autoevaluare:
(1) Chestionarul este cel mai frecvent mijloc de autoevaluare; pentru fiecare 

indicator, variabile şi standarde, să se construiască întrebări corespunzătoare. Fiecare 
standard este transformat dintr-un enunţ afirmativ într-o propoziţie interogativă.
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Avantaje: este direct legat de indicatori – variabile – standarde; este analitic; 

acoperă toate aspectele;integrează datele cantitative (indicatorii statistici) cu aspectele 
atitudinale şi comportamentele (indicatorii calitativi).

Dezavantaje: sunt prea lungi pentru că trebuie să reflecte toate standardele 
minimale şi de referinţă; nu încurajează interacţiunea, fără o dinamică de grup 
propriu-zisă.  

(2) Analiza SWOT este un instrument pentru o organizație de audit și mediul 
său. Analiza SWOT conțíne puncte forte, puncte slabe, oportunități si amenințări. Opţiunea 
pentru fiecare din cele patru repere (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi riscuri) 
se poate face fie prin consens (între membrii echipei de autoevaluare), fie ca o sinteză 
a concluziilor obţinute cu ajutorul unui chestionar. Se sintetizează datele analitice, 
respectiv răspunsurile la chestionarul de autoevaluare, sub forma unei matrice 
SWOT. Răspunsurile la chestionare sunt grupate pe cele patru axe de analiză SWOT 
(puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi riscuri) astfel încât să se poată identifica 
problemele prioritare, zonele de avantaj competitiv şi potenţialul de dezvoltare al 
şcolii. Analiza SWOT, susţinută de datele autoevaluării, este foarte utilă în definirea 
strategiei de dezvoltare instituţională a şcolii.  

Analiza SWOT poate fi subiectivă. Analiza SWOT este utilă, îndeosebi, pentru 
sistematizarea şi comunicarea concluziilor, mai ales în ce priveşte evaluarea relaţiilor 
dintre mediul intern şi factorii externi ai organizaţiei. Reperele sale sunt patru poli de 
autoevaluare a avantajului competitiv (în ce măsură şcoala noastră este performantă 
şi competitivă?). Este recomandabilă utilizarea împreună a chestionarului (nevoi de 
analiză ale fiecărui indicator şi standard) și analiza SWOT ca mijloc de sintetizare şi 
de comunicare a concluziilor din chestionar.

(3) Metoda colegială (en. peer review) presupune coroborarea evaluării interne 
sau a autoevaluării cu evaluarea externă realizată împreună cu echipe de profesionişti 
din şcoli similare. Este o evaluare reciprocă, realizată de persoane egale ca statut 
şi provenind din şcoli asemănătoare ca profil, experienţă şi problematică. Această 
metodă nu înlocuieşte autoevaluarea realizată cu ajutorul unui chestionar construit 
pe baza indicatorilor şi standardelor. Analiza colegială permite o perspectivă externă, 
obiectivă, fără să se recurgă la controlul administrativ şi la relaţii de tip birocratic. 
Răspunderea evaluării este comună, căci se bazează pe reciprocitate. 

(4) Observaţia participantă este o metodă care presupune aplicarea analizei 
colegiale în interiorul şcolii. Pe baza unei înţelegeri comune, colegiale, participanţii 
se evaluează reciproc, cu ajutorul indicatorilor şi standardelor. Pot rezulta astfel 
următoarele raporturi de evaluare reciprocă: profesori-profesori, elevi-elevi, 
manager-profesori. O formă particulară a acestei metode este procedeul umbrei (en. 
shadowing), prin care un coleg participă ca partener tăcut la toate activităţile în care 
este implicat colegul evaluat. 

(5) Se întocmeşte raportul de autoevaluare, ca modalitate concretă de 
exercitare a responsabilităţii publice în învăţământ. Acest raport este elaborat de 
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echipa de autoevaluare, este validat de personal şi asumat de conducerea colectivă 
a şcolii. Raportul de autoevaluare reia datele obţinute prin chestionar pe care le 
interpretează însă din perspectiva politicilor educaţionale. 

Aceasta presupune o concluzie clară privind îndeplinirea misiunii instituţionale, 
raportarea la evoluţia de perspectivă (viziunea) şi realizarea obiectivelor prevăzute 
în Planul de dezvoltare a școlii sau în alte documente de politici educaţionale de la 
nivel local (de exemplu, Planul de dezvoltare locală). 

Raportul de autoevaluare trebuie să conţină trei părţi:
- judecată de valoare privind realizarea misiunii şi a obiectivelor asumate;
- un raport detaliat privind utilizarea resurselor şi rezultatele obţinute;
- un plan de îmbunătăţire a situaţiei sau de dezvoltare ulterioară; acest plan 

trebuie să aibă în vedere, în primul rând, domeniile care au fost marcate cu calificativul 
nesatisfăcător sau cele în care s-au realizat doar standardele minimale.

Raportul de autoevaluare este un document public, ceea ce presupune accesul 
tuturor participanţilor şi al partenerilor: personalul şcolii, elevi, părinţi, autorităţi 
locale, alte şcoli, societatea civilă.

(6) Se colectează reacţiile la raportul de autoevaluare ca punct de plecare 
pentru viitoarele proiecte de dezvoltare instituţională.

Metodologia cuprinde următoarele demersuri:
(a) Decizia de autoevaluare: parte componentă a unei strategii de dezvoltare 

instituţională (conform Strategiei de dezvoltare a școlii), a unui cadru de asigurare 
a calităţii sau a unui program de analiză interinstituţională (de exemplu, compararea 
performanţelor școlii respective cu ale unor şcoli asemănătoare).

(b) Echipa de autoevaluare: 3-9 profesionişti din cadrul şcolii.
Fișa grupului de autoevaluare trebuie să includă următoarele sarcini:
- să pregătească instrumentele de autoevaluare;
- să explice colegilor şi să-i iniţieze în metodologia autoevaluării şi utilizarea 

instrumentelor respective;
- să monitorizeze implementarea autoevaluării;
- să analizeze şi să interpreteze, împreună cu colegii din şcoală, rezultatele 

autoevaluării;
- să pregătească, împreună cu conducerea, rapoarte privind nivelul de calitate 

realizat în şcoală;
- să primească şi să analizeze, împreună cu tot personalul şcolii, reacţiile şi 

recomandările primite de la beneficiarii raportului de autoevaluare (inspectorate, 
consilii locale, părinţi, societatea civilă).

(a) Domeniile de autoevaluare: autoevaluarea este cu atât mai semnificativă 
cu cât cuprinde cât mai multe domenii (de preferinţă, toate aspectele), cât mai multe 
criterii, indicatori, variabile şi standarde.

(b) Instrumentele de autoevaluare, prin transformarea enunţurilor afirmative 
din coloana a 5a (standarde) în întrebări, după modelul prezentat mai sus. Aceste 
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întrebări consemnează nivelurile de performanţă pentru fiecare indicator astfel încât 
se obţin două referinţe calitative: nivelul minimal (baremul sau standardul minimal) 
şi nivelul optim (standardul de referinţă care reprezintă deja rezultatul unui proces 
de dezvoltare, a unor investiţii şi resurse suplimentare, a unui efort de perfecţionare). 

De exemplu:
Pentru fiecare indicator/variabile, există astfel trei opţiuni de răspuns:
- standardul minimal nu este realizat, ceea ce denotă o disfuncţie, o insuficienţă 

sau o problemă pentru domeniul evaluat de indicatorul respectiv;
- se realizează doar standardul minimal, ceea ce ne indică un nivel acceptabil, 

suficient, fără să putem raporta un nivel superior de calitate pentru domeniul respectiv;
- se realizează atât standardul minimal, cât şi standardul de referinţă, ceea 

ce arată un nivel superior de performanţă, un grad înalt de excelenţă şi o calitate 
superioară pentru indicatorul respectiv - reprezintă un avantaj competitiv şi un 
potenţial de dezvoltare în domeniul respectiv.

Aceste date pot fi sintetizate sub forma unei scale cu patru calificative, 
respectiv:

- nesatisfăcător: nerealizarea standardului minimal sau a baremului de 
funcţionare;

- satisfăcător: realizarea doar a standardului minimal;
- bine: existenţa unui progres faţă de standardul minimal, fără să se atingă însă 

nivelul standardului de referinţă;
- foarte bine: se realizează nivelul de calitate prevăzut de standardul de 

referinţă.
Putem introduce analiza GAP atât în evaluare cât și în reglarea managerială. 

Analiza GAP constă în analiza diferențelor dintre ceea am vrea să atingem și ceea ce 
am realizat pe capitole de gestiuene a conducerii.

Concluzii

În lucrarea noastră, revizuim soluţiile flexibile de management al organizaţiei 
şcolare care promovează învăţarea continuă şi dezvoltarea potenţialului tuturor 
elevilor, integrând învăţarea individuală cu cea a organizaţiei.

 Învăţarea organizaţională este atât un stimul, cât şi un rezultat al schimbării şi 
al dezvoltării de la acest nivel, prin care organizaţia îşi extinde continuu capacitatea 
de a-şi crea viitorul. 

Transformarea organizaţiilor şcolare presupune atât proiectarea prin metode 
și tehnici specifice cât și interfața acsteia - metode de (auto)evaluare care permit 
reglarea managerială (aici, analiza GAP are un rol esențial). 
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Abstract

În contextul unor transformări remarcabile în societate, a unui ritm 
accelerat al schimbărilor dar și a unor provocări spectaculoase, sistemele 
educaționale sunt constrânse să adopte, cu viteză foarte mare, strategii de 
inovare care să ajute școală la o adaptare rapidă la dinamica amețitoare a 
acestor schimbări. De la provocările ”industry 4.0” spre exemplu, ceea ce 
va necesita o ”resetare” a proceselor educaționale pe noile provocări ale 
expansiunii inteligenței artificiale,  la ”redesenarea” forțată a educației, 
provocată de pandemia generată de COVID 19, orice școală va fi nevoită să 
adopte, rapid, strategii de inovare și adaptare cu dublu scop: implementarea 
noilor tehnologii digitale, cu viteză și cu acuratețe, pe de o parte și diminuarea 
rezistenței (interne)  la schimbare, pe de altă parte. În această lucrare, autorii 
își propun să identifice posibilități de inovare în școală, inclusiv pe baza 
unor instrumente specifice domeniului calității dar și să formuleze propuneri 
privind diminuarea rezistenței la schimbări, ”prezentă” mai ales în rândul 
organizațiilor de orice tip, inclusiv cele de tip educațional.

Cuvinte cheie: sistem; proces; educație; inovare; management;
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Abstract 

In the context of remarkable transformations in the society, of an 
accelerated pace of change but also of spectacular challenges, education 
systems are forced to adopt, at a high speed, innovation strategies to help 
the school to quickly adjust to the dizzy dynamics of these changes. From 
the challenges of „industry 4.0” for example, which will require a „reset” of 
the educational processes, considering the new challenges of the expanding 
artificial intelligence, to the forced “redesign” of education, caused by 
the pandemic generated by COVID 19, any school will have to quickly 
adopt innovation and adjustment strategies, with a double purpose: the 
implementation of new digital technologies, with speed and accuracy, on the 
one hand, and the decrease in (internal) resistance to change, on the other. 
In this paper, the authors aim to identify opportunities for innovation in 
school, inclusively on the basis of quality-specific tools, as well as formulating 
suggestions to reduce resistance to changes, especially that existing among 
organizations of all types, including the educational ones.

Keywords: system, process, education, innovation, management

Când un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă numită forţă de 
acţiune, cel de-al doilea corp acţionează şi el asupra primului cu o forţă 
numită forţă de reacţiune, de aceeaşi mărime şi de aceeaşi direcţie, dar 
de sens contrar. (Principiul al III-lea al mecanicii - John Newton).

1. Termeni, concepte, repere

Conceptul de management educațional este relativ recent, apărut în 
secolul al XX-lea,   începuturile sale fiind legate de teoria taylorismului3. 

Frederick Winslow Taylor a publicat în 1911 cea mai importantă lucrare a sa, 
Principiile managementului științific. Principii din teoria lui Taylor au fost aplicate 
în domeniul economic din țara noastră  într-o țesătorie de bumbac din Pitești încă din 
1907, cu patru ani înainte de apariția lucrării sale. Astfel, se pare că acest experiment 
de la Pitești a fost prima încercare de aplicare a taylorismului în Europa. 

Idei din domeniul managementului economic au început să fie adaptate treptat 
la managementul educaţional, iar în prezent acesta poate fi definit ca  o acţiune 
ce include un ansamblu de norme, funcţii şi metode de conducere orientate spre 
obţinerea calităţii  în educaţie. Tot acest set de norme se aplică într-o organizaţie 
şcolară în vederea atingerii standardelor de performanţă impuse de societatea actuală 
3 Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Taylorism
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care este într-un neîncetat proces de dezvoltare şi schimbare. 
În esență, pornind de la teoria generală a managementului, managementul 

educațional înseamnă managementul proceselor educaționale, cu scopul eficientizării 
acestora, având, ca final, obținerea calității educației – ca produs și serviciu4!

O componentă esențială a managementului educațional o constituie 
managementul inovării, care la nivelul organizaţiei şcolare presupune introducerea 
noutăţilor din domeniu cu scopul de a îmbunătăţi produsele oferite5. Pentru a vorbi 
de inovare, şcoala, ca organizaţie trebuie să ajungă la acel grad de maturitate care să 
îi confere posibilitatea de a-şi concepe propriile programe de studiu, să poată găsi 
soluţia potrivită la o problemă pe care toţi cei din jur nu au reuşit să o rezolve6.

Între anii 1946 și 1980, Genrich Altshuller a dezvoltat o metodologie originală, 
bazată pe creativitate și inovație.  A rezultat o teorie cunoscută în literatura de 
specialitate sub denumirea de TRIZ – Teoria Rezolvării Creative a Problemelor7. 
Teoria TRIZZ a lui G. Altshuller,  potrivit căreia orice problemă poate avea mai 
multe soluţii iar soluţiile neobişnuite necesită abordări neobişnuite8 ne determină să 
ne gândim la faptul că inovarea presupune automat şi schimbare. Pentru a accepta 
schimbarea la nivel individual este nevoie de corelarea mai multor tipuri de aptitudini 
şi abilităţi:

-aptitudini tehnice;
-abilităţi de gândire şi creativitate;
- abilităţi şi comportamente sociale9

2. Inovarea în organizaţia şcolară. Metode, instrumente, 
perspective

O perspectivă a managementului inovării în școală o reprezintă utilizarea 
instrumentelor specifice managementului calităţii: ciclul PDCA, ciclul PDCA versus 
ciclul SDCA şi tehnica celor “5S”, în sensul aplicării și utilizării acestor instrumente 
la procesele educaționale de la nivelul organizației școlare10.

Toate cele trei instrumente sunt importante, însă tehnica celor 5S (Sortare, 
Stabilizare, Strălucire, Standardizare, Susţinerea schimbării)11 este de departe 
numitorul comun de la care ar trebui să plece fiecare organizație școlară.
4  Sursa: https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-pentru-dezvoltarea-unui-management-insti-
tutional-antreprenorial-de-calitate-in-scoli-defavorizate/tema-conceptul-de-management-educational
5  Chină, R. 2015. „Managementul Inovării în Educaţie”, Note de curs, Editura Prouniversitaria, București
6  Ibidem 
7  NA: Metodologia respectivă se mai numește și „Teoria rezolvării sarcinilor specifice inovării” , de la denumirea în 
limba rusă: „Teoriya resheniya izobretatelskikh zadach”. Sursa: TRIZ – o metodologie pentru rezolvarea creativă a 
problemelor, https://virtualboard.ro/metodologia-triz-tehnici-de-creativitate-rezolvarea-problemelor/ 
8  Ibidem
9  Ibidem
10  Chină, R. Prezi WIN Managementul Inovării_ suport curs 1 (1)
11  Ibidem 
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Organizația școlară reprezintă un sistem de sisteme  aflate în interacțiuni și 
conexiuni multiple. Performanțele realizate de organizația școlară sunt vizibile, mai 
ales, în valoarea adăugată, pas cu pas la cultura organizațională – cultura școlii!   

Potrivit lui E. Păun principalele caracteristici ale unei organizații școlare 
sunt12:

- Structura organizațională ( complexitate, mărime, roluri, diferențierea 
activităților);

- Controlul organizațional ( structura ierarhică);
- Comportamentul organizațional ( scop, cultură organizațională );
- Schimbarea organizațională (flexibilitatea, promovarea, dezvoltarea 

personalului ).
Apare astfel o caracteristică ce joacă un rol important într-o organizație şcolară 

– schimbarea organizațională. Cum poate fi înțeleasă această noțiune de schimbare? 
Am putea considera că schimbarea necesită flexibilitate, mentalități orientate spre 
nou, inovare şi autoperfecționare. Acest lucru se datorează faptului că o organizație 
școlară nu există decât prin oameni şi prin urmare de la ei trebuie să vină schimbarea 
și tot ei trebuie să accepte schimbarea ca necesitate a progresului organizației.

Școala ca entitate educațională provoacă și generează schimbare atât la nivelul 
elevilor, părinților, cât și la cel al cadrelor didactice, schimbările de  mentalitate dar 
și dezvoltarea personală, devenind, în acest context factori esențiali ai facilitării 
procesului de schimbare!

Problematica schimbării trebuie să reprezinte o nevoie internă a școlii, 
proiectată, planificată, aplicată, evaluată și îmbunătățită, în ecuația ciclului PDCA 
(plan – do - check –act)13,  mai puțin un act reflex/spontan la schimbările din exterior 
pentru că numai așa se poate adapta în permanență societății şi poate oferi produse 
educaționale de calitate clienților săi.

Din punct de vedere teoretic putem distinge două mari categorii de schimbări 
care acționează asupra unei organizații școlare:

- Schimbări legislative;
- Schimbări de mentalitate;
Potrivit autoarei Anghelache V. la baza schimbării dintr-o şcoală stau o serie 

de principii precum:
- Principiul fundamentării axiologice a schimbării;
- Principiul racordării la social;
- Principiul proiectării schimbării;
- Principiul stimulării motivaţiei;
- Principiul schimbării prin acţiune;
- Principiul eficienţei schimbării;14

Toate aceste principii au un caracter funcţional dacă reuşesc să împletească 
12  Păun, E. 1999, “Şcoala- abordare sociopedagogică”, Editura Polirom, Iaşi, pp.9-10
13  Chină, R. 2015 “Managementul Calităţii în Învăţământul Preuniversitar”, Editura Universitară, Bucureşti, p.187
14  Anghelache, V. 2012 „Mangementul schimbării educaţionale”, Institutul European, Iaşi, p.54
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proiectarea schimbării educaţionale cu cerinţele procesului de învăţământ şi cu 
nevoia de dezvoltare a organizaţiei şcolare pentru a satisface cerințele clienților și 
părților interesate.

Din păcate toate organizaţiile şcolare se ”lovesc” de o rezistență la schimbare, 
al cărui nivel este influențat de mai mulți factori.  Aceştia acţionează ca nişte 
forţe conform principiului al III –lea al lui Newton: schimbarea este factorul care 
acţionează din exterior asupra organizaţiei şcolare iar membrii ei reacţionează diferit 
faţă de ea, uneori chiar împotriva ei. 

Aceşti factori pot fi de origine:
- externă (apariţia de noi tehnologii care să îi pună în dificultate pe profesori, 

digitalizarea procesului educaţional, aşa cum a fost contextual actual cauzat de 
pandemia COVID 19, trecerea de la predarea clasică la cea online, modificări 
legislative);

- origine internă ( cultura organizaţională - tipul de management, valori, 
tradiţii, relaţii neoficiale, influenţe,  pregătirea de specialitate şi psihopedagogică a 
cadrelor didactice, angajările );

3. Rezistenţa la schimbare la nivelul organizaţiei şcolare. 
Aspecte, factori, posibilităţi de reducere

Schimbarea organizaţională se datorează unui amplu proces de dezvoltare şi 
adaptare la contextual socio-economic aflat în expansiune. Într-o organizaţie şcolară 
putem vorbi despre inovare organizaţională atunci când se schimbă aspecte care ţin 
de:

- statutul juridic, sursele de finanţare;
- implementarea de noi tehnologii;
- modul de lucru între profesori;
- organizarea internă;
- personalul angajat, competenţe, motivaţii;
- eficienţă în activitatea  didactică;
- produse educaţionale oferite în corelaţie cu piaţa muncii;
În funcţie de toate aceste schimbări putem stabili şi categoriile de personal 

care manifestă reticenţă în faţa ideii de schimbare dar şi modul în care se manifestă. 
Întâlnim astfel, semne ale rezistenței la schimbare în rândul tuturor categoriilor de 
personal dintr-o organizaţie şcolară.

Spre exemplu, atunci când o școala care până nu demult avusese personalitate 
juridică dar din cauza numărului în scădere de elevi devine structură şcolară, automat 
vor apărea şi temeri în rândul personalului: cadrele didactice se vor gândi la modul în 
care le va fi afectată norma didactică, la relaţia cu noul manager (în cazul în care nu 
rămâne acelaşi! ), la schimbările pe care acesta va dori să le facă şi la modul în care 
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va implementa aceste schimbări. De asemenea, în acest caz şi personalul auxiliar 
ar avea de suferit întrucât numărul de posturi s-ar diminua. Aşadar, se observă că 
acest tip de schimbare afectează personalul atât la nivelul mentalităţii cât şi la cel 
organizatoric. În această situație, rezistența la schimbare se va manifesta, inclusiv 
prin proteste, discuții, petiții etc, din partea personalului,  astfel încât să fie păstrat 
neschimbat statutul școlii respective, deși rațiuni economice, demografice sau de 
dezvoltare conduc spre alte soluții. 

Un alt exemplu de rezistenţă la schimbare l-am putut observa în contextul 
pandemieiei COVID 19 care dincolo de schimbările emoţionale de la nivel psihic, 
a generat schimbări de natură tehnologică pentru cadrele didactice. Pandemia a 
afectat major modul de predare din şcoala românească. Într-un timp foarte scurt, 
toţi partenerii din educaţie, fără a avea la îndemână resursele educaţionale necesare 
au fost nevoiţi să treacă  de la activitatea didactică la clasă, faţă în faţă, la cea din 
mediul online. 

Din acest punct de vedere au ieşit la iveală lipsurile sistemului educaţional dar 
şi rigiditatea unora dintre profesori în a se adapta la noile cerinţe impuse de context. 

Cadrele didactice care s-au adaptat mai greu sau au manifestat opoziţie 
faţă de abordarea online a demersului didactic,  au fost, cu precădere cele mai în 
vârstă (de regulă, apropiate de vârsta de pensionare).  Din motive tehnice acestora 
li s-a părut anevoioasă sau chiar imposibilă trecerea la mediul online. Accesarea 
unor platforme educaționale, generarea unor clase virtuale sau chiar realizarea unor 
simple grupuri de wahtsapp a fost pentru mulţi din această categorie mai mult decât 
o provocare.

Și totuși, aceeași problemă, a dificultăților de trecere a procesului didactic de 
la interacțiunea directă, în sala de clasă, la cea în spațiul virtual, se întâlnește și la 
mulți dintre profesorii tineri. Paradoxal şi în rândul acestora au existat persoane care 
au respins adaptarea fie din teamă de necunoscut, fie din slaba pregătire profesională, 
fie din comoditate,  fie din dezinteres (mai ales acolo unde angajarea este pe perioadă 
determinată) sau dintr-o slabă motivare de a face mai mult.

 Întrebarea logică ar fi de ce această dificultate? Excluzând lipsa digitalizării, 
rămâne validă rezistenţa la schimbare. ”Așa am făcut până acum,aşa fac şi de acum 
încolo, nu online, nu mai învăţ eu la vărsta asta, mai am un an şi închei activitatea 
didactică sau contractul meu se încheie pe 12 iunie”, sunt numai câteva dintre 
argumentele care țin de tabieturi, de rutină,de lipsa interesului faţă de interacţiunea 
cu elevii ( fie ea şi virtuală!) și pe care le-am auzit frecvent.  

Pornind de la premisa că profesia de cadru didactic este una vocaţională, acesta 
trebuie să valorifice, mai ales în situaţiile de tranziţie care impun schimbări, abilităţi 
precum: spiritul inovativ şi creativ, adaptabilitatea, spiritul de echipă, empatia, 
devotamentul şi perseverenţa.

În lucrarea Managementul schimbării organizaţionale Burduş E. prezintă 
diverse cauze ale rezistenţei la schimbare care pot fi adaptate şi unei organizaţii 
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şcolare. 
Într-o organizaţie şcolară aceste cauze ar putea fi:
- Atenţie şi memorie selective;
- Viziunea cadrelor didactice, a întregului personal de fapt, asupra lumii;
- Modul în care se face analiza SWOT, se elaborează PDI – ul şcolii şi se 

realizează obiectivele strategice planificate;
- Educaţia, vârsta, sursele de informare;
- Obiceiurile, tabieturile personalului;
- Teama de a ieşi din zona de confort personală generată de o schimbare atunci 

când informaţia despre ea a fost trunchiată;
- Dependenţa atitudinală, psihologică faţă de opiniile altor personae;
- Frica de necunoscut care se poate regăsi şi la nivelul ierarhic al managerilor; 
- „Fidelitatea” personalului faţă de foşti manageri;
- Considerente economice;
- Lipsa convingerii că schimbarea e necesară;
- Impunerea unei schimbări;
- Teama de eşec;
- Abordarea de schimbări nepopulare;
- Lipsa de respect faţă de cel care promovează schimbarea;
- Lipsa unui model etic, deontologic.
Conform literaturii de specialitate există patru niveluri de schimbare: 

de cunoştinţe, de atitudini, de comportament individual şi de comportament 
organizaţional15. Comportamentul organizaţional derivă din cultura organizatorică 
proprie fiecărei şcoli. Astfel, acolo unde este un climat pozitiv, unde managerul este 
atent la nevoile şi la relaţiile dintre angajaţii săi, rata rezistenţei la schimbare va fi 
mai mică. Rick Maurer, consultant american de renume în domeniul managementului 
schimbării, arată că două treimi dintre iniţiativele cu privire la schimbare dintr-o 
organizaţie sunt ratate. Principala cauză pe care managerii au invocat-o a fost 
rezistenţa la schimbare. Se naşte astfel următoarea întrebare: Ce ar trebui să facă un 
manager pentru a diminua această rezistenţă? Răspunsul ar putea veni din respectarea 
câtorva principii de bază16:

- Planificarea schimbării;
- Negocierea schimbării;
- Participarea la schimbare.
Planificarea schimbării permite organizaţiei şcolare să îşi dezvolte un PDI bazat 

pe obiective strategice realiste. Atunci când se planifică o schimbare în interiorul 
organizaţiei şcolare ar trebui să se urmărească răspunsuri la întrebări precum:

- Ce schimbări din exterior au apărut?  
- Ce implică ele la nivelul organizaţiei noastre?

15  Sursa: http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-content/uploads/2014/11/RRSS09_2014_A2_ro.pdf
16  https://www.armyacademy.ro/reviste/3_2006_ro/a8.pdf
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- Suntem capabili să implementăm aceste schimbări?
- Cum implementăm schimbările?
- Oamenii pot accepta şi susţine aceste schimbări?
- Ce orizont de timp avem?
Negocierea schimbărilor evidenţiază modul în care membrii organizaţiei 

colaborează sau pot ajunge la un compromis favorabil şcolii. Participarea la 
schimbare a tuturor este mai costisitoare şi necesită mai mult timp dar dintre toate 
aceasta este cea mai durabilă.

Dacă un manager va încerca să abordeze o schimbare neplanificată sau şi mai 
rău să impună o schimbare, şansele de reuşită vor fi mici şi chiar dacă s-ar realiza ar 
fi pentru o perioadă scurtă de timp.

Este esenţial pentru un manager ca organizaţia şcolară să se bucure de un climat 
pozitiv şi de aceea trebuie să găsească strategii prin care să diminueze rezistenţa la 
schimbare în rândul angajaţilor. 

Managerul trebuie să urmărească dezvoltarea organizaţiei şcolare ( school 
improvment )17 dar şi dezvoltarea personalului ( staff development )18. 

Strategiile de diminuare a rezistenţei la schimbare se aleg în funcţie 
de particularităţile fiecărei şcoli. Pentru a avea succes un manager trebuie să 
implementeze strategii reactive şi nu strategii de apărare, trebuie să îşi motiveze 
oamenii să fie deschişi la nou, la prospecţiune, la inovare.

Pe baza acestor considerente putem clasifica tipologiile comportamentale 
cauzate de schimbări după cum urmează19:

-apărătorul – e preocupat de stabilitate, adoptă o strategie bazată pe calitate;
- prospectorul – caută noi oportunităţi;
- analistul – caută să minimizeze riscurile;
- reactivul – capacitate de a adopta strategii;
Dezvoltarea organizaţională poate contribui foarte mult la diminuarea 

rezistenţei la schimbare. În acest sens sunt importante20: 
- Reconceperea – managerul învaţă noi reguli de conducere a organizaţiei, îşi 

reconcepe rolul;
- Inovarea strategică – în şcoală inovaţia nu este un punct terminus, ci este o 

constantă în preocupările acesteia;  
- Team- building-ul – asigură coeziunea şi valorizarea grupului dar şi 

obţinerea performanţei;
- Cercurile calităţii – discuţii libere, deschise, programate periodic;
- Exprimarea deschisă a sentimentelor şi dezacordurilor;
- Fluxul liber al informaţiei şi comunicării;
- Luarea deciziilor prin consens;

17  Anghelache,V. „Mangementul schimbării educaţionale”, Institutul European, Iaşi, 2012, p.112
18  Ibidem p.113
19  Ibidem p.116
20  Ibidem pp.122 - 124
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- Rezolvarea conflictelor;
- Investigaţia pentru obţinerea feed-back-ului;
- Formarea profesională;
- Mentoratul didactic;
Absenţa unor strategii de diminuare a rezistenţei la schimbare  se va reflecta în 

sănătatea organizaţiei şcolare, şcoala va perpetua astfel neîncrederea, comunicarea 
deficitară şi fenomenul subculturii.

Având în vedere aceste considerente, este important să reacţionăm pozitiv 
la schimbare atunci când aceasta este constructivă şi în funcţie de locul pe care îl 
ocupăm în  organizaţia şcolară să contribuim la valoarea adăugată a acesteia.

Propunem un set de măsuri care să contribuie la diminuarea fenomenului de 
rezistenţă la schimbare:

- menţinerea unei culturi organizaţionale pozitive;
- îndeplinirea obiectivelor strategice pe care organizaţia şcolară şi le-a propus;
- implementarea schimbărilor în timp prin negociere şi participare;
- motivarea tuturor categoriilor de personal;
- existenţa unor descriptori de performanţă în evaluarea cadrelor didactice;
- atragerea profesorilor cu spirit inovativ;
- aplicarea de către cadrele didactice a tehnicii 5S;
- formarea continuă a cadrelor didactice;
- aplicarea de chestionare personalului atunci când apare o schimbare majoră 

şi oferirea de feed-back;
- implicarea psihologului şcolar ( acolo unde există! ) şi în activităţi de 

consiliere a personalului angajat;
- respectarea confidenţialităţii de către toţi partenerii din educaţie;
- creşterea stimei de sine a cadrelor didactice prin activităţi de promovare a 

importanţei educaţiei pentru o societate sănătoasă;
- atragerea de experţi în educaţie pentru a consilia şcolile;
- încheierea de parteneriate şcolare.

Concluzii

Reluând ideea iniţială  potrivit căreia şcoala este un sistem de sisteme21, este 
important să subliniem faptul că  succesul unei organizaţii şcoalare depinde de fiecare 
membru al sistemului şi de modul în care acesta se implică în realizarea obiectivelor 
specifice. Dacă toţi aceştia vor pune accentul pe inovare, atunci rezultatele favorabile 
nu vor înceta să apară iar gradul de încredere în organizaţia şcolară respectivă va 
crește semnificativ. Nu trebuie să uităm că procesul de implementare al inovării în 
orice organizație școlară este invers proporțional cu cel al rezistenței la schimbare. 
Pe măsură ce rezistența la schimbare crește, procesul de implementare al ”noului” 
21  Chină,R. 2015, “ Managementul Calităţii în Învăţământul Preuniversitar”, Bucureşti, p. 279
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în organizația școlară scade în intensitate, până la anulare!
Şcoala românească va trebui să se axeze pe de o parte pe strategiile de 

diminuare a rezistenţei la schimbare, pe de altă parte pe programe şcolare care să 
crească gradul de inovare, de creativitate, să dezvolte o Uniune a inovării22 capabilă 
să genereze creştere a calităţii produselor şi serviciilor oferite.

Prin urmare, cu cât va scădea rezistenţa la schimbare, cu atât va creşte eficienţa 
procesului de inovare dintr-o organizație școlară.
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Abstract

This article states that innovation is a change to use and introduce 
innovative types of consumer goods, new means of production and transport, 
new markets and forms of organization in the industry. These are introduced 
into all spheres of life from production and management to consumption and 
social sphere, the most important of which is health care. The pharmaceutical 
industry occupies a special place among all industries represented in the world 
and domestic markets. The success of innovation in many respects depends 
on the sufficiency of the resource provision, including investment security. 
Thus, innovation management should take into account the peculiarities of 
investment activity. It is worth mentioning the fact that without due attention 
to R & D it is impossible to occupy a leading position in the industry.

Key-words: innovation; innovation process; investment; scientific-
technological progress; pharmaceutical industry;

Rezumat

Prezenta lucrare demonstrează că inovarea este o schimbare în utilizarea 
și introducerea tipurilor inovatoare de bunuri de consum, a mijloacelor noi 
de producție și transport, a piețelor și formelor noi de organizare în industrie. 
Acestea sunt introduse în toate sferele vieții, de la producție și management 
până la consum și sfera socială, dintre care cea mai importantă este îngrijirea 
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sănătății. Industria farmaceutică ocupă un loc special printre toate industriile 
reprezentate pe piața internă și mondială. Succesul inovării în multe privințe 
depinde de suficiența furnizării resurselor, inclusiv de securitatea investițiilor. 
Astfel, managementul inovării ar trebui să țină seama de particularitățile 
activității investiționale. De menționat că fără atenția adecvată cercetării și 
dezvoltării nu este posibil de a ocupa o poziție de lider în industrie.

Cuvinte-cheie: inovație; proces de inovare; investiții; progres științific-
tehnologic; industrie farmaceutică;.

JEL Classification: O 30, O 31, O 32, O 39

Introduction

The concept of innovation, innovation process, activity and investment are 
often found in everyday life, as well as in the activities of organizations, 

enterprises of various organizational and legal forms. Innovation is the basis of 
competitive advantages of organizations and industries; innovation helps and 
promotes the conquest of markets and purchases through the use and development 
of new products and services, which, as a result, have more advanced consumer 
properties.

The process of modern globalization enhances competition in the global and 
domestic markets, are increasing the requirements to the quality of products produced 
taking into account the latest scientific-technological progress, satisfying the high 
demand of domestic and foreign consumers. In these circumstances, it is necessary 
to study the essence and the content aspects of innovation and innovation activity 
to determine the directions of strengthening its development in enterprises taking 
into account the industry peculiarities. So, one of the most innovative-developed 
industries is the pharmaceutical industry, as the production of pharmaceutical 
products depends on modern scientific achievements. 

Applied methods

The term of “innovation” appeared in scientific researches in XX century and 
initially meant penetration of some elements of one culture, for example, customs, 
ways of organization of activity, including production, in other culture. The theory 
of innovation management in comparison with other economic sciences is rather 
young. Its founder is traditionally considered Joseph Schumpeter, who for the first 
time presented a logically constructed conceptual scheme of economic life, capable 
of being static and dynamic.

The problem of innovations for a long time has remained aside from the 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020 99

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
basic dynamics of development of economic theory and its application in practice 
of industry management, but in the 60s of the 20th century, James Bright drew 
attention to Schumpeter’s publications and justified the process of scientific and 
technical innovation as the only process of transforming scientific knowledge into a 
physical reality. This process unites science, technology, economy and management, 
respectively, this process is not a simple product update, but is an integrated approach 
to the search for new ways to use technology with maximum commercial potential – 
innovation [1, p. 36-41].

Of particular importance in the management of innovative activities in the 
pharmaceutical industry are the methods of good manufacturing practice, which 
represents the organization of production and quality control of medicines and is 
part of the quality pharmaceutical system, ensuring that products are produced and 
monitored according to the relevant quality standards. The main concept of the 
method consists in the idea of clear normal interaction of staff at all levels and the 
performance of tasks strictly in compliance with job descriptions and regulatory 
documents.

Results obtained and discussions

The first and the most complete description of innovation in economic science 
was introduced by Josef Schumpeter, he formulated a distinction between economic 
growth and economic development: “Add successively as many mail coaches as you 
please, you will never get a railway thereby” Thus, economic growth is an increase in the 
production and consumption of the same goods over time, and economic development 
is, first of all, the advent of something new, unknown before-innovation [8]. 

Innovation as a concept includes five cases:
1. Creation of new product or a new quality of goods.
2. Creation of a new method based both on the new scientific discovery and on the 

new form of commercial circulation of goods.
3. Opening of a new market.
4. Opening of a new source of factors of production.
5. Creation of a new industry organization.
According to the author, it is necessary to take into account the definition of the 

founder of the term “innovation” I. Schumpeter, who defined “innovations” as a change 
to use and introduce innovative types of consumer goods, new means of production and 
transport, new markets and forms of organization in the industry. At the same time, the 
static economic life was identified by Schumpeter with the routine circulation caused by 
the processes of repetition and resumption of production as such. The alternative was a 
dynamic economic life. According to Schumpeter, the process of production in dynamics 
is a combination of “any conceivable kinds of things and forces”, which has the ultimate 
goal of getting something new, different. I.e. innovation was identified with the “realization 
of new combinations of existing things and forces”. Such combinations could be caused by 
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the following processes: changes in the organization of production; use of new technology; 
use of new raw materials; introduction of products with new properties; development of a 
new sales market [7].

However, in the works of various authors, there are different definitions of 
the concept of “innovation”. B. Nixon, on the contrary, considers “innovation” the 
production process, namely the set of technical, industrial and commercial measures 
leading to the emergence of new and improved industrial processes and equipment 
in the market [5, p. 329-355].

Michael Porter, in justifying his theory of competitive advantage, also refers to 
innovative development, but he uses the term innovation. Innovation is the activity 
of a company in which firms gain a competitive advantage by finding new ways to 
compete in their industry and entering the market with them.

A study of the authors ‘ different viewpoints showed that there are two 
approaches to the definition of innovation. Some authors consider innovation as a 
process to create new products, as a result of the creative process in the form of new 
products, methodology (T. Brighton, B. Nixon, M. Blaug, B. Santo, M. Huchek, 
V. Hartman, etc.), others consider innovation the ultimate product of innovative 
activity, as the process of introduction of new products, elements, principles instead 
of existing ones [6, p.68; 3, p.13-32; 2,  p. 62-71].

Based on the above, we believe that the innovation process can be viewed 
from different perspectives:

1. as parallel-sequential conduct of scientific-research, scientific-technical, 
approbation and implementation of activities in production;

2. as a sequence of successive stages of the life cycle of innovation;
3. as an investment project, a special case of the innovation project, including 

the process of financing the development and distribution of innovative products.
Thus, we can conclude that innovation in a broad sense includes the improvement 

of technology, ways, and methods of work. The updates and improvements themselves 
may consist of minor changes in the product or production process, new marketing 
processes, new logistical processes and new concepts in the field of competition. 
Organizations that are pioneering new actions not only get the chance to change but 
also make these changes faster and more dynamic.

In today’s world, the terms novelty, innovation, are identified, and any 
ideas, new goods and services, are recognized only when they are accepted for 
commercialization, and in this capacity they can act as innovations. Only developed 
novelties and innovations, which are recognized and have applied character, approbation 
in various kinds of activity, can be acknowledged as innovations.

At the same time, in the conditions of the market economy, the main sign of 
innovation is the novelty of its consumer and technical properties, because these 
factors represent the weapon of competition, as there is a decrease in costs and prices, 
the creation of new needs, improving the image of producers. 
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In this context, we will also define innovation activities as all scientific, 

technological, organizational, financial and commercial actions that actually lead 
to the implementation of innovations or conceived for this purpose. Some types of 
innovation are innovative in themselves, others do not have this property, but are also 
necessary for innovation. Innovation activities also include research and development 
that are not directly related to the preparation of any particular innovation [9].

From the definition of “innovation” emerges the essential definition of the 
“innovation process”, which includes: the creation, development, and diffusion of 
innovation. Innovative processes arise as a result of deviation of movement of the social-
economic system from the planned trajectory under the influence of external and internal 
factors. Therefore, the innovation process is such a socio-technical-economic process, 
which through the identification of public needs leads to the development of new 
scientific-technical products, the practical use of which contributes to the development of 
the social and economic system and supports the planned regime of its functioning. Thus, 
the innovation process covers the whole range of activities – from identifying the need for 
impending changes to their practical implementation in the field of application.

According to the most known, popular guideline and used as reference by the 
majority when speaking about innovations – the Oslo Manual – the definition of the 
innovative activities is as follows “...all developmental, financial and commercial 
activities undertaken by a firm that are intended to result in an innovation for the firm”. 
It also states that innovation doesn’t necessarily mean a big and complex process, 
as it can also be the cumulative sum of smaller processes that bring improvement 
resulting at a large scale in an innovation for the company [6, p.65-83].

An analysis of the Oslo Manual’s approach to innovation assessment confirms 
that the core of innovation is change, and the change function is the main function 
of innovation activity. Innovative entrepreneurship focuses on the use of new 
strategies of enterprise development and forms of management, introduction, and 
creation of new technologies and techniques, creation of new products, etc.  Only 
entrepreneurship that involves the creation and commercial use of novelty in the field 
of products, processes or services, allowing to create a new market, meet new needs, 
extract business income and spread innovation.

Innovations are introduced into all spheres of life from production and 
management to consumption and social sphere, the most important of which is health 
care. Health is also an important factor of well-being and economic activity, as it is 
related to age, lifestyle, social status, education and the spread of social connections 
and interpersonal support.

The pharmaceutical industry occupies a special place among all industries 
represented in the world and domestic markets. The peculiarity of the position of 
the pharmaceutical industry, in our opinion, is due to the social importance and 
inelastic demand at the price of the products of the industry. The pharmaceutical 
industry is characterized by a high and steady pace of growth of the pharmaceutical 
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market. At the same time, the increase in demand for medicines in the world does not 
depend on the cyclical economy, its downturns, and ascents. The origin, formation, 
and development of the science of the development and production of medicines 
occurred through the accumulation of theoretical and practical knowledge in the field 
of studying the physiology of the human body and was driven to market demand.

In this context, we note that the investments in the innovation process are one of the 
main factors. Any technology comes to a point where no investment can make a profit 
and in this phase, there is a depreciation of the capital invested in this technology. 
Further development is possible only through the introduction of new technologies, 
fundamentally different, in other words, through innovative development [4, p. 87-
92].

The pharmaceutical industry invests heavily in the research and development 
of medicines, and vaccines for the prevention and treatment of diseases. The main 
contribution to the development of modern medicine is the conduct of fundamental 
research in innovative methods of treatment.  It should be noted that the success 
of this industry is based on continuous innovation development, which is aimed at 
the treatment and prevention of complex diseases, as well as the improvement of 
existing medicines. Achieving the scientific horizons of the pharmaceutical industry 
and improving the welfare of the population is due to billions of dollars investments 
in this industry and the huge work of scientists. 

Today, suppliers of medicines can be divided into: companies that develop 
and implement original medicines, and companies that produce analogues of original 
medicines at the end of their patent protection. In the pharmaceutical industry, product 
innovation is of particular importance, as medicines are vital to the population as 
well as to producers. Product innovations allow the company to maximize profits 
and increase the volume of sold products by increasing the price of sales to the cost 
of production, as well as through modifications and modernizations of previously 
released medicines.

It is worth mentioning the fact that without due attention to R & D it is impossible 
to occupy a leading position in the industry, as innovation activity is one of the main 
characteristics for the competitiveness of the company and the country on the world 
stage. Innovative goods bring the greatest profit, so companies invest a huge amount 
of money in development and research in the hope that the result will pay off the costs.

For the formation of product innovations pharmaceutical companies can develop, 
master and offer in the existing product market highly efficient medicines, switching 
customers’ demand for this type of product from the company’s competitors; can create a 
new product that finds its niche in the market and satisfies the demand for the previously 
unfilled market segment; can offer the buyer a fundamentally new product and thus 
creating a new market. 

Taking into account the specifics of the pharmaceutical market, innovative 
entrepreneurship in the pharmaceutical industry can be described as a kind of realization 
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of entrepreneurial idea in the sphere of medicinal products circulation in order to obtain 
profit by creating and implementing product, process, organizational or marketing 
innovations and distributing them at the next stages of the life cycle: research and 
development, production, control and quality assurance, marketing and distribution 
of medicinal products. The life cycle of innovation in the pharmaceutical business is 
characterized by patentability and the duration of the patent of the new medicine. Patents 
of pharmaceutical companies should be divided into three groups: basic, additional, 
supporting.

Figure 1. Types of patents in the pharmaceutical industry and their essence
Source: developed by the author.

Innovative companies of the pharmaceutical industry can be differentiated by 
the method of implementation of innovative approaches:

1. Companies-developers of innovations and the development can be carried 
out both at the expense of own forces-creation of own centres of research and 
development of large pharmaceutical companies, and as a result of outsourcing with 
research centres, other pharmaceutical companies, and public-private partnership;

2. Companies-acceptors of innovations, which borrow innovations, for 
example, acquire new equipment and master new technological processes for the 
company. The innovation activity of the company can find realization at various 
levels: scientific, technological, organizational, financial, commercial. Thus, all 
kinds of activity of the above levels are realized by means of numerous structural-
functional connections both within the company, and with external subjects of the 
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innovation system. In connection with this actual problem, requiring a solution in the 
formation and development of the company’s business, one can be the optimization of 
the company’s organizational structure. The organizational-functional structure has 
an influence on the efficiency of innovation activity, ability to learn new knowledge, 
technologies, to keep up new communications. 

The form of an organization must, on the one hand, create orderliness and 
discipline, and at the same time to be so flexible and adaptive that workers have 
sufficient authority and independence to make decisions aimed at creating innovations.

Conclusions

We can conclude that the innovation process is the process of transforming the 
idea into an innovation and then distributing it. It is also believed that innovation is 
the process of creating, mastering and distributing innovation, and any innovation 
process is directly related to production and consumption but is fundamentally 
different from a simple production process.

Pharmaceutical companies are very attractive to investors, and private 
investment in pharmaceuticals is huge. Pharmaceuticals are directly related to high-
tech production processes, but at the same time, remaining a socially significant 
sphere, they depend very much on regulatory decisions and the efficiency of the 
management of scientific and research processes. All this requires an ongoing study 
of the changes taking place in the local and global pharmaceutical market.

Therefore, we currently believe that there is a reorientation of global 
pharmaceutical market trends. Key future events in this segment could be considered: 
increasing demand for drugs in rapidly developing markets, expiring patent protection 
terms for various drugs in developed pharmaceutical markets, but let’s not forget that 
the success of the pharmaceutical industry is due to huge investment in research and 
development. It should also be noted that external factors play an important role in 
the innovation process of pharmaceutical companies, and the state should build a 
policy in this area, capable of stimulating the development of new technologies.
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Rezumat 

Viziunea politicii asupra transferului de tehnologie se înscrie într-unul 
din cele mai importante domenii ale Reformei Economice – Politica Inovării 
şi a Transferului de Tehnologie, care implică: politica cercetării ştiinţifice, 
politica dezvoltării industriale, politica financiară, politica educaţională, 
politica de piaţă, politica şi strategia securităţii şi apărării naţionale. În plus, 
cercetarea, dezvoltarea şi inovarea pot contribui la întărirea competitivităţii, 
la creşterea utilizării forţei de muncă, având ca obiectiv – creşterea economică 
şi consolidarea sistemului de securitate şi apărare naţională.

Cuvinte cheie: viziune politică; economie; cercetare; inovare; transfer 
de tehnologie; competitivitate;
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Summary

 The vision of technology transfer is one of the most important areas 
of Economic Reform - Innovation and Technology Transfer Policy, which 
involves: scientific research policy, industrial development policy, financial 
policy, educational policy, market policy, policy and national security and 
defense strategy. In addition, research, development and innovation can 
contribute to strengthening competitiveness, increasing the use of labor, with 
the aim of economic growth and strengthening the system of national security 
and defense.

Keywords: vision; politics; economics; research; innovation; 
technology transfer; competitiveness;

Introducere

Înainte de 1990 și după, preocupările profesionale pe care le-am avut au 
vizat cu precădere domeniile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, 

inovare și transfer de tehnologie (CSDTITT).
În tot acest timp, pe lângă implicarea practică în procesul de creație tehnico-

științifică, am avut și activități de coordonare a CSDTITT.
Obiectul acestui articol se referă la o parte din preocupările pe care le-am avut 

după 1990 și care au vizat în principal promovarea și susținerea CSDTITT.
Ca jurnalist, consilier pe probleme de știință, cercetare, tehnologie la Președinția 

României, director general al Direcției Generale de Dezvoltare Instituțională din cadrul 
Departamentului de Cercetare al Ministerului Educației și Cercetării, Vicepreședinte 
(cu rang de Secretar de Stat) în cadrul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici 
și Mijlocii și Cooperație (ANIMMC) ș.a. am inițiat manifestări și activități practice 
de implementare a rezultatelor activităților de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) 
inclusiv pe cele care erau necesare pregătirii integrării României în U.E.

Din păcate eforturile mele și ale celor care s-au implicat împreună cu mine au 
rămas fără niciun rezultat. Cu alte cuvinte, nu s-a dorit implementarea lor. Se poate 
vorbi de o culpă a tuturor celor care ar fi trebuit să dezvolte activitățile de CDI, pentru 
ca România să poată să-și dezvolte economia prin CDI și transfer de tehnologie.

În plus, an de an, domeniile CDI s-au distrus sistematic, pierzându-se tot ceea 
ce s-a acumulat până în 1990.

Peste ani și ani, aveam să realizez că oculta U.E. nu dorește o Românie 
puternică și bogată, ci una săracă pe care s-o conducă după bunul ei plac.

De la țările occidentale cu apucături imperialiste dominate de o altă credință 
decât cea ortodoxă, nu trebuie să te aștepți la altceva mai bun decât la răzbunări și 
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frustrări venite din negura timpurilor.

Noțiunile de „partener”, „cetățean european” și câte și mai câte, sunt praf în 
ochi. Singura soluție pentru România de a scăpa de sărăcia în care ne-au afundat 
(de când ne-am integrat în U.E., în anul 2007) și de umilințele pe care le-am îndurat 
este aceea de renegociere la sânge, cu mult curaj și fără nicio ezitare, de pe poziții 
egale, drepturile noastre în U.E. În caz contrar, există „soluția finală” – ROMXIT, 
de a ieși din U.E. și de a ne integra în 1Uniunea Economică Euroasiatică”. Avem 
suficiente resurse umane și materiale de a ne reface. Cele financiare vor veni în urma 
naționalizărilor companiilor străine luate prin rapt și complicități criminale ale unor 
trădători din interiorul țării.

Acest demers poate fi un „Proiect de țară” pentru salvarea României și a 
poporului român. 

Lumea se îndreaptă către un secol de dominație asiatică. România trebuie să se 
trezească din coșmarul pe care-l trăiește și să opteze varianta euroasiatică, cea care-i 
poate aduce prosperitate și demnitate. Pentru binele unei țări și a unui popor, contează 
interesul național. El este veșnic. Pandemia a fost cea care ne-a arătat realitatea: U.E. 
este compromisă, coruptă și depășită de actuala conjunctură. U.E. „și-a trăit traiul 
și-a mâncat mălaiul!”. Este începutul sfârșitului globalizării și al globaliștilor.

Relațiile cu țările rămase în U.E. și nu numai se pot menține pe baza 
colaborării și cooperării internaționale. Soluție care s-a dovedit mult mai realistă 
în perioada Pandemiei decât cea a Globalizării. În sensul că, atunci când omenirea 
lovită de un astfel de eveniment (putea fi război sau orice altceva de proporții atât de 
cuprinzătoare), a recurs la o altă strategie: fiecare țară s-a închis în „carapacea ei”, 
între propriile ei granițe, rezolvându-și problemele cu resursele pe care le deține. 
Cine le-a avut în „cămară” a trecut mai ușor prin Pandemie, cine nu, a tras ponoasele, 
sărăcind și îndatorându-se și mai mult.

O țară de creatori, cu potențial uriaș din punct de vedere al capacității de 
inovare, nu trebuie să accepte astfel de parteneriate păguboase pentru viitorul ei și al 
poporului român. România este o țară cu un trecut glorios, cu creatorii care au adus 
contribuții uriașe la progresul umanității. Românii trebuie să lupte pentru libertatea 
și demnitatea lor. În România nu a existat sclavaj. Singura formă de dependență 
personală care poate fi considerată sclavaj, a fost aceea a perioadei robiei țiganilor. 
Ulterior, aceasta a fost abolită treptat din 1844 până în 1856. Din acel moment, istoria 
României nu a mai înregistrat, sub nicio formă practicarea robiei ca formă de umilire 
a omului, a încălcării dreptului și libertăților cetățenești. Din păcate, acum asistăm cu 
stupoare cum țări ca Germania, Austria, Italia, Spania... practică sclavia fără scrupule 
și fără teamă și respect față de legile internaționale, inclusiv cu așa-ziși parteneri 
europeni.

România nu trebuie să mai accepte „parteneriate” umilitoare cu țări a căror 
politică este aceea a propriilor lor interese. O politică „virusată” de EGOISM și 
RAPACITATE.
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Viziunea politicii asupra transferului de tehnologie

Viziunea politicii asupra transferului de tehnologie se înscrie într-unul din cele 
mai importante domenii ale Reformei Economice – Politica Inovării şi a Transferului 
de Tehnologie, care implică: politica cercetării ştiinţifice, politica dezvoltării 
industriale, politica financiară, politica educaţională, politica de piaţă, politica şi 
strategia securităţii şi apărării naţionale.

În plus, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea pot contribui la întărirea 
competitivităţii, la creşterea utilizării forţei de muncă, având ca obiectiv creşterea 
economică şi consolidarea sistemului de securitate şi apărare naţională.

Implicaţiile politice ale procesului de transfer de tehnologie şi difuzie al 
rezultatelor cercetării ştiinţifice, problemele dezvoltării, finanţării producţiei şi 
comercializării rezultatelor cercetării ştiinţifice (tehnologii, produse, servicii) sunt 
aspecte ale globalizării în secolul XXI, securitatea naţională şi colectivă ca rezultat 
major al globalizării și transferului tehnologic între politică şi economie.

Transferul de tehnologie trebuie să fie un mijloc eficient de stimulare şi 
realizare a procesului de inovare şi a „cercetării de firmă” (endogenă sau exogenă), 
între piaţă şi cei ce elaborează cunoştinţe.

Definirea transferului de tehnologie în conformitate cu cerinţele economiei 
concurenţiale reprezintă un proces planificat şi raţional de mişcare a tehnologiei de 
la o firmă la alta prin tranzacţii comerciale.

Transferul de tehnologie se realizează pe baza unei înţelegeri reciproce între 
producător (ofertant) şi receptor (beneficiar); este un proces dirijat, justificat şi care 
cuprinde trei etape importante: asimilare, adaptare şi dezvoltare (acesta necesitând 
capabilităţi atât pentru cercetare, cât şi pentru proiectarea de produs).

Procesul de transfer de tehnologie implică adoptări şi adaptări de tehnologie, 
precum şi combinări între „impulsul tehnologic” şi tendinţa pieţii, şi are la bază 
principii ca :

- implicarea managerială;
- valorificarea la maximum a avantajelor şi resurselor existente prin utilizarea 

efectelor de sinergie;
- coordonarea activităţilor de cercetare științifică, dezvoltarea tehnologică și 

inovare (CDI) din punct de vedere al:
- generării ideii;
- dorinţa de inovare (chiar asumarea de riscuri);
- responsabilităţii proiectului;
- execuţiei proiectului;
- finanţării proiectului.
- instruirea personalului pentru a înţelege procesul de transfer de tehnologie.

Agenţii de transfer tehnologic, persoane juridice (organizaţii) sau fizice 
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(brokeri), au obligaţii multiple şi anume:

- Rezolvarea problemelor de transfer de tehnologie ale utilizatorilor 
(identificare, nevoi, mecanisme, asistentă);

- Piaţa transferului de tehnologie (identificare, entităţi participante, programe, 
proiecte,- 

-  Conducerea programului de transfer tehnologic (cunoaştere şi informaţie de 
legislaţie, politici, consultantă, instruire profesională);

- ansferul de tehnologie în contextul globalizării şi integrării euroatlantice;
- Transferul de tehnologie ca factor de securitate.
Indiferent de formele pe care le poate îmbrăca transferul de tehnologie, el 

trebuie privit ca un sistem (entitate) cu mai multe componente: tehnică, reprezentată 
de mecanismele specifice acestuia (echipamente, soft, know-how) ; socială, ce se 
referă atât la producătorul de tehnică cât şi la utilizatorul  acesteia - producătorul de 
echipamente, componente, programe, procente etc.; politică – abordare racordată la 
exigenţele impuse de extinderea globalizării, dar şi de necesitatea creşterii economice 
şi a bunăstării naţiunii; militară, reprezentată de modalitatea prin care transferul de 
tehnologie poate fi garantul asigurării securităţii naţionale.

Practicile în transferul de tehnologie au arătat că în afara spectrelor tehnico –
ştiinţifice, trebuie să fie luate în considerare şi aspectele sociale, economice, politice 
(aspecte financiare, educaţionale, profesionale etc.) şi militare.

Toate acestea implică însă realizarea unei noi infrastructuri tehnologice 
adaptate dezvoltării economice cu rol în prelucrarea investiţiilor tehnologice şi a 
schimbului de expertize tehnologice cu străinătatea, precum şi în cofinanţarea unor 
proiecte de transfer de tehnologii autohtone.

Influenţa politicului asupra transferului de tehnologie este necesar să fie luată 
în consideraţie deoarece efectele ei se regăsesc în:

-  transferul de capacităţi complementare (organizare, management, marketing, 
finanţare);

- area unui transfer bidirecţional, în ceea ce priveşte tehnologia şi pregătirea 
personalului care implementează tehnologia;

- iinţifică şi tehnologică militară), paralel cu transferul unor tehnologii avansate 
în şi din străinătate;

- alizarea unor punţi de legătură între guvern, industrie/economie, şi universităţi 
în ceea ce priveşte participarea la realizarea proiectelor aplicative atât a executanţilor 
cât şi a beneficiarilor.

În acest context al implicării politicului în transferul de tehnologie, trebuie 
ca structurile comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale să-şi asume 
responsabilităţi în:

-  instruire de personal şi asistenţă în procesul de transfer de tehnologie;
- comunicare între entităţile (organizaţiile) de transfer de tehnologie, prin 

crearea unor reţele de specialitate şi a unor bănci de date specifice; 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020 111

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
-  acordare de asistenţă tehnologică şi consultanţă pentru IMM-uri orientate 

tehnologic  (private/publice) şi antreprenorilor în vederea accesului la proiecte şi 
tehnologii avansate;

- ansferul de tehnologie ca factor de securitate.

Transferul de tehnologie şi relaţiile internaţionale

Între cei doi actori ai pieţei comerciale ştiinţifice, respectiv, între furnizorii 
rezultatelor cercetării (cercetători organizaţi în instituţii publice sau private, 
întreprinderi, universităţi ş.a.) beneficiari ai proiectelor, brevetelor de invenţii, 
licenţelor etc. şi cumpărători (întreprinderi producătoare şi/sau utilizatoare), trebuie 
să existe un raport de intercondiţionare pe verticală şi pe orizontală, între „vânzare-
cumpărare” de inovaţii.

În Occident, întreprinderile mijlocii şi mari alocă între 3-15 la sută din cifra de 
afaceri pentru finanţarea lucrărilor de C.D.I.

În cadrul politicii economice internaţionale, cooperarea ştiinţifică, tehnică şi 
de producţie şi comercială reprezintă o componentă importantă.

În cadrul cooperării ştiinţifice, tehnice, de producţie şi comerciale, cooperarea 
tehnică şi ştiinţifică reprezintă una dintre cele mai reprezentative componente, 
întrucât aceasta apare datorită progresului tehnic şi are ca scop următoarele obiective 
[1]2.:

- accelerarea unor cercetări-pilot sau semiindustrială;
- valorificarea unor cercetări, invenţii prin executarea de prototipuri;
- punerea la punct a unor procedee tehnologice noi sau obţinerea de produse 

mai performante din punct de vedere tehnic, ca design sau dimensiuni etc.;
- efectuarea în comun a unor studii de cercetare aplicativă;
- pregătirea şi crearea premiselor pentru introducerea soluţiilor tehnice sau 

tehnologice, rezultat al cercetărilor;
- efectuarea unor programe comune de cercetare cu cheltuieli reduse, într-un 

timp scurt, cu cadre specializate;
- schimbul de informaţii în domeniu;
- acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în realizarea cercetărilor şi 

punerii în practică a rezultatelor;
- crearea de firme comune de cercetare ştiinţifică;
- prestarea reciprocă de servicii ştiinţifice specializate;
- alte forme de cooperare tehnico-ştiinţifică.
Modalităţile de realizare a cooperării tehnico-ştiinţifice sunt multiple atât la 

nivel guvernamental, cât şi la nivelul ministerelor ca autorităţi de reglementare în 

2 [1] GRIGORIU, GEORGETA, GRIGORESCU, ADRIANA, Cooperarea ştiinţifică, tehnică, de producţie şi 
comercială – componente ale politicii economice internaţionale. Revista MARKETING-MANAGEMENT. Edi-
tura EXPERT, nr. 1-2/2002, pp. 132-138.
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domeniu, al diferitelor instituţii internaţionale, organizaţii internaţionale regionale, 
reuniuni ştiinţifice internaţionale etc.

La nivelul firmelor cooperarea tehnico-ştiinţifică se poate realiza prin 
concesionarea, licenţierea, acordarea de know-how şi schimbul de brevete, 
engineering, consulting, tratate în detaliu la forme de comercializare (valorificare) 
ale proprietăţii intelectuale (drepturi de autor) şi industriale.

În cadrul acestor forme de cooperare, transferul de tehnologie se poate realiza 
prin contractele de licenţă de brevete şi know-how şi poate reprezenta unul din cele 
mai importante roluri în transformarea transferului de tehnologie într-un instrument 
efectiv de dezvoltare şi de consolidare a relaţiilor internaţionale.

Totodată, transferul de tehnologie poate reprezenta, în funcţie de interesele pe 
care le au ţările care deţin capacitatea de a transfera tehnologii noi, un instrument 
politic, economic, militar, tehnico-ştiinţific, restrictiv pentru anumite ţări.

Transferul de tehnologie în contextul globalizării şi integrării 
euroatlantice

Aspecte generale

Globalizarea este un proces inevitabil, ale cărui efecte economice şi sociale 
sunt deja prezente în anumite ţări într-o măsură mai mică sau mai mare.

Globalizarea este un proces care presupune, în principal, extinderea 
dezvoltării prin creşterea posibilităţilor nelimitate de comunicare în timp şi spaţiu. 
În plan economic, globalizarea se manifestă în cadrul procesului de reformă, unde 
privatizarea întreprinderilor poartă amprenta globalizării. Conform principiului lui 
Albert J. Dunlap, autorul raţionalizării întreprinderilor moderne, compania aparţine 
oamenilor care investesc în ea – nu angajaţilor, furnizorilor sau localităţilor în care 
este situată [2]3..

Datorită dezvoltării sistemelor de comunicare, asistăm la “sfârşitul geografiei” 
[3]4× în care globalizarea a desfiinţat graniţele şi a făcut ca informaţia şi capitalul să 
circule liber.

Formele agresive ale manifestării extinderii globalizării au căpătat nuanțele, 
modelele totalitarismului, „virusând” din ce în ce mai multe țări. Țările care dominau 
Planeta și-au extins dorința imperialistă de guvernare a țărilor ocupate. În prezent, 
3 [2] DUNLAP, J., A., ANDELMAN, B., HOW, J., Saved Bad Companies and Made Good Companies Great, New 
York, 1996, p. 199-200
4 [3] VIRILIO, P., „Un monde surexposé: fin de l`historie ou fin la geographie?„, Le monde diplomatique, august 
1997, p. 7. 
NOTĂ: După spusele lui Zygmunt BAUMAN, autorul lucrării Globalizarea și efectele ei sociale, ideea de „sfârșit 
de geografie„, a fost avansată pentru prima dată de Richard O`BRIEN în cartea sa „Global Financial Integration: 
The End of Geography (London, Chatham House/Printer, 1992) – Zygmunt BAUMAN sugera la vremea lui că 
dacă pare prematur să vorbească despre „sfârșitul istoriei„ anunțat de Francisc FUKUYAMA, mai degrabă se poate 
discuta mult mai convingător despre „sfârșitul geografiei„.
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asistăm deja la trecerea „totalitarismului intern” la „totalitarismul extern”, mult mai 
periculos, mai agresiv și mai rapace, care desconsideră tot ceea ce înseamnă interes 
național, istorie, cultură, tradiție, religie ș.a., atunci când ocupă o țară. Cum este și 
cazul României. Devenite țări captive, politicile aplicate acestor țări, cu sprijinul 
trădătorilor din interior (colaboraționiști), încalcă fără nicio remușcare drepturile și 
libertățile cetățenilor, umilindu-i și tratându-i ca pe niște sclavi moderni.

Pentru fărădelegile lor, există întotdeauna justificări pe care propaganda 
aservită ocupantului globalist, o susține și o promovează pentru spălarea creierelor 
cetățenilor din țările ocupate (devenite colonii). În felul acesta cetățenii sunt 
determinați să creadă că tot ceea ce li se întâmplă este pentru binele și prosperitatea 
lor. 

Omenirea a cunoscut în întreaga sa istorie şase orânduiri: primitivă, sclavagistă, 
feudală, capitalist-imperialistă, socialist-comunistă. Ultimele două coexistă şi în 
prezent, dar ambele sunt în plină transformare, evoluând spre o nouă orânduire, pe 
care am putea-o numi orânduirea globalistă.

Transformările care au loc pe glob, în sensul uniformizării şi armonizării, al 
progresului uman, pot fi încadrate în noul concept al globalizării.

În ultimul secol al mileniului doi, interdependenţele economice internaționale 
au crescut mai mult ca oricând.

În anul 1923, economistul liberal I. I. N. Angelescu afirma următoarele: 
„Economiile naţionale ale diferitelor popoare azi stau într-o strânsă legătură de 
dependenţă reciprocă şi, în multe cazuri, unele sunt dominante şi altele aservite. 
Războiul mondial din urmă, n-a suprimat dominaţiile şi aservirile, dar a schimbat în 
parte pe dominanţi şi dominaţi”. 

Afirmațiile românului I. I. Angelescu s-au dovedit a fi ale unui vizionar 
îngrijorat de viitorul României și de cum va fi apărat interesul național al acesteia în 
condițiile unei lumi încă neliniștită după pustiitorul Primului Război Mondial.

Tranziţia spre o nouă ordine economică internaţională multipolară, a generat o 
creştere în intensitate a activităţii companiilor transnaționale. Astfel că, în perioada 
1973-1974, corporaţiile cu sediul în SUA deţineau 50,4 la sută din investiţiile străine 
directe în ţările aflate în curs de dezvoltare, iar cele cu sediul în Marea Britanie 
deţineau o cincime din capitalurile private investite în aceste ţări [4]5..

Altfel spus „globalizarea atrage economiile spre producerea efemerităţii, 
a volatilităţii (prin reducerea masivă şi universală a producţiei de serie) şi a 
precarităţii (slujbe temporare, flexibile şi jumătate de normă)” [5]6..

În situaţia în care o ţară doreşte să aplice politici economice capabile să realizeze 
economia şi să creeze noi locuri de muncă, organismele financiare internaţionale 
(FMI şi BM) intervin abuziv în politica internă a ţărilor „rebele”.

De exemplu, în anul 1977, în cadrul unei întâlniri anuale, la Hong Kong, 
5 [4] O.N.U., Etude du Developpement Industrial (pregătit pentru Conferinţa Generală a ONU, ce s-a ţinut la Lima 
de la 12 la 26 martie 1975), pp 201-202.
6 [5] PETRELLA, R., Une machine infernale, le monde diplomatique, iunie 1997, p. 17
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directorii FMI şi BM au criticat metodele franceze şi germane, de a crea locuri de 
muncă, având ca motiv principal faptul că acestea afectează „flexibilitatea pieţei 
forţei de muncă” [6]7..

Acolo unde globalizarea a avut efecte distructive asupra economiei şi implicit 
asupra nivelului de trai al populaţiei, cetăţenii acelor ţări, inclusiv conducătorii 
acestora, au avut o atitudine fermă.

Multe dintre capitalele lumii au fost zguduite de violenţe de proporţii, generate 
de protestele unei populaţii agresate, de modul agresiv în care FMI şi BM au înţeles 
că trebuie extins procesul de globalizare.

Problema care se pune pentru toate ţările lumii, în cazul procesului de 
globalizare, este adaptarea, iar una dintre soluţii ar fi aceea a cunoaşterii, ca antidot 
împotriva efectelor negative ale globalizării.

Din păcate, inteligenţa românească nu a fost valorificată pentru rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă economia. Nu s-au concentrat eforturile creative în 
dezvoltarea tehnologiilor de vârf şi în primul rând a celor din domeniul informaticii. 
În felul acesta, în cei zece ani, în România, s-ar fi dezvoltat societatea informaţională 
şi s-ar fi accentuat ritmul de participare a ţării la circuitul economic mondial. 

Cei şapte factori ai globalizării au fost neglijaţi şi nu au reprezentat „pilonii” 
de susţinere pentru nici o strategie de dezvoltare elaborată.

Transformările care au loc pe glob în sensul uniformizării, armonizării şi al 
progresului uman, pot fi încadrate în noul concept al globalizării.

Cei mai reprezentativi factori care condiţionează procesul de globalizare sunt: 
- penetrabilitatea frontierelor; 
- onvertibilitatea monedelor naţionale; 
- ralizarea preţurilor; 
-  temporizarea salariilor; 
-  deficitul bugetar sub 3%; 
- privatizarea industriei, agriculturii, serviciilor, băncilor; 
- restricţionarea producţiei.
Penetrabilitatea frontierei este primul factor care s-a aplicat haotic după 

decembrie 1989; datorită acestei iresponsabilităţi, în timp, consecinţele pentru 
România au fost nefaste. După cum ştim, de pildă, Uniunea Europeană, care este şi 
ea obligată la permeabilizarea frontierelor, procedează pragmatic în acest domeniu, 
introducând reguli, norme, proceduri şi restricţii, cum sunt cele ale spaţiului Schengen.

Convertibilitatea leului, moneda noastră naţională, a devenit, fără să vrem, 
factorul globalizării, cu acţiune generalizantă asupra întregii economii. Noi am făcut 
convertirea limitat, în noiembrie 1991 şi nelimitat în 1995. Am aplicat-o cu ochii 
închişi, dintr-o trăsătură de condei, complet descoperiţi, când aproape epuizasem 
surplusul de valută moştenit de la Ceauşescu. Am făcut leul convertibil pe piaţa 
internă, dar el a rămas necotat pe pieţele internaţionale de capital.
7 [6] BAUMAN, Z., Globalizarea și efectele ei sociale. Editura ANTET, București, 1999, p. 118. 
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La vremea respectivă, nu făcusem nici o înţelegere de cooperare de cartel, de 

susţinere reciprocă, de intervenţie cu nici o bancă importantă din lume.
În aceste condiţii, încet, încet, leul a căzut tot mai mult fiind practic înlocuit, în 

orice tranzacţie importantă, de dolar.
În tot acest timp, de exemplu, Piaţa Comună, încercând să reziste presiunii 

dolarului, a experimentat tot felul de formule, inventând EUROMONEDA, deşi avea 
în competiţie monede naţionale puternice, ca marca germană, lira sterlină sau francul 
francez, toate cotate la Bursă şi pe pieţele de capital ale lumii.

Euforia care ne-a cuprins prin convertibilitatea de cabinet continuă să ne 
întunece mintea şi azi, astfel înât nu facem nici cel mai mic efort pentru a înţelege 
fenomenul şi a încerca o soluţie de stabilire a cursului şi de restabilire a normalităţii 
în acest domeniu.

Liberalizarea preţurilor ca factor esenţial pe drumul globalizării s-a introdus 
în noiembrie 1991. Operaţiunea a fost făcută în mod superficial, fără a fi îndeplinite 
condiţiile elementare cerute în asemenea situaţii:

-  existenţa pieţei interne de bunuri, produse şi servicii;
- existenţa concurenţei; statul era sigurul producător intern, neputând face faţă 

concurenţei la import;
- un sistem al preţurilor bine pus la punct, în care preţurile să derive din 

costurile reale de producţie şi comercializare şi să fie strâns legate de calitate, de 
productivitate, de puterea de cumpărare;

- un sistem de supraveghere şi control al preţurilor.
Aşa se face că preţurile au măturat economia românească, au cronicizat 

instabilitatea. Spirala preţurilor face zadarnic orice efort productiv. Putem face câte 
strategii vrem, să alegem oamenii cei mai buni, să strângem cureaua până la plesnire, 
atâta timp cât nu vom găsi o soluţie adecvată pentru preţuri, ne vom zbate în zadar.

Temporizarea creşterii salariilor

În mod normal, salariile ar trebui să varieze în raport cu variaţia preţurilor şi să 
crească odată cu acestea. Altfel se ajunge la blocaj economic prin distrugerea pieţei 
interne. La început, corelaţia a fost respectată chiar dacă în proporţie de 80 la sută. 
Din 1997 echilibrul a fost frânt, nemaifăcându-se indexarea. Ca urmare, blocajul 
economic s-a generalizat, a crescut şomajul, sărăcia a cuprins 1/3 din populaţie, s-au 
înmulţit stările de faliment.

Se face retorică în România pe tema salariilor: „n-avem bani, nu putem da 
salarii fără muncă, nu putem fabrica bani, dacă am indexa salariile ar creşte inflaţia, 
nu ne lasă FMI, nu se pot da salarii când unitatea este în deficit etc”. Această retorică 
poate fi valabilă într-o economie caracterizată de normalitate, dar nicidecum într-o 
economie în care echilibrul a fost sfărâmat, în care nu se ţine seama de corelaţia curs 
valutar-preţuri-salarii, în care salariul nu ajunge nici pentru plata supravieţuirii. 
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Deficitul sub 3% impus ca factor al globalizării conduce şi la reducerea 
investiţiilor. Din teorie, se ştie că deficitul zero înseamnă investiţii zero şi stagnare 
economică. Ca atare, ţările care au luat un avans în dezvoltarea economică au 
admis deficite mai mari, până la 10-12%, ceea ce le-a permis înnoirea producţiei, 
promovarea noului, valorificarea creaţiei.

Când o ţară ca România acceptă deficit mic, ea se autocondamnă la stagnare. 
Investiţia este motorul oricărei economii naţionale. SUA şi Japonia, care sunt primele 
ţări ale lumii din punct de vedere al dezvoltării economice, au deficit de peste 1000 
mld. dolari fiecare, dar nu-şi fac nici o problemă.

Să nu uităm că, în anul 1986, România era a 16-a ţară, care avea cele mai 
mari investiţii din lume. Acum, României prin factorul deficit sub 3%, i se interzic 
investiţiile, modernizarea, înnoirea.

Privatizarea sau schimbarea proprietarului, un alt factor al globalizării, 
s-a aplicat la noi imediat după 1990. La noi a fost mai întâi mica privatizare, iar din 
1997 s-a trecut la marea privatizare, care a cuprins industria, agricultura şi serviciile.

Din păcate, privatizarea, în loc de prosperitate, ne-a adus stagnare, ruină, 
desfiinţare. În comunism, statul era proprietarul, acum acesta este în stare de disoluţie, 
lipsit de autoritate.

Decalajul de eficienţă între ţările capitaliste şi socialiste, la finele anului 1989, 
era de 6 cel mult 10 ori în favoarea ţărilor capitaliste Acum acesta este de ordinul 
zecilor şi chiar sutelor S-a plecat greşit de la premisa că statul nu poate fi un bun 
administrator, fapt contrazis de către R.P. Chineză, al cărui stat administrează integral 
avuţia naţională pe principiile economiei de piaţă.

Producţia limitată la export ca ultim factor al globalizării, înseamnă 
renunţarea la producţia indigenă şi apelarea la import. Producţia va fi limitată la 
sectoare şi produse cerute la export, competitive, probabil în cazul nostru, la producţia 
de topoare, mături, coşuri de nuiele, linguri de lemn ş.a.

Să recunoaştem, toţi cei 7 factori ai globalizării, ai atragerii şi integrării noastre 
în orânduirea globalistă, se manifestă din plin în România, începând din 1990. Să mai 
spunem că toţi cei 7 pot avea efecte benefice pentru ţara noastră, dacă adoptăm o 
atitudine verticală, inteligentă, în spiritul interesului naţional, care nu este neapărat 
contrar celui global. 

În condiţiile în care România a fost asimilată în procesul de globalizare, 
problema cea mai importantă pentru ea este adaptibilitatea la exigenţele impuse de 
noul sistem politic, economic, social, juridic. În acest sens, soluţia unică a acestei 
probleme – adaptabilitatea, este valorificarea inteligenţei româneşti.

Din păcate, acest aspect a fost neglijat sistematic de zece ani, iar soluţiile la 
problemele economiei româneşti nu au mizat pe factorul creativ, singurul care ar fi 
putut susţine dezvoltarea tehnologiilor de vârf şi în primul rând a celor din domeniul 
informaticii.

În felul acesta, în cei cincisprezece ani, dacă s-ar fi pus bazele societăţii 
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informaţionale, România şi-ar fi accelerat ritmul de participare la circuitul economic 
internaţional.

De exemplu, investiţiile pe locuitor, făcute de România în tehnologia 
informaţiei şi comunicării au fost jenant de mici (68-70 USD) comparativ cu alte ţări, 
respectiv ţările europene - 1 500 USD, iar ţările dezvoltate economic - 2 400 USD.

Internetul reprezintă o altă formă de globalizare. Zilnic se cuplează cca  500 
000 de utilizatori, în condiţiile în care deja există peste 90 de milioane.

În România, costurile pe Internet sunt mari, fapt pentru care „navigarea” pe 
Internet este greu accesibilă pentru marea majoritate a cetăţenilor. În felul acesta, 
societatea informaţională devine un deziderat, un obiectiv imposibil de realizat în 
România.

De asemenea, dacă s-ar fi acordat mai multă atenţie valorificării industriale 
a brevetelor de invenţii, cu siguranţă că s-ar fi accentuat şi procesele de transfer 
tehnologic (intern şi internaţional) şi s-ar fi creat premisele unei dezvoltări economice 
şi sociale reale.

Din păcate, această activitate, care poate contribui la elaborarea unor tehnologii 
de vârf şi la reducerea şomajului, a fost lipsită de susţinere financiară şi legislativă. 
În timp ce Ministerul Finanţelor a acordat numeroase scutiri de impozit unor firme 
care nu au contribuit cu nimic la progresul societăţii, activitatea de C-D şi transfer 
tehnologic a fost complet neglijată. Cercetarea se face în combinaţie cu inovarea şi 
educaţia, iar acumularea în domeniile ştiinţei şi cunoaşterii, sunt determinate şi de 
factorii de cointeresare morală şi financiară. De aceea, mulţi tineri, pentru a se realiza 
profesional, aleg ca variante emigraţia în alte ţări, în special în SUA, sau renunţarea 
la această profesie.

România nu poate deveni o ţară bogată dacă nu are capacitatea să acumuleze. 
Acest lucru se realizează prin dezvoltarea acelei producţii care include o valoare 
adăugată mare. Aceste produse se realizează cu ajutorul forţei de muncă superior 
calificate, a tehnologiilor de vârf, respectiv cu tehnologiile informative.

România trebuie să abandoneze exporturile de materii prime şi să se concentreze 
pe exportul produselor cu valoare adăugată mare (inteligenţă).

Declaraţia din martie a.c. de la Lisabona a insistat asupra faptului că principala 
resursă devine cunoaşterea, întrucât orice activitate umană reflectă cunoaşterea. 

Economiile lumii se orientează spre activităţi dinamice, competitive, bazate 
pe cunoaştere, iar industria se reconfigurează pe alte principii, dezvoltându-se cu 
precădere domeniul serviciilor.

De aceea, soluţia pentru schimbările profunde care se anunţă, o reprezintă 
societatea informaţională, ale cărei componente principale sunt cunoaşterea şi 
creativitatea.

Faptul că în prezent asistăm la fuzionarea unor mari companii pentru a intra 
rapid pe piaţă cu sisteme care să permită conectarea la Internet de la un telefon mobil, 
sau se încearcă obţinerea unor sisteme de comunicare mult mai „prietenoase” pentru 
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a putea fi utilizate de marea majoritate a populaţiei, de exemplu, utilizarea vocii, 
demonstrează modalităţile prin care firmele încearcă să se adapteze la procesul de 
globalizare. 

Din păcate, România nu s-a repliat deloc la acest fenomen şi ea se zbate într-o 
profundă criză politică şi morală. 

Am ajuns o ţară de creatori bătrâni. Media de vârstă a cercetătorilor români 
este, în prezent, de 48 de ani.

Am ajuns o ţară în care cercetătorii atestaţi au rămas sub 8 000 din cei 60 000 
câţi existau în 1989, iar numărul de salariaţi angajaţi în institute şi societăţi cu profil 
de cercetare a scăzut la 25 000 de la 171 000 existenţi în 1989.

Până în decembrie 1999, utilizatorul unei invenţii era scutit de impozitul pe 
profit obţinut în primii cinci ani. Până la faza de exploatare industrială exista un 
consum mare de fonduri de CDI şi de investiţii, fapt pentru care este firesc un astfel 
de stimulent.

Din păcate, prin O.U. nr. 27/29 dec. 1999, care viza o aşa-zisă „relaxare fiscală”, 
introducerea impozitului pe profit, a condus la o scădere a fluxurilor de transfer de 
tehnologie şi deci la o reducere a protecţiei economiei şi intereselor naţionale faţă de 
ofensiva procesului de globalizare.

Totodată, absenţa reformei legislative în domeniul proprietăţii intelectuale şi 
în special a proprietăţii industriale, afectează restructurarea economico-socială şi în 
special pe cel al privatizării unităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI).

După privatizările fără discernământ efectuate de către Fondul Proprietății 
de Stat (FPS), ulterior Autoritatea Participațiilor și Activelor Proprietății de Stat 
(APAPS) şi Autoritatea Valorificării Activelor Statului (AVAS), unde preţul de 
vânzare al întreprinderii nu includea şi valoarea patrimoniului necorporabil (brevete 
de invenţii, baze de date, documentaţii tehnice, mărci de fabrică şi de produse, 
proiecte, know-how, licenţe etc.), ofensiva distructivă a acestei instituţii s-a orientat 
şi spre privatizarea unităţilor de CDI, fără ca aceasta să aibă la bază criterii de lucru 
bine stabilite.

În acest sens, AVAS-ul şi Ministerul Educației și Cercetării (MEdC) trebuia 
să elaboreze un “pachet” de norme metodologice privind privatizarea unităţilor de 
CDI, în vederea asigurării obiectivelor strategice necesare funcţionării optime a 
structurilor socio-economice ale ţării.

Emigraţia, factor de influenţare a transferului de 
tehnologie

Cunoscută încă de la începuturile civilizaţiei umane, emigraţia popoarelor 
reprezintă un fenomen social, economic şi politic care nu poate fi neglijat. Întrucât 
el este prezent în orice societate umană, indiferent de sistemul social, politic şi 
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economic pe care-l defineşte. În funcţie de nivelul dezvoltării economico-sociale, 
emigraţia capătă o anumită dimensiune care poate fi la un moment dat extrem de 
periculoasă, atunci când instrumentele de control ale statului devin inoperante.

De regulă, emigraţia reprezintă deplasarea unei persoane sau grupuri de 
persoane către anumite ţări mai bogate sau ţări care oferă anumite avantaje în plus 
faţă de ceea ce lise oferă în mod curent acestor emigranţi în propria lor ţară. Politica 
în domeniul emigraţiei, pe care o aplică fiecare guvern, are ca scop, folosirea acesteia 
pentru dezvoltarea ţării. În acest context nu este de neglijat nici efortul de absorbţie 
a emigranţilor de către populaţia autohtonă. În multe cazuri, limba, obiceiurile, 
tradiţia şi religia emigrantului sau grupului de emigranţi, se pierd. Acest fenomen, 
al emigraţiei, la un moment dat, în condiţiile în care a căpătat dimensiuni greu de 
controlat, devine dăunător, atât pentru cei care îşi pierd proprii cetăţeni, cât şi pentru 
cei care-i primesc. Mai mult, dacă nivelul de pregătire profesională a acestora este 
scăzut, atunci întreaga masă de emigranţi devine o povară pentru ţara gazdă. În 
situaţia în care emigranţii au o pregătire de specialitate care le oferă posibilitatea 
unei integrări şi implicări concrete din angrenajul activităţilor socio-economice ale 
ţării respective, atunci lucrurile stau cu totul altfel.

Acest fenomen la un moment dat privează numeroase popoare de posibilitate 
afirmării depline a forţei lor creatoare, datorită pierderilor economice pe care le 
realizează şi care conduc inevitabil la apariţia decalajelor în dezvoltarea economico-
socială.

De aceea, ţările cu un standard ridicat de viaţă, pentru a evita fenomenele 
neplăcute generate de o calitate slabă a emigranţilor, operează o selecţie riguroasă, 
în funcţie de nivelul de pregătire profesională a acestora. Potrivit Institutului de 
Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, fenomenul emigraţiei 
pentru România este extrem de neplăcut în sensul că, în perioada 1990-1994, prin 
emigrarea oficială a 232 mii de persoane, România a înregistrat o pierdere estimată 
la 1000 miliarde lei, adică aproximativ 5% din PIB-ul anului 1993. Suma reprezintă 
pierderile de investiţii efectuate în capitalul uman prin formele de învăţământ pe care 
le-au urmat aceste persoane, pierderile bugetului de stat şi ale bugetului de asigurări 
sociale datorită neplăţii impozitelor şi contribuţiilor. Nu s-au luat în calcul pierderile 
provocate de potenţialul inovaţional şi productiv al acestor persoane în funcţie de 
nivelul de calificare şi pregătire profesională. În felul acesta, lichidarea sau cel mult 
frânarea la cote suportabile a stării de subdezvoltare a României, în special, este greu 
de oprit.

Revenind la problema globală a emigraţiei ca factor de influenţă în transferul 
internaţional de tehnologie, putem afirma că prin creşteri demografice extrem de 
mari, în special în ţările sărace, se va ajunge la situaţii imprevizibile greu de manţinut 
sub control.

Realitatea dură a fenomenului emigraţiei este extrem de complexă şi ea 
comportă o mulţime de abordări, menite să evite “explozia” distructivă a “bombei” 
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emigraţiei. Las la o parte aspectul etnic al problemei, în care anumite grupuri de 
populaţie sunt supuse presiunii de asimilare forţată. Fapt pentru care, după cum se 
observă în prezent, a condus la numeroase conflicte în lume şi în special în Europa.

Voi încerca să evidenţiez emigraţia numai din punct de vedere al fenomenului 
capabil să genereze decalaje economco-sociale, în ţările care se confruntă cu cest 
fenomen.

Procesul de creştere economică are la bază inclusiv factorul de emigraţie. În 
funcţie de calitatea persoanei emigrante, se poate vorbi de o pierdere mai mare sau 
mai mică a statului în raport cu posibilităţile profesionale ale emigrantului.

Eforturile pe care le face orice stat pentru a-şi mobiliza şi valorifica eficient 
resursele naturale sunt în corelaţie cu resursele umane, iar orice tehnologie indiferent 
că ea este realizată în ţară sau importată, presupune din partea utilizatorului o anumită 
pregătire profesională.

Impactul emigrantului cu tehnologia din ţara respectivă poate provoca asupra 
acestuia mutaţii în modul de a gândi şi a acţiona în procesul muncii.

În această situaţie avem de regulă mai multe tipuri profesionale de emigranţi: 
emigrantul cu înaltă pregătire profesională, creator şi utilizator de tehnologii şi 
emigrantul utilizator de tehnologii. În aprecierile făcute, nu am luat în consideraţie 
emigrantul fără calificare sau cu o singură calificare profesională slabă, întrucât el nu 
este o „piesă” importantă în problematica pe care am abordat-o. El este în afara sferei 
de interes al fenomenului de transfer internaţional de tehnologie.

Eliminarea decalajelor şi apropierea relativă a nivelurilor de dezvoltare 
economică a statelor, revine politicii interne şi internaţionale pe care o aplică statul 
respectiv faţă de resursele umane şi faţă de preocuparea de a-şi dezvolta un sistem de 
cercetare-dezvoltare capabil să producă tehnologii viabile pentru a contribui efectiv 
la realizarea de venit naţional, deci de PROGRES.

În plus, colaborarea dintre state, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, trebuie 
să asigure acel flux informaţional capabil să promoveze un transfer de tehnologie 
menit să modernizeze structurile economice ale ţărilor implicate în aceste forme de 
colaborare.

Ţările dezvoltate economic trebuie să ţină seama de potenţialul lor tehnologic 
în raport cu cel al ţărilor slab dezvoltate, pentru a le sprijini material, financiar şi 
tehnologic.

Accentuarea decalajelor economice prin creşterea uriaşă a potenţialului 
tehnologic a unor ţări faţă de alte ţări, poate genera fenomene complexe şi dăunătoare 
pentru toţi.

Este iluzoriu să credem altceva. De aceea, politica pe care trebuie să o adopte 
o ţară dezvoltată economic faţă de altă ţară slab dezvoltată sau în curs de dezvoltare, 
trebuie să se  materializeze prin: tratamente preferenţiale în acordarea de credite, 
aplicarea unei politici economice şi comerciale mai favorabile, acordarea unor forme 
de cooperare care pot contribui prin tehnologiile transferate la punerea în valoare a 
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bogăţiilor naturale ale ţărilor slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

Venitul mediu pe locuitor nu poate creşte decât în condiţiile în care forţa de 
muncă este calificată şi capabilă să manipuleze tehnologiile noi

Orice transfer internaţional de tehnologie nu poate fi gândit în afara 
calificării profesionale a celor care vor folosi aceste tehnologii.

Analfabetismul, foametea – uneori cronică –, lipsa de asistenţă medicală, 
datoria externă care presează de ani buni bugetul ţării, sunt simptomele unei economii 
aflate în pragul falimentului.

Singura ieşire din acest marasm, în care coordonatele vieţii de zi cu zi sunt 
cele mai sus prezentate, se face printr-o politică viguroasă în domeniul transferului 
internaţional de tehnologie şi al calităţii profesionale. Ţările care se confruntă cu o 
acută lipsă de cadre specializate sunt de regulă cele în care situaţia economică este 
precară. Emigraţia acestor categorii de oameni, denumită în literatura de specialitate 
şi „brain – drain” este o realitate. Practica în domeniul încurajării emigraţiei 
specialiştilor se face de regulă de către marile firme şi monopoluri din ţările 
dezvoltate din punct de vedere economic. Preluarea acestor specialişti în care 
investiţia de informaţie aparţine statului care l-a format, este bussines pentru firma 
care-l foloseşte fără a mai investi în pregătirea respectivului emigrant. Iar pierderile 
sunt trecute în contul ţării de unde a emigrat specialistul.

Se poate spune că decalajele tehnico-ştiinţifice sunt şi efect şi cauză în 
decalajele economice. Lipsa unei politici privind dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, 
conduce la accentuarea decalajelor faţă de ţările industrializate, iar specialiştii deja 
formaţi preferă o implicare profesională de anvergură şi în condiţii materiale bune 
în ţara care-i poate oferi aceste avantaje. Pe de altă parte, indiferent de posibilităţile 
financiare pe care le are ţara respectivă, transferul internaţional de tehnologie devine 
ineficient sau foarte puţin eficient în raport cu posibilităţile sale de valorificare a 
acestor tehnologii. Subdezvoltarea poate fi lichidată inclusiv pe calea transferului 
de tehnologie, dar acest lucru trebuie dorit de ambele părţi: ţara care solicită şi 
cea care este solicitată. Ţările avansate din punct de vedere economic şi social pot 
contribui la lărgirea capacităţii globale de absorbţie a pieţei mondiale şi deci, la 
stimularea relansării propriilor economii numai în condiţiile în care se doreşte de 
ambele părţi extinderea cooperării în domeniul transferului internaţional de tehnologii 
şi al controlului asupra emigraţiei. Fluxurile internaţionale de transfer de tehnologie 
trebuie să fie prezente cu mai multă intensitate între ţările industrial dezvoltate şi 
cele în curs de dezvoltare. Un astfel de flux presupune şi un flux informaţional bine 
coordonat şi dirijat în raport cu nivelul de pregătire al populaţiei ţării spre care este 
orientat.

Trebuie evitat aspectul imoral al unui astfel de transfer internaţional 
de tehnologie în sensul de a nu-l transforma într-un instrument de presiune 
economică, de dominaţie mascată exercitată de o ţară industrial dezvoltate. 
Uneori, condiţionările pe care le impune furnizorul de tehnologii sunt greu de 
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dezvoltat de către beneficiar. Ele pot fi legate de repartiţia profiturilor. Limitarea 
parţială sau totală a dreptului de export al produselor obţinute în noile capacităţi, 
importul pieselor de schimb, materialelor, subansamblelor aferente acestor 
tehnologii şi altele. De asemenea, tot instrument de presiune folosit de furnizorul 
de tehnologie este considerat şi sistemul de finanţare aflat sub controlul unei bănci 
sau grupuri bancare din ţări industrial dezvoltate, care-i impune cumpărătorului de 
tehnologie sursa de achiziţionare a materialelor şi instalaţiilor necesare implementării 
tehnologiei cumpărate. Subtilitatea instrumentelor de presiune, în cazul transferului 
internaţional de tehnologie, poate căpăta alte forme. Motivându-se lipsa de pregătire 
profesională a personalului din ţară care utilizează tehnologia cumpărată, furnizorul 
impune prin contract angajarea de personal de conducere şi experţi proprii. În felul 
acesta, exportatorul tehnologiei în cauză îşi asigură controlul asupra producţiei. 
De cele mai multe ori, această clauză contractuală nu este justificată deoarece ţara 
respectivă are specialişti şi experţi în domeniu mai bine pregătiţi decât cei impuşi de 
firma exportatoare de tehnologii.

Alteori, această condiţionare este pusă ca urmare a cunoaşterii realităţii cu 
privire la nivelul de competenţă al specialiştilor care urmează să asigure implementarea 
tehnologiei şi al faptului că cei care cunoșteau cu adevărat performanţele acestei 
tehnologii ar fi putut fi de folos ţării importatoare, nu mai sunt în ţară.

Nu de puţine ori, printre specialiştii şi experţii impuşi de furnizorul de 
tehnologii s-au aflat emigranţi angajaţi ai furnizorului. Aceste condiţionări şi 
restricţii pot căpăta şi alte forme, mergându-se până a i se impune beneficiarului 
de tehnologii condiţii de eliminare a importului de la firme concurente, până la 
timorarea efortului propriu al beneficiarului în dezvoltarea unei activităţi similare 
şi nu numai, de cercetare şi proiectare tehnologică şi execuţie. Nu este neglijat nici 
aspectul cu privire la practica unor importante limitări prin costurile foarte ridicate a 
tehnologiilor. În felul acesta, ţara care urmează să achiziţioneze tehnologii care să-i 
asigure procesul şi dezvoltarea economică, ori face un efort financiar deosebit de 
mare, cu implicaţii nebănuite în evoluţia ulterioară a dezvoltării sale economice, ori 
renunţă. De aceea, efortul propriu şi practicarea unui sistem de cointeresare materială 
bine pus la punct al specialiştilor (în adevăratul sens al cuvântului) poate contracara 
emigraţia în acest sector al resurselor umane şi pot atenua sau înlătura dificultăţile cu 
privire la manipularea tehnicii achiziţionate şi a neadaptării sistemelor tehnologice 
obţinute prin transfer, la caracteristicile şi condiţiile specifice ale beneficiarilor de 
tehnologii.

Se observă, că emigrația poate constitui un element pozitiv sau negativ de 
influenţă al transferului internaţional de tehnologii care generează de la caz la caz în 
sensul bun sau rău al cuvântului, avantaje sau dezavantaje. Dezvoltarea economico-
socială a unei ţări în general şi în special a ţărilor în curs de dezvoltare se face pe bază 
de cooperare, colaborare şi înţelegere a marilor probleme ale lumii contemporane în 
care trăim cu toţii. Dincolo de părerile diferite care există în exprimarea obiectivă sau 
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subiectivă a unor poziţii este că transferul internaţional de tehnologie să se realizeze 
corespunzător cu nivelul tehnic pe care-l are ţara respectivă şi cu gradul de pregătire 
profesională al specialiştilor implicaţi în implementarea tehnologiilor primite. În 
condiţiile în care aceste elemente nu sunt în corelaţie, “ajustările” care trebuie făcute 
şi care necesită un nivel ridicat de cheltuieli, trebuie să se facă fără condiţionări, 
pentru a evita apariţia unor situaţii de criză atât între furnizorul şi beneficiarul 
tehnologiei, cât şi la nivelul economiei ţării beneficiare. De regulă pentru ţările în 
curs de dezvoltare, beneficiare de tehnologii noi, este necesară dezvoltarea unei 
producţii de masă şi mai puţin a unei producţii la scară restrânsă.

Ţara care beneficiază de tehnologii de vârf îşi poate permite în condiţiile unei 
politici economice bine gândite, să-şi realizeze întreprinderi inovative, de mare 
productivitate la care nivelul de calitate al produselor poate satisface la un moment 
dat şi criteriile de competitivitate internaţională. Prin realizarea unui export echilibrat 
în balanţa de comerţ exterior se pot asigura în viitor fonduri necesare achiziţiei de 
tehnologie şi deci, capacitatea de a pregăti alte etape de dezvoltare economică şi 
socială a ţării respective.

Pentru aceasta este necesară o politică internaţională care să elimine: condiţiile 
de monopol din fluxul internaţional de tehnologie şi favorizarea emigrării 
specialiştilor cu înaltă calificare din ţările în curs de dezvoltare. Rezolvarea 
acestor aspecte presupune, în primul rând, responsabilitatea întregii comunităţi 
internaţionale în realizarea premiselor necesare unui transfer internaţional de 
tehnologie capabil să conducă la câştigul tuturor. În general, orice negociere făcută 
corect aduce câştig de cauză ambelor părţi aflate în dialog. Şi în cazul transferului 
internaţional de tehnologie, unde există doi parteneri de negociere, se pot obţine 
avantaje de ambele părţi.

În prezent, la nivel mondial, asistăm la dezechilibre demografice potenţiale, 
generatoare de criză în asimilarea şi manipularea unor tehnologii. Acest fapt poate 
conduce la neputința unor ţări de a-şi rezolva principalele probleme de viaţă. Nu 
este un slogan gratuit îndemnul unor ţări către alte ţări ca prin implicarea efectivă a 
ţărilor industrial dezvoltate să se sprijine ţările sărace sau în curs de dezvoltare, în 
rezolvarea problemelor de fond cu care acestea se confruntă: învăţământ, cercetare, 
asistenţă medicală şi socială, asimilarea tehnologiilor noi şi altele. În felul acesta, 
pe lângă faptul că se va ţine sub control fenomenul emigraţiei, se va evita şi 
degradarea planetei. Deci, emigrarea este un element care influenţează transferul 
internaţional de tehnologie, iar ecologia un element care se interpune între cele 
două – emigraţie şi transfer internaţional de tehnologie. Ca urmare, tuturor ţărilor 
lumii nu trebuie să le fie străine aceste elemente. Dimpotrivă, fiecare ţară trebuie să 
adopte măsuri care să-i asigure prosperitatea, dar, în acelaşi timp să vegheze şi asupra 
păstrării în bune condiţii a intereselor umanităţii.

Nivelul de trai al unei ţări este stabilit şi de nivelul tehnologic pe care îl are 
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respectiva ţară. Astfel, la a doua reuniune a UNCTAD, ţinută la Paris în 4 septembrie 
1990, Benitto Craxi considera că marile probleme care creează dezechilibre 
îngrijorătoare pe planeta Pământ sunt: războaiele, sărăcia, datoria „Lumii a 
treia”, degradarea ecologică şi a mediului [7]8.. La cele spuse de ilustrul om politic, 
aş adăuga şi lipsa transferului internaţional de tehnologii, capabilă să conducă la 
inechitate socială, politică, ecologică şi demografică.

De aceea, fluxurile de informaţie de tehnologii şi de persoane (în special cel din 
categoria emigranţilor, cu calificare profesională superioară), trebuie să fie libere, dar 
sub controlul unui sistem legislativ bine pus la punct pentru a nu scăpa de sub control 
aceste „bombe”, care prin „explozia” lor pot provoca haos într-o anumită ţară sau 
grupuri de ţări În sprijinul dezvoltării economice a unei ţări, trebuie să ţinem seama 
şi de potenţialul „exploziv” al emigraţiei acestor ţări, în condiţiile în care ţara este 
privată de o politică adecvată în domeniul transferului internaţional de tehnologie.

Prejudiciile cele mai mari pe care poate să le aducă ţării sale, sunt cele din 
partea emigrantului cu înaltă pregătire profesională, creator şi utilizator de tehnologii 
şi a emigrantului utilizator de tehnologii. Nu am luat în consideraţie emigrantul cu 
o slabă calificare profesională sau fără calificare profesională, întrucât el nu este o 
„piesă” importantă în problematica pe care am aboradat-o. El este în afara sferei de 
interes a fenomenului de transfer internaţional de tehnologie.

Accentuarea decalajelor economice prin creşterea uriaşă a potenţialului 
tehnologic a unor ţări, faţă de alte ţări, poate genera fenomene complexe şi 
dăunătoare pentru toţi. „Brain-drain-ul constitue unul dintre principalele şi cel mai 
important curent al emigraţiei de cadre cu pregătire superioară, fiind caracterizat 
în principal prin aceea că are loc dinspre ţările în curs de dezvoltare spre ţările 
dezvoltate. Acest proces are drept urmare, în primul rând, accentuarea concentrării 
de specialişti în ţările dezvoltate, ceea ce contribuie la o adâncire a decalajului şi 
creşterii dependenţei ţărilor în curs de dezvoltare de acestea” [8]9..

Astfel, „societăţile multinaţionale fac din racolajul inteligenţei străine 
o adevărată instituţie” [9]10.. De aceea, politica pe care trebuie să o adopte o ţară 
dezvoltată economic, faţă de o altă ţară slab dezvoltată sau în curs de dezvoltare, 
trebuie să se materializeze prin: tratamente preferenţiale în acordarea de credite, 
aplicarea unei politici economice şi comerciale mai favorabile, acordarea unor 
forme de cooperare care pot contribui prin tehnologiile transferate la punerea în 
valoare a bogăţiilor naturale ale ţărilor slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

Venitul mediu pe locuitor nu poate creşte decât în condiţiile în care forţa de 
muncă este calificată şi capabilă să manipuleze tehnologiile noi. Orice transfer 
internaţional de tehnologie nu poate fi gândit în afara calificării profesionale a 
celor care vor folosi aceste tehnologii.
8 [7] PRETI, L., Imigraţia în Europa. Editura TEHNICĂ, Bucureşti, 1993, p. 37. 
9 [8] ŞTEFĂNESCU, P., Brain-drain – exodul creierelor. Editura POLITICĂ, Bucureşti, 1982, pp. 81-82. 
10 [9] HLADCHI – BUCOVINEANU,  P., Spionajul economic – armă a concurenţei capitaliste.   Editura POLITI-
CĂ, Bucureşti, 1985, p. 58. 
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Emigraţia acestor categorii de oameni, denumită în literatura de specialitate 
şi „brain-drain”, este o realitate. Practica în domeniul încurajării emigraţiei 
specialiştilor se face de regulă de către marile firme şi monopoluri din ţările 
dezvoltate din punct de vedere economic.

Capitalismul actual reprezentat prin corporaţiile naţionale, practică o politică 
agresivă de subordonare şi control a economiei unor naţiuni. În felul acesta, aceste 
ţări devin colonii, întrucât noţiunea de democraţie include printre altele şi controlul 
poporului asupra propriei economii. Astfel, se creează premisele „scurgerii de 
competenţă” („exodul creierelor” sau „furtul creierelor”).

Ca atare, practicile corporaţiilor multinaţionale, din ce în ce mai tentante şi mai 
rafinate, de ademenire a specialiştilor, a oamenilor cu înaltă calificare, afectează grav 
interesele naţionale ale multor popoare şi constituie o gravă încălcare a principiilor 
şi eticii în relaţiile internaţionale, un amestec flagrant în treburile interne ale multor 
state.

Preluarea acestor specialişti în care investiţia de informaţie aparţine statului 
care l-a format este un business pentru firma care-l foloseşte fără a mai investi în 
pregătirea respectivului emigrant. Iar pierderile sunt trecute în contul ţării de unde 
a emigrat specialistul. Astfel, fenomenul de „scurgere de competenţă”, „a extins 
– prin interdependenţa economiilor naţionale în cadrul sistemului capitalist, prin 
caracterul universal al ştiinţei – mişcarea forţei de muncă la nivel internaţional… 
În spaţiul acestui sistem, migraţia forţei de muncă, implicit a oamenilor de ştiinţă, a 
atins cotele uriaşe de azi” [10]11..

Politica de promovare a transferului internaţional de tehnologie şi calificare 
profesională reprezintă cele mai sigure soluţii pentru redresarea şi dezvoltarea 
economică a unei ţări. Ţările care se confruntă cu o acută lipsă de cadre sunt de 
regulă cele în care situaţia economică este precară. 

Emigraţia este un fenomen complex generat de numeroşi factori politici, 
economici, sociali, tehnologici ş.a. şi se referă la deplasarea unei persoane sau grupuri 
de persoane către anumite ţări mai bogate sau către ţări care oferă avantaje în plus 
faţă de ceea ce li se oferă în mod curent acestor emigranţi în propria lor ţară. Acest 
fenomen, la un moment dat privează numeroase popoare de posibilitatea afirmării 
depline a forţei lor creatoare, datorită pierderilor economice pe care le înregistrează 
şi care conduc inevitabil la apariţia decalajelor în dezvoltarea economică. 

De exemplu, India pierde anual aproximativ 10% din absolvenţii de facultate 
de medicină, care emigrează în Franţa, Anglia, SUA şi Germania. Acest fenomen 
ar putea fi numit şi “transfer invers de tehnologie” [11]12.. Prin acest transfer 
invers de tehnologie, ţările mici îşi transferă o parte din capitalul ştiinţific şi tehnic, 
ţărilor dezvoltate industrial. În felul acesta se accentuează decalajele economice şi 
11 [10] LEPĂDATU, D., Aspecte ale unei “societăţi ciudate”. Editura POLITICĂ, Bucureşti, 1983, 
pp 98-99. 
12 [11] GEAMBAZU, V., Paradoxul transferului de tehnologie. Revista INVENTICĂ şi ECONOMIE, anul I, nr. 1, 
ianuarie 1997, pp 7-8. 
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tehnologice dintre ţări, inclusiv exodul de creiere.
Cauzele exodului de creere sunt complexe, iar fenomenul este controversat, în 

sensul că unii analişti îl consideră un fenomen pozitiv şi progresist, care facilitează 
răspândirea cunoştinţelor între oameni, contribuind în mod direct la progresul 
omenirii în diferite etape de dezvoltare.

Exodul creierelor poate fi considerat într-adevăr pozitiv atunci când el 
echilibrează anumite sisteme economice, reducându-le starea entropică. Dezvoltarea 
economică şi socială a unei ţări în general, şi în special a ţărilor în curs de dezvoltare, 
se face pe bază de cooperare, de colaborare şi înţelegere a marilor probleme ale 
lumii contemporane. Emigraţia poate fi considerată un element negativ, pentru faptul 
că pregătirea viitorilor specialişti se face prin participarea membrilor societăţii, cu 
taxe şi impozite pe care le plăteşte cetăţeanul. Specialistul, odată format, trebuie 
să-şi contribuie la dezvoltarea societăţii şi la bunăstarea cetăţeanului, prin sporul 
de civilizaţie reprezentat de realizările lor în domeniul ştiinţei, tehnicii, tehnologiei, 
artei, culturii etc.

Prin emigrarea acestor specialişti, societatea pierde atât investiţia făcută în 
formarea lor, cât şi aportul la sporul de civilizație pe care acesta l-ar fi putut aduce 
ţării din care a emigrat.

„…structura inegală a diviziunii tehnologice internaţionale a muncii este cea 
care tinde să producă exodul creierelor, iar acest exod, la rândul său reproduce 
această structură inegală. Exodul creierelor întărește şi deci perpetuează dependența 
tehnologică a ţărilor slab dezvoltate, consecinţă probabil mult mai importantă decât 
transferul de venituri generat de acest exod” [12]13..
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Abstract 

This study investigates the evolution of theoretical concepts about 
entity, value, and estimating entity value. The main goal is to make an analysis 
as complex as possible regarding the notions aimed at assessing the global 
value of the economic entity, described in the literature and the opinions of 
scientists. The topicality of this study consists in the need to know as deeply 
as possible the evolution of the entity and, respectively, its value, sometimes 
even to identify ways to remedy the situation in times of crisis and atypical 
times. The research carried out highlighted relevant results materialized in 
the knowledge of the origin and types of value, the knowledge of the ways of 
estimating the value through the three types of approaches and the specific 
methods in view of its importance for information for different purposes, such 
as: acquisitions, sales, mergers, liquidations, litigation, financial reporting 
and taxation, because the value is always changing.

Keywords: value; economic entities; entity value; estimation; valuation 
methods; evolution; International Valuation Standards; globalization; sustainable 
development;
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Abstract 

Acest studiu investighează evoluția conceptelor teoretice despre entitate, 
valoare și estimarea valorii entității. Scopul principal este realizarea unei 
analize cât mai complexe cu privire la noțiunile ce vizează evaluarea valorii 
globale a entității economice, descrise în literatura de specialitate și opiniile 
savanților. Actualitatea acestui studiu constă în necesitatea cunoașterii cât 
mai profundă a evoluției entității și, respectiv, a valorii ei, uneori chiar 
pentru a identifica  căile de remediere a situației în perioade de crize și în 
perioade atipice. Cercetările efectuate au scos în evidență rezultate relevante 
concretizate în cunoașterea originii și a tipurilor de valoare, cunoașterea 
modalităților de estimare a valorii prin cele  trei tipuri de abordări și  a 
metodelor specifice prin prisma importanței acesteia pentru informare în 
diferite scopuri, cum ar fi: achiziții, vânzări, fuziuni, lichidări, litigii, raportare 
financiarǎ și impozitare, deoarece valoarea se schimbă mereu.

Cuvinte-cheie: valoare; entități economice; valoarea entității; estimare; 
metode de evaluare; evoluție; Standarde Internaţionale de Evaluare; globalizare; 
dezvoltare durabilă;  

1. Introducere 

O cercetare complexă despre modul, parcursul desfăşurării și evoluția 
estimării valorii entităților economice este binevenită, deoarece ar contribui benefic 
la activitatea cu succes a entităților economice.

Pentru prezenta cercetare am stabilit următoarele obiective: 
- investigarea conceptelor teoretice despre noțiunile: valoare, valoare globală, 

entitatea  economică, evaluare, estimare.
- descrierea opiniilor savanților despre noțiunile: întreprindere/entitate, 

valoare, evaluare, evaluarea entităţii;
- investigarea situației cu privire la estimarea valorii globale a entității 

economice;
- descrierea evoluției evaluării entităților economice; 
- identificarea situației existente în domeniul estimării valorii entităților 

economice;
- concluzii cu privire la tema cercetată.
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2. Metode aplicate 

Pentru realizarea prezentei investigații științifice am folosit următoarele 
metode care au la bază: cercetarea teoretică cu privire la conceptele ce 
vizează evaluarea valorii entităţilor economice, alături de: studierea 
literaturii de specialitate, analiza şi sinteza, compararea, observația, metoda 
grafică, studierea Standardelor Internaţionale de Evaluare și Standardelor 
Internaționale de Raportare Financiară. În realizarea prezentei investigații 
științifice au fost folosite următoarele metode de cercetare: analiza şi sinteza, 
metodele sistemice, compararea, observația,  abordarea logică, clasificarea, 
metodele  grafice etc.

3. Gradul de abordare științifică a temei și prezentarea acesteia în literatura 
științifică

3.1. Generalități despre entitatea economică

Entitatea (întreprinderea), menționează cercetătorii Adriana Popa și Alina 
Daneț, este un bun negociabil, ce poate fi destinat procesului de vânzare-cumpărare 
într-o anumită etapă a existenței [31, 2001, p 177]. 

„Întrеprindere este o unitate economică de producție, de prestații de servicii sau 
de comerț. Întreprindere este orice formă de organizare a unei activități economice, 
autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de 
comerț, în scopul obținerii de profit prin producerea de bunuri materiale și vânzarea 
acestora pe piață sau prin prestări de servicii, în condiții de concurență” [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 

În opinia cercetătorului Natalia Băncilă, „Întreprinderea reprezintă o formă 
economico-organizațională de existență care poate fi exprimată printr-un sistem 
complex, deschis și dinamic, deținător de capital și utilizator de resurse” [2, p.11].

Entitatea economică poate fi o persoană fizică sau juridică (persoană sau o 
organizație) care va avea numele sau denumirea comercială, adresă, persoană fizică 
sau juridică, naționalitatea și moștenirea, care desfășoară activități economice și este 
alcătuită din resurse materiale, resurse financiare și resurse umane (fig. 1, 2).
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Sursa: elaborate de autor în baza [18].

Noțiunea de entitate economică este identică cu societatea comercială care are 
personalitate juridică, este înregistrată la Camera de Comerţ și Industrie, posesoare 
de capital propriu și patrimoniu (garanţii pentru îndeplinirea obligaţiilor sociale) a 
cărei activitate se desfăşoară în sfera producţiei, circulaţiei mărfurilor și serviciilor 
[11, DEX.RO, 2020]. 

Entitatea economică este una care urmărește scopuri economice deosebite, în 
care există un set de resurse disponibile, cu structură proprie, care sunt direcționate spre 
îndeplinirea anumitor obiective. 

Entitatea economică este, de asemenea, asociată cu un centru de control pentru 
luarea deciziilor ce desfășoară scopuri specifice.

Activele resurselor entității economice sunt: resursele umane, resursele 
materiale, resursele financiare și resursele tehnice (fig. 3). Aceste resurse sunt 
realizate și gestionate de grupul de control care ia deciziile de utilizare a acestora 
pentru a îndeplini scopurile pentru care a fost creată entitatea economică.

Figura 3. Activele resurselor entității economice
Sursa: elaborată de autor în baza [1].

În funcție de scopul lor, identificăm două tipuri de entități economice: lucrative sau 
non-profit (fig. 4).

Entitatea lucrativă este una care desfășoară activități economice, este compusă 
din combinații de resurse umane, materiale și capital, gestionate pentru a realiza o 
performanță. 

Entitatea nonprofit este acea unitate care desfășoară activități economice și 
combină resursele umane, materiale și de capital pentru a obține un bun social ca 
scop, dar, totodată, trebuie să  păstreze legătura cu investitorii. Resursele sunt oferite 
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de sponsori care nu primesc nici o recompensă pentru materialele furnizate.

Figura 4. Tipurile de entități economice în funcție de scopul lor
Sursa: elaborată de autor în baza [29].

3.2. Descrierea tipurilor de entități economice 
În continuare vom prezenta tipurile de entități economice conform literaturii de 

specialitate, în care găsim că entitatea poate fi de diferite tipuri, în funcție de mărimea 
lor, precum: companie cu o singură persoană (individuală), societăți cu răspundere 
limitată (companiile comerciale), corporațiile în care capitalul este divizat în acțiuni 
ușor transferabile și societăți colective [1].

1. Companie cu o singură persoană, adică compania individuală
Beneficii: 
- are un singur proprietar, posesor; 
- este cea mai simplă;
- doar proprietarul este responsabil pentru activitățile și luarea deciziilor în 

afacere;
- au nevoie de investiții de capital nesemnificative pentru a crea compania;
- reprezintă cel mai mare număr de entități. 
Dezavantaje:
- responsabilitatea este nelimitată pentru proprietar;
- este dificilă strângerea de fonduri pentru a o extinde.
Societățile cu răspundere limitată (companii comerciale) sunt de 3 tipuri: 
1.societăți cu răspundere limitată, parteneriate limitate; 
2. companii cu răspundere limitată; 
3. societăți colective și societăți în comandită simplă. 
Beneficii: 
- cel mai bun tip de societate de pe piață;
- responsabilitatea este limitată, astfel încât, în caz de pierderi posibile în 

companie, întreprinzătorii nu trebuie să plătească pentru aceasta cu activele proprii;
- procedurile de creare sunt mai simple decât pentru alte tipuri de companii;
- impozitele sunt mai mici decât pentru lucrătorii independenți după un anumit 

nivel de beneficii; 
- este nevoie de un capital minim;
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- este posibilitatea de a atrage investitori care nu trebuie să participe la luarea 
deciziilor.

Dezavantaje:
- nu este destinat atragerii multor investitori;
- este o combinație între o societate colectivă și o companie limitată;
- partenerii limitați, nu pot lua parte la deciziile societății. Există două tipuri 

de parteneri: colectivitățile, care răspund nelimitat pentru companie și care lucrează în 
aceasta; partenerii limitați, care nu participă la conducere și responsabilitatea acestora, se 
limitează la numărul de acțiuni disponibile.

2. Corporațiile în care capitalul este divizat în acțiuni ușor transferabile 
Beneficii: 
- are răspundere limitată în ceea ce privește numărul de acțiuni pentru fiecare 

investiție;
- poate fi un proprietar unic; 
- poate fi cotată la bursă.
Dezavantaje:
- au nevoie de cheltuieli mari pentru formarea lor;
- formalitățile sunt complexe.
3. Societăți colective
Beneficii: 
- posedă simplitatea funcționării;
- nu necesită un capital mare pentru creare;
- un tip de societate care nu este foarte comun;
- partenerii contribuie la capitalul companiei, paralel lucrează și ajută 

managementul.
Dezavantaje:
- nu există multe societăți colective, deoarece responsabilitatea partenerilor este 

nelimitată, personală și de susținere;
- dacă se întâmplă ceva în companie, partenerii trebuie să plătească cu patrimoniul 

propriu, dar plata nu este asociată cu volumul patrimoniului lor, deci dacă unul dintre 
parteneri nu are suficient patrimoniu pentru a plăti datoria, alții trebuie să-și asume 
rolul. 

În funcție de mărimea, schematic, entitățile economice se prezintă astfel 
(figura 5):
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Figura 5. Tipurile de entități economice în funcție de mărimea lor
Sursa: elaborată de autor în baza [1].

3.3. Concepte teoretice cu privire la noțiunile ce vizează evaluarea valorii 
globale a entităţii

Retrospectiva evoluţiei teoriei valorii inițiază cu primul curent al gândirii 
economice moderne, mercantilism (sec. XV-XVIII), care revoluționează până 
în prezent și cuprinde o gamă foarte variată de opinii ale economiştilor cu 
referire la modul de atestare a valorii entității economice, iar aspectul teoretic 
al evaluării îl găsim descris în literatura de specialitate începând cu sfârşitul 
secolului XIX. 

Definirea valorii
Termenul de valoare este unul foarte complex și destul de greu de 

estimat cu o mare precizie. În acest context, investigația  noastră începe cu 
studierea semnificației noțiunii de valoare.

Menționăm că noțiunea „valoare” a fost cercetată de către mai mult 
savanți, iar primii care s-au ocupat de teoria valorii au fost: W. Petty, K. Marx, 
N. Barbon, S. Butler, A. Smith, D. Ricardo, T. Malthus, A. Marshall, J. Locke, 
S. Bailey, J. Schumpeter şi alţii.

Pentru prima dată, termenul de valoare a fost descris de către Xenofon, 
filozof antic (430-354 î.e.n.), adept al economiei naturale, care a menționat 
că „același obiect constituie valori pentru cine ştie să le folosească, iar pentru 
cine nu știe să le folosească, ele nu sunt valori” [5, 1995, p. 25].

Teoria mercantilistă clasică a valorii
Aristotel, referindu-se la teoria valorii, a atribuit bunurilor două 

trăsături: valoare de schimb și valoare de întrebuințare. Pentru prima dată 
a fost menționat de Aristotel, că banul este unitatea de măsură a valorii, 
susținând că valoarea banului nu depinde de natura sa proprie, ci de puterea 
omului de a schimba și chiar de a o face inutilă [5, P. Bran, 1995].
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 „Valoarea internă a unui lucru depinde de munca depusă pentru obținerea 
ei, iar măsura valorii este dată de muncă și pământ”, susținea William Petty, 
economist englez, sec. XVII, 1680. 

Teoria clasică a valorii 
În lucrarea „Avuția națiunilor”, A. Smith (1723-1790), considerat 

părintele gândirii economice moderne, a pus fundamentul teoriei clasice a 
valorii, evidențiind că „valoarea de întrebuințare este identică cu utilitatea, 
iar valoarea de schimb este capacitatea obiectului de a dobândi alte bunuri 
prin a fi schimbate și este bazată pe muncă, acordând valoare costului de 
producție [34].

D. Ricardo a evidențiat doi factori: „cantitatea de muncă necesară pentru 
producerea unui obiect și durata necesară pentru a da pieței rezultatul acestei 
munci, ca singura cale de creare a valorii”, exprimându-și această idee în 
lucrarea „Principii de economie politică” în anul 1817. Teoria rentei, creată de 
Ricardo, a fost dezvoltată de către Thomas Malthus, 1776-1834,  identificând, 
totodată, și noțiunile teoriei valorii, ca: valoare de utilizare, valoare de schimb 
(preț) și valoare intrinsecă [2, p. 15]. 

Teoria valorii-muncă a servit la dezvoltarea valorii economice.
Cei doi factori ai mărfii sunt: valoarea de întrebuinţare şi valoarea, scria 

Karl Marx, adică substanţa valorii, mărimea valorii. Marx a elaborat teoria 
socialistă a valorii – diferența dintre  valoarea muncii plătite lucrătorului și 
valoarea obiectului lucrat, teoria dată fiind o continuare a teoriei clasice a 
costului, unde costul determină valoarea neluându-se în considerație însuși 
costul este o valoare. Clasificarea făcută de Marx cu privire la valoarea 
economică are 4 forme: simplă, totală, generală și monetară., care a 
contribuit la crearea metodelor de evaluare [27, 1962].

Teoria nominalistă a banilor
Barbon Nicholas, adept al teoriei nominaliste a banilor, a menționat că 

„nimic nu poate avea o valoare de schimb intrinsecă“, valoarea unei mărfi 
este determinată de utilitatea ei [27, N. Barbon,  p. 6].

Samuel Butler (1612-1680), poet satiric englez, autorul poemului 
„Hudibras“ a relatat că: „Valoarea unui lucru este egală cu venitul pe care el 
îl va aduce“ [27, S. Butler].

„Valoarea naturală a oricărui lucru constă în proprietatea sa de a satisface 
trebuinţele sau de a ușura viaţa omului“ [27, J. Locke 1777, p. 28]

„Valoarea este o proprietate a lucrurilor, este avuția oamenilor. Valoarea, 
în acest sens, implică neapărat schimburi, iar avuția nu implică“ [27, 1821, p. 
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16].
„Avuţia“ (valoarea de întrebuinţare) „este un atribut al omului, valoarea 

este un atribut al mărfurilor. Bogat este un om sau o comunitate; valoroasă 
este o perlă sau un diamant... O perlă sau un diamant are valoare ca perlă sau 
ca diamant“ [27, S. Bailey, p. 156].

Joseph Schumpeter scrie: „Principiul explicativ central al oricărui sistem 
de teorie economică este întotdeauna o teorie a valorii” [32, J. Schumpeter, 
1934, p. 32].  

Teoria neoclasică a valorii
Teoria neoclasică a valorii „arată întreprinzătorului cât va produce 

muncitorul și ce cost va fi suportat pentru producerea unei unități suplimentare 
de produs. Keynes, conform teoriei utilității marginale, a creat teoriile valorii 
afacerii, adică valoarea este oferită de suma actualizată a fluxurilor viitoare 
actualizate [20, p. 18].

A. Marshall a amplificat conceptul de valoare și practica de evaluare 
și a creat profesia de evaluator, care, mai apoi, au fost dezvoltate de Irving 
Fișher (1867-9947), economist american, cu referire la teoria abordării valorii 
pe bază de venit. Această teorie este aplicată frecvent  actualmente de către 
evaluatori, deoarece este baza metodelor de evaluare care iau în calcul 
profitul. 

Teoria modernă a valorii și evaluării 
Așadar, teoria modernă a valorii și evaluării constituie o evoluţie a 

tuturor teoriilor precedente. 
„Valoarea unei întreprinderi este valoarea generată de activitatea 

ei comercială, care include contribuția terenului, clădirilor, mașinilor, 
echipamentelor, goodwill-ul și altor intangibile” [20, 1998]. 

Goodwill-ul este definit ca fiind capacitatea entității de a genera profit, 
care derivă din factori specifici, capabili să contribuie pozitiv la generarea de 
venituri (obținute de-a lungul timpului cu titlul de considerație, fără valoare 
independentă) sau prin creșterea valorii pentru întregul set al activelor pe 
care entitatea le deține în raport cu valoarea fiecărui activ [17, V. Grosu, M. 
Socoliuc,  p. 71-72].

Pentru gestionarea Goodwill-ului în practica contabilă, în opinia 
cercetătorului V. Grosu, mai frecvent se aplică formula [16, V. Grosu și colab., 
2012, p. 10711]:

                                       
(1)
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Unde: 
V – venituri anuale;
APR – Capitaluri proprii ajustate, egală cu diferența dintre elementele de activ 

și pasiv, exprimată în valoarea curentă netă și luând în considerare elementele de 
activ și pasiv identificabile și măsurate;

 i – rata de rentabilitate, definită ca indicator al veniturilor minime solicitate de 
investitorii reali și potențiali din să-l investească într-o anumită entitate cu activitate 
într-un anumit sector; 

n – numărul de ani (presupus) când pot apărea anumite profituri în exces (așa-
numita viață utilă a bunăvoinței);

i, – rata de reducere a valorii adăugate.
Esența valorii constituie o temă de cercetare a mai multor cercetătorii 

autohtoni: Natalia Bănсilă, Nadejda Botnari, Angela Secrieru, români: Sorin Stan, 
Dalina Dumitresсu, Viсtor Dragotă., Ion Ioniță, Daniel Manațe, Paul Bran, dar și 
străini: Pasquier J., Kapferen Jean Noel,  Gerard Сhapalain.

Stan Sorin prezintă următoarele postulate [35, 2000, p.43]:
a) „Valoarea este expresia monetară a utilităţii unei proprietăţi pentru 

cumpărătorii şi vânzătorii ei, a unui bun corporal, necorporal, sau serviciu.
b) Valoarea nu este o trăsătură intrinsecă, ci reprezentarea asupra utilităţii unui 

bun economic prin înţelegerea şi surprinderea relaţiilor dintre factorii economici care 
contribuie la crearea valorii: utilitate, raritate, dorinţă, putere de cumpărare.

c) Manifestarea valorii este condiţionată de transferabilitatea bunului 
economic.

d) Interacţiunea dintre factorii economici: utilitate, raritate, dorinţa şi putere 
de cumpărare se concretizează in acţiunea legii cererii şi ofertei.”

Valoare este „proprietate a ceea ce este bun, dezirabil și important; lucrul bun, 
dezirabil, important ca atare (adevărul, binele, frumosul); importanță, însemnătate, 
preț, merit” [38].Valoarea reprezintă „caracterul evaluabil al unui obiect susceptibil 
de a fi schimbat sau vândut” [28].   

D. Dumitrescu şi V. Dragotă evidenţiază că „Rolul evaluării este de a furniza 
un răspuns sub forma unui interval de valoare, ce va putea asigura concilierea dintre 
vânzător şi cumpărător. De fapt, în acest interval de valoare se situează “preţul 
rezonabil” [1  D. Dumitrescu, V. Dragotă, 2000].

Cercetătorul J. Pasquier menţionează că “Valoarea este foarte dificil de 
măsurat. Practicianul utilizează această noţiune într-o manieră foarte intuitivă, puţin 
explicită” [30, J. Pasquier, 1995, p. 3].

În viziunea teoreticienilor, noțiunea de valoare întruchipează trei aspecte: 
sursa valorii, mărimea valorii, estimarea mărimii valorii.

De menționat că formele conceptului de valoare sunt: valoarea economică 
(comercială), valoare de piaţă, valoare de utilizare, valoare de asigurare, valoare 
lichidativă, valoare de continuare.
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În continuare vom reflecta opinia cercetătorilor cu referire la tipul de valoare:
1. „Valoarea economică (comercială) este legată de сapaсitatea unui 

activ sau a unui drept de a asigura deţinătorului său o sursă de fluxuri de 
numerar, după plata impozitelor. Aceste fluxuri de numerar pot îmbrăсa forma 
unor сâştiguri sau plăţi сontraсtuale sau a unei liсhidări parţiale sau totale, la 
un anumit moment viitor; suma de bani pe сare un сumpărător este dispus să 
o plăteasсă aсum în schimbul fluxurilor viitoare de numerar pe сare posesia 
bunului le va aduce. Valoarea eсonomiсă este, de asemenea, un сonсept 
orientat spre viitor” [23, J. N. Kapferen, 2002, p. 67]. 

2. Ion Ioniță et al.: „Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru сare 
o proprietate ar putea fi sсhimbată, la data evaluării, între un сumpărător hotărât să 
сumpere şi un vânzător hotărât să vândă, într-o tranzaсţie liberă, după un marketing 
adeсvat, în сare fieсare parte a aсţionat în сunoştinţă de сauză, prudent şi fără 
сonstrângeri” [2  I. Ioniță, 2004, p.54]. 

3. Daniel Manațe: „Valoarea din evidenţă este valoarea înregistrată în 
doсumentele сontabile, în сonformitate сu prinсipiile general aссeptate ale 
сontabilităţii ofiсiale” [26, D. Manațe, 2008, p. 37]. 

4. Viсtor Dragotă et all.: „Valoarea de salvare (de disponibilizare) este 
сaraсteristiсă aсtivelor folosite, сu o anumită uzură, pentru сare există pieţe 
seсundare („de mâna a doua”), este o valoare de piaţă, stabilită însă în raport 
сu сondiţiile pieţei aсtivelor uzate, şi la estimarea sumei сăreia trebuie ţinut 
seama şi de eventualele сheltuieli de disponibilizare, impozite şi taxe pe сare 
le suportă vânzătorul” [1  V. Dragotă, 2003, p. 78].

5. Dalina Dumitresсu et al.: „Valoarea de liсhidare este legată de сondiţii 
speсiale, сând o întreprindere trebuie să liсhideze o parte sau totalitatea aсtivelor şi 
drepturilor ei” [1  D. Dumitresсu et al., 2003, p. 24]. 

6. Bran Paul: „Valoarea de reproduсere – suma neсesară pentru a înloсui 
un aсtiv fix сu un altul, în formă identiсă, сostul înloсuirii identiсe a unei maşini, 
instalaţii sau a altor aсtive fixe” [5  P. Bran, 1995, p. 37]. 

6. Valoarea înloсuitorului în stare nouă – totalitatea сheltuielilor сe ar trebui 
efeсtuate în vederea înloсuirii unui aсtiv fix existent сu un altul în stare nouă, сu 
aceeaşi utilitate. Valoarea este „rezultat al unor procese complexe de transformări, 
conservări și transferuri reunite în stările dinamice de producție, consum, lichidare” 
[6  P. Bran, 2002].

7. În opinia Nataliei Bănсilă: „Valoarea сolaterală (de garanţie sau de 
amanetare) – valoarea atribuită unui aсtiv utilizat сa garanţie pentru un împrumut 
sau alt tip de сredit, suma maximă a сreditului сare poate fi aсordată pentru un aсtiv 
depus drept gaj” [2  N. Bănсilă, p. 74]. 

8. Nadejda Botnari susține că: „Valoarea de сasare (сa deşeu) – valoarea 
atribuită aсtivului uzat rezultată din valorifiсarea sa sub formă de materiale şi piese” 
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[4  N. Botnari, p. 46].  
9. Valoarea atribuită (de impunere) – se stabileşte prin dispoziţii legale, сa 

bază pentru сalсulul impozitelor şi taxelor pe proprietate. Regulile сare guvernează 
atribuirea aсestei valori variază larg şi pot sau nu să ia în сonsideraţie valoarea de 
piaţă. 

10. Gerard Сhapalain menţionează că: Valoarea de înloсuire este suma 
neсunosсută rămasă investită într-un aсtiv, sumă la сare daсă se apliсă depreсierea 
şi сostul oportunităţii сapitalului, aсtivul existent ar сonсura înсă сu сel mai efiсient 
aсtiv nou сare l-ar putea înloсui din punсt de vedere funсţional [Ошибка! Источник 
ссылки не найден., G. Сhapalain, 2004, p. 104]. 

Angela  Secrieru, în teza sa de doctor habilitat, subliniază faptul că „nu  există 
un  alt domeniu al științei economice mai complex și mai bogat în implicații majore, 
mai practic și, totodată, mai filosofic, mai actual, dar și mai disputat decât acela al 
valorii economice” [33, A. Secrieru, 2005, p. 23] 

Rezumând, menționăm că în literatura de specialitate găsim mai multe tipuri 
de valoare, pe care le vom prezenta în figura 6. 

Figura 6. Tipuri de valoare
Sursa: elaborată de autor în baza [2  4, 5, 6, 12, 14, 21, 23, 26].

În studiile științifice de specialitate, definirea evaluării a fost prezentată de 
către mai mulţi cercetători, dintre care: autohtoni Olga Buzu, Iurie Beșliu, români 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020140

M.R.Tîrlea, ruși A.  Greaznova  și M. Fedotova.
De menționat că pentru prima dată, activitatea de evaluator a fost 

practicată în Anglia, începând cu 15 iunie 1868, prin crearea Organizația 
evaluatorilor de proprietăți imobiliare, care, în prezent, are denumire Royal 
Institution of Chartered. Obiectivul principal al căreia constă în remedierea 
procesului de evaluare, dar și promovarea profesiei de evaluator. Ca obiect, 
evaluarea este predată, începând cu anul 1932, în Institutul de Evaluare, fostul 
Institut American al Evaluatorilor Imobiliari din America de Nord.

Natalia Băncilă relatează, că, în timp, au fost conturate două teorii care au 
descris teoria valorii-muncă (obiectivă) și teoria valori-utilitate (subiectivă) [2 . 

Olga Buzu et all. menționează că teoria evaluării, care s-a format în secolul 
XX, concomitent în Europa de Vest şi în Statele Unite ale Americii, introdusă 
la începutul anilor ‚90 ai secolului trecut şi în fostele ţări socialiste, se află în 
fața unor schimbări majore. Ipoteza „piaţă eficientă”, care este baza teoriei 
neoclasice de evaluare, s-a dovedit a fi ineficientă. După cum s-a stabilit, 
preţul de piaţă nu reflectă întotdeauna realitatea, adevărata valoare a imobilului 
este, în special, la etapa de criză economică. Apariţia simultană a mai multor 
paradigme (noua economie, economia bazată pe cunoaştere, dezvoltarea 
inovaţională, sinergia) necesită o revizuire a principalelor categorii, principii 
şi concepte privind estimarea valorii [7  O. Buzu, 2003]. 

Din perspectiva evaluării este abordată evaluarea entității și de alți 
cercetători. Valoarea este prezentată de Timuș Angela și Ivan Luchian prin 
prisma potențialului investițional, a estimării posibilității de atragere a 
investițiilor pentru o potențială dezvoltare durabilă [36, A. Timuş, I. Luchian, 
2010, p. 229-236].

A. Greaznova și M. Fedotova descrie evaluarea ca „un proces bine pus 
la punct de determinare a valorii unui bun în mărime monetară, ținând cont 
de venitul real și potențial pe care îl aduce bunul dat în condiții de piață într-o 
anumită perioadă de timp” [39, A.  Greaznova, M. Fedotova, 2008, p.25].  

Într-o altǎ opinie, „Evaluarea întreprinderii reprezintă un serviciu profesional 
de estimare a valorii întreprinderii, bazat pe cunoştinţele evaluatorului din mai multe 
domenii, care au la bază informaţii relevante juridice, tehnice, economice şi financiar-
contabile pe care le oferă întreprinderea evaluată şi piaţa, cu respectarea principiilor 
de evaluare, a Standardelor Internaţionale de Evaluare, a metodelor şi tehnicilor de 
evaluare, precum şi a codului etic profesional” [37, R. M. Tîrlea, 2012].

Comitetul Internațional pentru Standardele de Evaluare (IVSC) definește 
valoarea astfel: „Valoarea afacerii este valoarea globală a unei întreprinderi care va 
continua să funcționeze și în care repartizarea acestei valori globale a afacerii, pe 
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părțile ei componente, se face în funcție de contribuția lor în afacerea totală și nu în 
funcție de valoarea de piață însumată a componentelor  ei”  [1  IVSC, 2003].  

Motivele pentru trecerea la un IFRS (international financial reporting standards 
– Standardele Internaţionale de Raportare Financiară) global au fost relatate de către 
mai mulţi cercetători notori în domeniu, ca Elena Hlaciuc, Camelia Catalina 
Mihalciuc, Irina Stefana Cibotariu, Anisoara Niculina Apetri: „Multe întrebări 
sunt legate de trecerea de la principiile de contabilitate general acceptate (GAAP) 
la IFRS. O trecere către IFRS prezintă, de asemenea, o oportunitate extraordinară. 
Trecerea la o structură contabilă complet nouă ar putea permite companiilor să 
eficientizeze procesele de raportare și să reducă costurile de conformitate. Deși 
există diferențe între GAAP-ul american și IFRS, principiile generale, cadrul 
conceptual și rezultatele contabile între ele sunt adesea aceleași sau similare, 
pentru tranzacțiile întâlnite cel mai frecvent. Cu IFRS probabil să ajungă în 
viitorul apropiat mai degrabă decât în îndepărtat, utilitățile afectate ar trebui să ia în 
considerare implicațiile IFRS și să înceapă planificarea acum. Resursele necesare 
și impactul asupra organizației vor fi de anvergură. Dar, cu o planificare strategică 
adecvată, beneficiile pot fi substanțiale” [1 .

În Standardele Europene de Evaluare găsim: „Valoarea de piaţă este 
suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data evaluării, 
între un cumpărător hotărât să cumpere şi un vânzător hotărât să vândă, într-o 
tranzacţie liberă, după un marketing adecvat, în care fiece parte a acţionat în 
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere” [1  Standardelor Europene 
de Evaluare, ediţia 2000].

În Standardele Internaționale și cele Europene o valoare de schimb 
este un preț ipotetic, iar ipotezele pe baza cărora se estimează valoarea sunt 
determinate de scopul evaluării. O valoare pentru proprietar este o estimare 
a beneficiilor care ar reveni unui anumit titular al dreptului de proprietate [2  
IVSC, 2011]. 

Iurie Beșliu, în teza de doctor, menționează că „În situație de criză, 
valoarea întreprinderii constituie un indicator de bază în evaluarea situației 
financiare a întreprinderii, competitivității sale și a echilibrului intereselor 
între diferite părți interesate în activitatea întreprinderii (acționari, manageri, 
creditori, stat etc.)” [3  I. Beșliu, 2019]. 

Este important să menţionăm că în procesul evaluării, obiectul 
evaluării este examinat atât ca obiect fizic, cât şi ca totalitate a drepturilor 
şi obligaţiunilor legate de el. în practica evaluării drepturile patrimoniale 
şi bunurile imobiliare la care se referă aceste drepturi sunt cunoscute sub 
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denumirea de „proprietate imobiliară” [7  O. Buzu, 2003].
Legislaţia Republici Moldovei prezintă noţiunea de patrimoniu astfel: 

„totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), 
privite ca o sumă de valori active şi pasive strâns legate între ele” şi „bun imobiliar”.

Evaluarea este definită ca proces de determinare a valorii bunului la o dată 
concretă, ţinând cont de factorii fizici, economici, sociali şi de altă natură, care 
influenţează valoarea” [25].

Concluzii

În etapa actuală, entitatea economică este considerată unul din fundamentele 
principale ale economiei și un reper esențial pentru dezvoltarea durabilă a întregii 
societăți, deoarece asigură calea de ieşire din crize economice. 

Interesul pentru studierea stării entităților comerciale rezidă din necesitatea 
cunoaşterii posibilităților de amplificare, pe de o parte, a sferei de activitate și, pe de 
altă parte, identificarea mijloacelor posibile de ocolire a riscurilor și impedimentelor, 
dar și promptitudinea în depăşirea perioadelor critice.

Entitatea economică, datorită dezvoltării economiei bazate pe piață, capătă o 
valoare ascendentă. Acest fapt este evident deoarece tot mai mult asistăm la creșterea 
numărului de întreprinderi care doresc să-și desfășoare activitatea pentru a obține 
profit, dar și pentru a asigura un mod decent de viață. 

Ținem să accentuăm că în procesul de evaluare, conceptul complex de valoare 
se aplică în conformitate cu trei aspecte fundamentale:

1. obiectul evaluării;
2. cerinţele de aplicare;
3. multitudinea conceptelor folosite de specialişti.
Valoarea entității este determinată de factori interni (cifra de afaceri, profitul, 

totalul activului, capitalurile proprii, capitalurile împrumutate, politica de dividend) 
și externi (creşterea economică la nivel de economie naţională şi la nivel de ramură, 
rata dobânzii, inflaţia, psihologia economică a agenţilor economici ce acţionează pe 
piaţa firmei).

În Republica Moldova, există multe entități care își desfășoară activitatea, dar 
puține cunosc propria lor valoare reală, deoarece acest proces este foarte complex, 
implicând multe etape de parcurs, dar și specialiști profesionişti.

Conceptul de valoare are o semnificație deosebită pentru evaluarea entității 
economice, fiind mărimea fundamentală pentru orice întreprindere, adică valoarea 
acesteia, utilitatea proprietăţii constituie criteriul de bază pentru estimare valorii.

De menţionat, că cercetarea doar a unui anumit nivel sau etapă a valorii entității 
nu este suficientă, deoarece acest domeniu conține o varietate de aspecte, legate între 
ele, care trebuie  analizate prin mai multe metode, dar și prin compararea lor, pentru 
a ajunge la cea mai eficientă cale de activitate, în dependenţă de scopul urmărit.
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Abstract 

The agricultural sector, at the current stage of development, faces 
unique challenges dictated by the large-scale implementation of digital 
technologies in all fields of activity. Industry 4.0 in agriculture represents 
a new stage of development of this sector. Information products and 
technologies not only allow the creation and maintenance of databases, 
but also provide high speed of adaptation to change, building algorithms 
that can automate decision-making processes. Compared to traditional 
forms of management, the digitization of decision-making processes 
in agriculture contributes significantly to increasing the efficiency of 
production processes, storage, delivery of goods, provision of services, as 
well as to improving the efficiency of technologies and equipment applied 
in these processes. The research aims to examine the mathematical 
models that can be used to diagnose, monitor and predict the activity of 
agricultural enterprises at the current stage, as well as conceptualizing 
the need for new management models in the agricultural sector based 
on innovative digital technologies. The author supports the need to use 
mathematical and algorithmic models for processing and analyzing 
information obtained about farms based on database analysis, using 
multidimensional analysis and aggregate evaluation indicators, which 
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provide a significant increase in the efficiency of management decisions. 
The mathematical methods presented allow to take into account not only 
the absolute values of the indicators of each analyzed enterprise, but also 
their rating in an analysis sample based on the economic and financial 
results achieved over several years of activity.

Keywords: agriculture 4.0; industry 4.0; agricultural enterprises; 
mathematical analysis models; agriculture performance indicators;

Introduction

In the digital economy, the critical factors are digital information, processing 
and analysis of large volumes of data with the involvement of artificial 

intelligence and the use of analysis results to streamline management and forecast 
results.

Compared to traditional forms of management, the digitization of decision-
making processes contributes significantly to increasing the efficiency of production 
processes, storage, delivery of goods, provision of services, as well as to improving 
the efficiency of technologies and equipment applied in these processes.

The agricultural sector, at the current stage of development, faces unique 
challenges dictated by the large-scale implementation of digital technologies 
in all fields of activity. Although at present, business management decisions in 
agriculture continue to be taken based on the conclusions of experts in the area. 
There is a significant increase in the need to develop data collection, processing 
and analyzing capabilities. These new techniques will allow not only to take quick 
decisions but also to realize a complex financial evaluation of the farm. The activity 
results will determinate the farms rating to fulfilment investments and to forecast the 
agriculture development perspectives. Currently, to solve economic problems and 
efficient management of his business, the farmer needs spatial information, statistics 
and forecast data on the state of the land, climatic conditions, the required amount 
of seeds, the volume of fruit, data that allow monitoring, analysis, planning and 
forecasting the dynamics of the farm activity as a whole.

Industry 4.0 in agriculture represents a new stage of development of this sector. 
Information products and technologies not only allow the creation and maintenance 
of databases, but also provide high speed of adaptation to change, building algorithms 
that can automate decision-making processes.

The development of mathematical and algorithmic models of information 
processing, storage, structuring and analysis increase the efficiency of production 
processes, labour productivity, minimize costs, contribute to meet customer needs 
adequately, and trigger the gradual transition to fully robotic production, reducing 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020148

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
the role the human factor in the function of control, monitoring and adoption of 
management decisions.

An effective mechanism for implementing the development strategy of the 
agricultural sector consists of diagnostic, monitoring and forecasting activities of 
agricultural holdings. These three concepts: diagnosis, monitoring and forecasting 
- are of interest from a theoretical point of view, as they do not have an exact 
interpretation without ambiguity, because they are studied and used in various fields 
of scientific and practical activity.

The research aims to examine the mathematical models that can be used to 
diagnose, monitor and predict the activity of agricultural enterprises at the current 
stage, as well as conceptualizing the need for new management models in the 
agricultural sector based on innovative digital technologies.

The degree of research investigation. Although there is much research in the 
field of agriculture digitalization: O’Grady M.J., O’Hare G.M., 2017 [11]; Adnan N., 
Nordin S.M., Young M., Scvortov E. 2018 [1, 17, 19]; Trendov N. M., Varas S. & 
Zeng M. 2019 [15], the mathematical solutions, based on information technologies 
are less investigated. In the digital agriculture, proposed solutions for streamlining 
management, refer to recommendations on computer technology application in 
monitoring and optimizing crop technologies in plant production (Berevoianu L., 
2007 [3]). Other research relates to science and technology parks creation for the 
technologies transfer in the agriculture sector (Bucatinschi A., 2010 [4]); robots 
implementation in production processes (Faulkner A. Cebul K., 2014 [9]; Koshkarov 
AV, 2018 [10]); geospatial technologies and precision agriculture (Todiras V. 2004 
[13]); e-commerce development in agriculture (Buga S., 2006 [5]) and digital 
agricultural platforms for countries and regions (Ognivtsev SB, 2018 [12]). 

In this context, the research supports the need to use mathematical and 
algorithmic models for processing and analyzing information obtained about farms 
based on database analysis, using multidimensional analysis, which significantly 
increases the efficiency of management decisions compared to traditional forms of 
management.

The mathematical methods presented allow to take into account not only the 
absolute values of the indicators of each analyzed enterprise, but also their rating in 
an analysis sample based on the economic and financial results achieved over several 
years of activity.

Research models and methods. The research is based on the multidimensional 
comparative analysis model to monitor the activity of a sample of agricultural 
enterprises, to determine their rating depending on economic and financial results 
and to classify them into four basic categories according to their profitability and 
development prospects. The method of aggregative indicators was applied to determine 
the efficiency of the production factors usage by agricultural holdings to identify the 
intensive or extensive development model adopted by the analyzed enterprises and to 
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determine the correlation between the enterprise category according to the criterion: 
profitable and unprofitable, and development model adopted by management.

The mathematical models proposed in the research were tested on a sample 
of 233 agricultural enterprises in the Republic of Moldova, which are in similar 
activity conditions. The financial statements of these enterprises for the last five 
years of activity, the data from the accounting and statistical records were used in the 
research. Based on the materials used, theoretical and practical proposals have been 
made that are reliable, representative, scientifically based and aimed at improving the 
management of agricultural holdings in the regions of the country in the conditions 
of digitization of the national economy.

Results and discussions. At the current development stage of the information 
society, disturbed by evolutionary crises, there has been a need to seek new 
management methods and new approaches to how to collect, to process and analyze 
financial information about complex research objects that change rapidly over time.

In global practice, such approaches are implemented through diagnosis, 
monitoring and forecasting that are facilitated by digital technologies.

 In our opinion, the monitoring of agricultural processes and phenomena 
consists in the integration of information collection, data processing, analysis and 
interpretation of the obtained results. The forecasting system allows an objective and 
reliable assessment of the development conditions of agricultural producers in the 
future.

The main advantages of the multidimensional benchmarking methodology 
is the possibility of a comprehensive results assessment of financial and economic 
activity, based on a comparison between the analyzed firms, which avoids subjectivity 
and assure an efficient evaluation of firms’ ratings.

The main methodology stages for evaluating agricultural enterprises activities 
are based on the multidimensional methods classification, sustainable evaluation and 
forecasting:

1. For each m farms compared, a number of n Eij indicators are calculated, 
where i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., n. The initial data are presented both as moment 
indicators, and as indicators that characterize the activity in dynamic. The transient 
indicators reflect the sector’ state at a specific date (e.g. at the end of the year). The 
dynamic indicators are presented in the form of an increase or decrease coefficients.

2. Determining the “best” and “worst” values - for each indicator. The company 
with the best results is assigned “(m + 1)”, and the one with the worst outcome – “(m 
+ 2)”.

At this stage, the indicators obtained for each enterprise are compared with 
the values recorded in previous periods of activity and with the values recorded by 
other similar enterprises. If the space-time comparison is not possible, the analytical 
indicators lose their representativeness.

3. Data obtained standardization concerning the difference between the “best” 
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and “worst” values of the corresponding indicators by the formula:

Si,j=(E(m+1),j-Ei,j)/(E(m+1),j-E(m+2),j)            (1)

where: Si,j - Standardized indicators of enterprise i, which determines which 
part differs from the second (best) benchmark, expressed in fractions of the difference 
between the “best” and “worst” values in the group of compared enterprises.

4. For each compared enterprise i, the value of the deviation from the “best” / 
“worst” enterprise in the sample, which is equal to the square root of the number of 
equilibrium indicators, shall be determined:

Asi=10 ,                    (2)

where: Asi - deviation of the compared undertaking from the second “best” and 
“worst” undertaking. 

5. The compared enterprises are classified according to the value of Asi: the 
enterprise with the higher value of Asi will occupy a higher level in rating. 

=                                    (3)

  where: Ki is a comparative evaluation score; Ksb and Ksr - “best” and “worst” 
estimates of deviations from the group of companies compared.

6. The company self-rating - the evaluation of its performance for several 
years is determined based on the formula:

                                                      Kai=  ,                                         (4)

where: Kai is the elimination of the results of the year i and the reference year 
(the best).

7. Enterprise rating forecast. At present, it is not enough only to assess the state 
of an enterprise. It is necessary to monitor the company’s activities continuously and 
to forecast the level of its development for the following periods. Thus, it is possible 
not only to set the level of activity of enterprises, but also to assess compliance with 
pre-established strategic objectives.

Knowing the dynamics of enterprise self-evaluation, we can describe it by the 
regression equation:

               Ka=Cr*t + R,                                                   (5)
where: Ka - is the self-rating of the enterprise for each year, when comparing 

the results of a single enterprise for each year; Cr is the regression coefficient that 
characterizes the average annual growth rate of the state of the enterprise; t - is the 
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serial number of the study period; R is the initial order of the regression equation.

8. Determining the stability of growth rates, taking into account the full range of 
indicators based on the residual variation of the rating of each enterprise. If we do not 
take into account the stability of the average annual growth rate, then the classification 
of enterprises can be represented by two criteria (R and K) in four categories. Table 1 
shows the values of criteria R and K for the four types of enterprises.

Table 1. Limits of the values of the classification criteria for different categories 
of agricultural enterprises

C
ri

te
ri

a

                                      Enterprise category
I II III IV

Profitable,
  with positive 
development 
rates

Profitable,
with negative 
development 
rates

Unprofitable,
with positive 
development 
rates

Unprofitable, 
with negative 
development 
rates

K >Kz >Kz <Kz <Kz

Cr >0 <0 >0 <0
233 28 52 83 70

Number of agricultural holdings by category

where: Kz s the criterion for a comprehensive assessment of the financial 
situation of a group of compared agricultural holdings.

The development of the Kz criterion makes it possible to identify the differences 
between profitable (high productivity) and unprofitable (low productivity) enterprises. 
For this, another enterprise (m + 3) with average values of n indicators is added to 
the initial sample.

The study of enterprises self-rating allows characterizing the enterprise 
development level and dynamics of its activities. The data received are used for the 
activities comparative description and priorities outlining for the further development 
of a concrete enterprise.

To identify the sector’s characteristics, we used the highly correlated indicators: 
payment capacity and financial stability
liquidity rate and working capital rate
financial autonomy rate, taking into account  the specifics of the agricultural 

sector, namely the high indebtedness of enterprises
indicators that characterize the financial results and profitability of the analyzed 

enterprises (see Figure 1).
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Figure 1. Indicators System for Agricultural Enterprises Self-Rating 
Source: developed by the author.

To each company is assigned a self-rating - an assessment of the activities 
results over the past five years.

As a result of applying the model presented on a sample of 233 agricultural 
holdings, the following results were obtained:

The first category covers farms that are highly productive, with favorable  
development rates - 28 enterprises (12, 07% of the entire agrarian enterprises 

examined) with an economic profitability of 13-15%, and indicators of financial 
autonomy within the optimal recommended range of 0.7-1.0, with a steady growth 
rate annually. 

According to the results obtained, these enterprises practice the intensive 
development model, improve their results from the activity and have internal reserves 
and made in the last years of activity investments in ICT for agriculture (such as 
application of GPS systems, automated irrigation, use of drones and combines 
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without pilot, robotic production processes).

The second’s category agricultural holdings are profitable enterprises, but with 
negative 

financial growth rates. They have good results, but slightly declining in recent 
years, remaining profitable. In the examined sample were identified 52 enterprises 
that constitute 22.31% of the total, with an economic profitability of 6-8%. Holdings 
in this category do not have internal reserves to modernize production processes, 
use external capital sources, and the digital products applied are limited at the 
communication technologies (mobile telephony, Internet).

The agricultural holdings included in category III are non-profit, but during 
the examined 

period recorded favorable annual growth rates - 83 enterprises. In the total 
number of enterprises, the third category enterprises constitute 35.62%, with an 
economic profitability of 0.06-2%. These enterprises use extensively agricultural 
land and seasonal labor in the region, have agrarian machinery with a high degree 
of physical and moral depreciation and have a negative rate of fixed assets renewal.

Category IV: low-performing enterprises with negative activity rates which 
have relatively 

low financial decreasing rate - 70 agricultural holdings with a share of 30.04% 
in total, with a recoverability of production costs of 78.35%.

The high share of enterprises in third and fourth categories in the analyzed 
sample indicates problems in the field of economic efficiency, profitability, ability to 
pay and financial autonomy faced by agricultural holdings.

Low-performing enterprises, with negative economic and financial growth 
rates, are characterized by losses from basic activity caused by the low quality of 
land, inefficient organization of the production process, high production costs, bad 
financial situation and inability to fulfilment of the assumed obligations. A small 
market share, high level of depreciation of fixed assets and the lack of qualified staff, 
causes the low level of the company competitiveness.

Monitoring the rating of agricultural enterprises with the help of the 
multidimensional comparison model allows identifying the problems faced by the 
analyzed sector, to solve existing problems, to determine the causes, and to implement 
effective development strategies.

The results of the analysis showed that most agricultural enterprises, although 
they have obtained a positive financial outcome from their activity, face problems 
of efficiency in the use of production factors. The evaluation of the production 
factors use efficacy can be done by using efficiency indicators. At the same time, in 
agriculture as in other fields of activity, the efficiency of the use of a specific factor 
of production, for example, land, is directly dependent on the effectiveness of the use 
of another factor, agricultural technique or labor. In this context, we consider it more 
appropriate to use aggregate efficiency estimation models, which would provide the 
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possibility to determine the way that all factors of production are used, namely the 
extensive or intensive development model.

In the Republic of Moldova, both development models persist in agriculture, 
but, for favorable results, the intensive path must predominate in this field.

 In analytical practice, several aggregative indicators can be proposed for the 
diagnosis of the intensive or extensive development model, taking into account the 
needs of the analysis and the activity conditions.

 The research carried out based on the data provided by the analyzed 
agricultural holdings allowed us to make some clarifications and proposals.

 In our view, it is interesting to analyze the efficiency of the use of production 
factors based on determining and estimating their yield, through the following 
relationship [2, p.71]:

                                     GUFP= 
CM

RM

FM

RMF

SN

SW

I
I

I
I

I
I

×× ,                                                (6)

 where: GUFP – aggregative indicator; IWS – average productivity index of an 
employee (%); INS –average employees number index (%); IRMF – productive fixed 
assets yield index (%); IMF – average value of fixed assets index (%); IRM – efficiency 
index of consumed material resources (%); ICM – total material cost index (%).

 This aggregative indicator allows determining the degree of development of 
the operational activity of the agricultural enterprise through the prism of extensive 
and intensive models.

 In this context, if the size of the nominated aggregate indicator is supra-
unitary (GUFP> 1), the analyzed enterprise follows the intensive development model, 
i.e. through a more rational and efficient use of its productive potential by increasing 
the efficiency of production factors. This development model is characteristic of 
agricultural holdings that already implement information technologies and automated 
equipment to optimize operational activity in conditions of flexible competition in 
the market and the high cost for production factors.

 If the size of the aggregate indicator is subunit (GUFP< 1), then the analyzed 
enterprise uses the extensive development model, by increasing the quantitative 
factors of production, which causes the increase of production costs and the reduction 
of their efficiency.

 As most of the analyzed companies have production processes with a low 
level of automation and continue to use manual labor, we believe that to determine 
the efficiency of production factors used it is necessary to evaluate the effectiveness 
of human resources based on the yield of the productive staff (Rpp). This indicator 
is the ratio between the volume of manufactured production and the remuneration 
fund of the production staff. We consider that this rectification gives the possibility to 
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respect the same mechanism for calculating the yield, based on the value indicators 
for all production factors. At the same time, the essence of comparing the results 
obtained will be much more objective.

 Thus, in the new approach, the calculation formula of the aggregative 
indicator is proposed to be presented as follows [2, p.73]:

GUFP=
CM

RM

MF

RMF

FRp

Rpp

I
I

I
I

I
I

×× ,                                                                   (7)

 where: IRpp – productive staff performance index (%);IFRp - index of the 
productive staff remuneration fund (%).

 The Aggregate Efficiency Indicator application for the use of production 
factors by enterprise categories generated the results presented in table no 2. 

Table 2. Efficiency Aggregative Indicator dimension for the production factors 
use by categories of agricultural enterprises

  (applied to a sample of 233 farms)
Indicators Category I Category II Category III Category 

IV

GUFP > 1
-

> 1/
< 1

>1/
<1

-
< 1

Number of 
enterprises

28 44/8 23/60 70

Development 
Model

intensive intensive/
extensive

extensive/
intensive

extensive

The results show the hypothesis that enterprises that adopt the intensive 
development model are more profitable and have favorable growth rates. The 
aggregate indicator of efficiency for the production factors for all 28 enterprises from 
first category recorded supra-unit values. In the case of enterprises in second and 
third categories, enterprises are applying both the intensive and the extensive model: 
category II - 84.5% of enterprises adopt the intensive model, 15.5% - extensive; 
category III - 28% -intensive model and 72% -extensive model. Enterprises assigned 
to category IV apply exclusively to the extensive development model.

Based on the aggregate indicator of the efficiency of use of production factors 
can be found the internal reserves of the company to optimize production processes, 
a recommendation is to gradually replace labor with automated equipment and 
implement advanced digital technologies in agriculture by attracting investment and 
innovation in this field.
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The complexity of economic processes and phenomena requires the 
determination of a large number of indicators to assess the situation of agricultural 
enterprises, the calculation of a series of additional indicators considerably 
complicates the application of multidimensional analysis and other mathematical 
methods in making management decisions in this sector. The digital economy 
simplifies the use of mathematical models in business management, through the 
possibility of creating, processing and automated analysis of databases on economic 
and financial results recorded by farms in certain operating conditions and specific 
periods in dynamics. Thus, the informational digitization of the results of agricultural 
activity by enterprises and operation field, the creation of monitoring and forecasting 
platforms would contribute to the efficiency of management in this field and would 
create the necessary conditions for sustainable and innovative development of 
agriculture under Industry 4.0.

Conclusions

Today, we consider information an essential resource for economic 
development, including the agricultural economy. Socio-economic relations are 
moving into the virtual space; there are institutional and structural changes in the 
marketplace. The interests of the state in the development of agriculture consist 
in pursuing a prosperous, fair and efficient economic policy to achieve socially 
significant objectives in the face of food security problems, overcoming export 
dependence and imposing sanctions. Also, the nearest digital technologies application 
in all sectors of economic activity and all areas of the agro-industrial complex will 
reset the Moldovan economy.

Consequently, the strategic management of the agriculture digitization 
processes consists in the management of the digital technology development 
processes, implementing the practical knowledge throughout the real reproduction 
cycle, as well as the management of the “embedding” processes of digital technologies 
in production.

Thus, the study of automation in the multidimensional analysis model allows, 
on the one hand, to characterize the level and dynamics of agricultural enterprises, 
on the other hand, to provide a comparative description of this development and 
outline priorities for further development of a concrete enterprise. Finally, the 
multidimensional analysis of the situation of an enterprise fulfils its primary function - 
it reveals the internal reserves for increasing the efficiency of the activities performed 
and the potential for the implementation of digital technologies. Therefore, it can be 
noted that an objective assessment of financial activity plays an important role not 
only in improving the position of an enterprise, but also in the state of the economy 
as a whole. In the case of the practical use of monitoring as a system for analyzing 
and evaluating the activities of an enterprise, we can obtain a comprehensive picture 
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of the state of economic activity of enterprises and identify existing problems.
In our view, the practical implementation of the main research ideas will have 

a significant impact on the development of agriculture, in particular, to determine the 
most suitable enterprises for participation in investment programs, the development 
of priority areas on an innovative basis.

The information obtained from the analysis of databases using mathematical 
models will help make effective management decisions on the implementation of 
nano- and biotechnologies, artificial intelligence, “Internet of Things”, robotics and 
other modern technologies based on electronic devices, which will help agriculture 
to pass. to the fourth industrial revolution with new technologies.
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Mădălina Virginia ANTONESCU1 

Abstract 

Within the international contemporary law, neo-colonialism and neo-
colonial practices of any kind, are put under express and total prohibition, 
being considerate as ”crimes against humanity”. Our paper tries to identify 
a typology of neo-colonialist practices within the global age, to explore new 
forms of neo-colonialism in comparison with classical, old definitions of 
neo-colonialism as offered by UN documents, and to reveal actors exerting 
such practices on the global stage. Neo-colonialism is treated from the 
perspective of the fundamental principles of international law, still in force, 
as sovereignty, equality in rights and obligations between all states, principle 
of self-determination of peoples, principle of non-inference in internal affairs 
of other state.2 

Key-words: neo-colonialism; fundamental principles of international law; 
neo-colonial practices; global age; state actors; non-state actors; 

1  Dr. în drept european, cercetător științific, expert independent.
2  Prezentul articol reprezintă o perspectivă teoretică și nu angajează nicio persoană fizică sau juridică, nici politica 
statului român. Toate drepturile asupra prezentului material sunt rezervate. Orice citare se poate cu menționarea 
sursei complete și a autorului.
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1. Este desuet să vorbim de neo-colonialism? Neo-
colonialismul formal, cel efectiv si interdicția tuturor formelor 
de neo-colonialism  

Neo-colonialismul, în dreptul internațional penal, îl regăsim trecut 
la categoria „crimelor internaționale”, fiind un concept asimilat cu 

„dominația străină și care afectează fundamental, în esența sa (după alte opinii, 
reprezintă chiar o negare), dreptul colectiv al popoarelor, cel de a își hotărî singure 
soarta”3. 

În dreptul internațional contemporan, axat și la începutul sec. XXI, pe statul-
națiune ca entitate suverană, ca subiect de drept internațional suveran, originar, 
dreptul popoarelor de a își hotărî singure soarta reprezintă un drept fundamental, 
având un caracter juridic imperativ.

Colonialismul, sub toate formele sale, apare din această perspectivă, ca o 
încălcare gravă a acestui drept, atrăgând răspunderea internațională a statului care 
exercită o astfel de practică sau dominație asupra unui alt stat, pentru săvârșirea unei 
crime internaționale.

La începutul sec. XXI, în opinia noastră, continuă practici de neo-colonialism, 
sub forme mai vizibile, subtile sau nu, exercitate de state asupra altor state, cu 
afectarea în substanța lor a principiilor Cartei ONU, forme care ar trebui identificate 
și arătate ca atare, sancționate și interzise de comunitatea internațională, în Adunarea 
Generală a ONU și în alte organisme abilitate regionale și internaționale, multe din 
ele sub egida ONU.

Rațiunea  ONU de a exista, ca organizație internațională, la începutul sec. 
XXI, rămâne, în opinia noastră, misiunea esențială de a oferi o protecție juridică 
efectivă principiilor Cartei ONU și de a lua atitudine împotriva oricăror forme de 
neo-colonialism care se perpetuează de facto, nesancționate și neprezentate ca atare, 
constituind violări grave ale principiilor fundamentale de drept internațional.

Esența neo-colonialismului, ca formă elaborată, evoluată (poate și în sens mult 
mai subtil ca termenul clasic, originar) de colonialism, este crearea și menținerea unui 
tip de relații de dependență structurală4, economice, politice, militare, sociale, între 
metropolă/metropole și colonii sau neo-colonii, bazate pe exploatare sistematică, 
pe drepturi inegale, dependență artificial creată a coloniei de capitalul străin, pe 
împiedicarea dezvoltării economiei naționale, pe privatizarea ramurilor strategice 
de industrie și pe înstrăinarea lor către firme străine, pe impunerea unei politici de 
vânzare pe scară largă a terenurilor agricole, defrișări masive și ilegale sau profitând 
de o legislație slabă, pe transformarea statului respectiv într-o piață de consum pentru 
3  Grigore Geamănu, Drept internațional public, vol. II, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983, p. 558.
4  Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicționar de relații internaționale, trad. Anca Irina Ionescu, Ed. Universal 
Dalsi, București, 2001, p.90.
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produsele străine, paralel cu descurajarea produselor și a serviciilor autothtone, pe 
transfer masiv de resurse umane calificate sau nu, cronicizat (devenit o politică de 
stat care, paradoxal, slăbește chiar statul) dinspre colonie spre metropole, dublat de 
un amestec cvasi-oficializat al altor state în politica internă și în deciziile politice 
majore ale statului colonizat5. 

Se pot considera drept  practici neo-coloniale, unele practici precum: 
implicarea altor state sau organizații numite civice, din străinătate sau chiar din 
interiorul țării colonizate (dar finanțate din străinătate) în răsturnarea rezultatului 
votului masiv exprimat de populația statului colonizat, într-o direcție contrară 
voinței politice clar exprimate de această populație pe cale democratică, în diferite 
probleme politice majore (alegerea/suspendare de președinte, emitere/retragere de 
acte normative pe diferite subiecte, legitimitatea guvernului rezultat din alegeri libere 
de a lua decizii valabile, legitimitatea majorității parlamentare, rezultată din alegeri 
libere de a adopta legi și de a își exercita competențele constituționale, legitimitatea 
voinței majorității exprimate pe cale constituțională de a hotărî legal componența 
parlamentului și a guvernului etc.). De asemenea, alte practici de neo-colonialism 
mai pot fi considerate și: emiterea de către ambasadele altor țări, de către instituții 
externe de tot felul, de scrisori, de documente de poziționare clară, în favoarea sau în 
defavoarea unei probleme civice sau politice sensibile din țara colonizată; emiterea 
de sancțiuni sau alocarea de mecanisme de monitorizare/sancționare a statului 
colonizat, de către diferite instituții externe, pentru a îl determina, prin aceste forme 
de presiune, să adopte sau să retragă o anumită politică/decizie; invocarea de către 
instituții din exterior sau de alte state, a pretextului „corectitudinii politice”, pentru 
a îl determina pe statul-țintă să adopte sau nu o anumită linie politică (de politică 
externă sau internă), să fie sau nu favorabil anumitor măsuri, să implementeze sau nu 
anumite măsuri care ar avantaja pe fond interesele corporatiste sau ale altor state (să 
privatizeze imperios anumite ramuri strategice, anumite obiective strategice pentru 
economia acelei țări și șansele ei de dezvoltare independentă etc.); organizarea și 
sau implicarea în diferite forme, de lovituri de stat în țara-țintă (colonizată sau care 
se dorește a fi colonizată), prin intermediul fie al instituțiilor acelui stat (întoarse 
împotriva propriului stat, corupte, vulnerabilizate sau controlate din exterior), fie 
al unor organizații zise civice dar cu scop precis (favorizarea capitalului străin și a 
intereselor altor state sau entități în țara-țintă), fie prin manipularea cetățenilor acelui 
stat prin probleme politice sau civice sensibile, care dezbină populația acelei țări într-o 
relație conflictuală profundă; crearea unei perpetue stări de tensiune între instituțiile 
statului-țintă și la nivel de populație, până la forme de război civil și întreținerea acestei 
stări prin diferite luări de poziție, comunicate, scrisori de recomandare către statul-
5  Ilie Șerbănescu, Corporațiile transnaționale, Ed. Politică, București, 1978, pp. 122-149.
 Nicolae Ecobescu, Suveranitatea și independența națională -principiu cardinal al relațiilor internaționale con-
temporane, în antologia Nicolae Ecobescu, Suveranitatea și progresul, 1977, Ed. Politică, București, pp. 7-11, 15-
18. Ion Diaconu, Respectarea dreptului popoarelor de a dispune de ele însele -premisă esențială a salvgardării 
suveranității și independenței naționale, pp. 201-212, în antologia Nicolae Ecobescu, op. cit.
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țintă de a face sau nu ceva; prin sprijinirea vizibilă a grupurilor minoritare din acel 
stat (de orice tip) împotriva majorității și invers; incitarea grupurilor de protestatari 
pe diferite teme civice să ocupe sau să incendieze, să atace în forme mai mult sau 
mai puțin violente instituțiile statului; deturnarea protestelor pașnice pe diferite teme 
civice sau politice de interes, în acțiuni organizate de subminare a ordinii publice și 
de atac împotriva instituțiilor statului; intervenția armată de pacificare în statul-țintă 
astfel vulnerabilizat, în etape ulterioare ocupării instituțiilor statului; obținerea sau 
forțarea guvernelor și majorităților parlamentare legitim rezultate în urma votului 
popular, de a demisiona sau împiedicarea lor de a își continua activitatea (prin 
permanentizarea protestelor, pe orice teme sau prin creșterea gradului lor de violență 
îndreptată împotriva instituțiilor statului); incitarea instituțiilor statului una contra 
alteia, și declararea statului-țintă, în cadrul internațional sau regional, drept „stat 
fragil”, „care trebuie pacificat prin intervenție externă”.

Implicarea entităților străine, organizații, sponsori de tot felul, corporații, 
alte state care au drept interese comune destabilizarea, vulnerabilizarea și 
colonizarea acestui stat-țintă (prin împiedicarea dezvoltării sale economice și 
politice independente de alte centre de decizie), sponsorizarea pe teritoriul statelor-
țintă, de rețele sau organizații civice cu finanțare externă și care urmăresc scopuri 
de subminare a independenței și suveranității statului-țintă și care sunt destinate 
inițierii și controlării unor mișcări stradale protestatare de amploare, neasumate de 
acestea, neautorizate și îndreptate împotriva instituțiilor statului puternic contestate 
(parlament, guvern, președinte, biserica/cult religios, servicii de informații, partide 
politice cîștigătoare în alegeri libere etc.); finanțarea apariției a numeroase organizații 
civice sau televiziuni, ca factori de creare a opiniei publice, care orientează protestele 
de amploare și le conferă scopul dorit (subminarea ordinii publice în statul țintă); 
folosirea rețelelor de socializare pentru a obține efectul scoaterii în stradă a cât mai 
multor oameni, pe diferite teme sensibile și de a îi folosi pentru legitimarea unor 
scopuri anarhice sau politice de răsturnare a guvernului, a  parlamentului etc. sunt 
încadrabile, în opinia noastră, în cadrul  practicilor neo-colonialiste destinate fie să 
mențină un stat în starea de colonie, fie să îi creeze unui stat liber starea de colonie.

Și în sec. XXI, principiile fundamentale ale dreptului internațional, consacrate 
în Carta ONU, nu trebuie să rămână simple litere, ci ele trebuie respectate, reafirmate 
cu tărie de statele mici și mijlocii, de la tribuna organismelor ONU, ca o linie 
fundamentală a politicii lor externe (dacă acceptăm o ordine westphaliană, a egalității 
în drepturi a tuturor statelor, o ordine axată pe principiul suveranității statelor, și nu 
o ordine neo-imperială).

Considerăm că, la începutul sec. XXI, nu este desuet să vorbim de „neo-
colonialism” și de „practici neo-colonialiste” (fie că sunt economice, politice, sociale, 
militare, fie că sunt inițiate și controlate de alte state dar și de actori non-statali, 
precum marile corporații, sponsori externi, persoane fizice sau juridice, organizații 
civice sau rețele private de organizații care dublează instituțiile statului, inclusiv 
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unități de învățământ-), aceste forme de dominație străină exercitate asupra unui 
stat-țintă fiind vizibile în special când acel stat încearcă mișcări de emancipare din 
această relație de dependență structurală și drept consecință, se confruntă cu diferite 
acțiuni, decizii de monitorizare, de sancționare, cu diferite forme de implicare 
externă în deciziile sale politice și civice majore, care duc la schimbări de guvern prin 
proteste și violențe de stradă, la crearea unei stări de învrăjbire în rândul populației 
mergând până la război civil, la confiscarea discursului democratic și al deținătorului 
legitimității politice („strada” sau unele instituții clamând că doar ele reprezintă 
voința poporului, cu ignorarea votului rezultat din alegerile libere și democratice), 
înlocuirea deciziei rezultate prin procesele democratice și constituționale cu „voința 
străzii” etc. Or, când un stat-țintă (care nu dorește colonizarea sa ori care vrea să 
se emancipeze de sub jugul neo-colonial) este sistematic confruntat cu o voință a 
„străzii” (care dublează, contestă și înlocuiește voința legitim exprimată în alegeri 
libere, a cetățenilor), se intră într-o stare de vulnerabilizare a acelui stat, din 
interior, care poate duce la descompunerea teritorială a acelui stat, ca efect al unei 
politici neo-coloniale (individuale sau colective) exercitate asupra lui sau pentru a 
pre-întâmpina emanciparea lui. 

Există forme de neo-colonialism efectiv, care nu sunt declarate și nici nu 
se pot declara, deoarece sunt interzise, ca orice formă de neo-colonalism și neo-
colonialismul, în dreptul internațional contemporan6. Aceste practici neo-coloniale 
sunt: destinate fie inițierii, fie continuării unei relații de dependență structurală a 
statului-țintă, față de metropole (state dar și mari coporații); au ca efect slăbirea 
instituțiilor și a proceselor democratice din statul–țintă și vulnerabilizarea lui (ceea 
ce permite un control extern sau o preluare fățișă a puterii politice în acel stat); au 
ca scop accesul la resursele, la bogățiile acelui stat și exploatarea lor; au ca scop 
menținerea economiei acelui stat în stare de dependență structurală față de actori 
externi și împiedicarea dezvoltării acelei țări; au ca scop cucerirea sau menținerea 
pieței captive a acelui stat pentru alte state sau corporații. 

Declarația ONU din 19707 menționează foarte clar: „Niciun stat nu poate 
aplica sau încuraja folosirea măsurilor economice, politice sau de orice altă natură 
pentru a constrânge un alt stat să-și subordoneze exercitarea drepturilor sale suverane 
și pentru a obține de la el avantaje de orice fel. Toate statele trebuie de asemenea, să 
se abțină de la a organiza,ajuta, incita, finanța, încuraja sau tolera activități armate 
subversive sau teroriste destinate să schimbe prin violență regimul unui alt stat, 
precum și de a interveni în luptele interne ale unui alt stat”8.
6  Ion Diaconu, op. cit., p. 225. Marian Chirilă, Suveranitatea și dezvoltarea economică independentă, în antologia 
Nicolae Ecobescu, coord., op. cit., pp. 233-234, 238-239.
7  Declarația asupra principiilor dreptului internațional privind relațiile prietenești și de cooperare dintre state, con- Declarația asupra principiilor dreptului internațional privind relațiile prietenești și de cooperare dintre state, con-
form Cartei Națiunilor Unite din 24.10.1970, https://lege5.ro/Gratuit/gu4taoju/declaratia-asupra-principiilor-drep-
tului-international-privind-relatiile-prietenesti-si-de-cooperare-dintre-state-conform-cartei-natiunilor-unite-din-
24101970

8  Ludovic Takacs, Marțian Niciu, Drept internațional public, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1976, pp. 
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În doctrina și în dreptul internațional contemporan, se apreciază că „orice 

presiune exercitată de un stat asupra altuia, indiferent sub ce formă, cu scopul 
încălcării dreptului său suveran de apreciere liberă a politicii sale externe și interne, 
este un act de intervenție, contrar principiului neamestecului în treburile altui stat”9.

Preambulul Declarației ONU din 1970 afirmă că „respectarea riguroasă 
de către state a obligației de a se abține să intervină în afacerile interne ale unui 
stat este o condiție esențială ce trebuie îndeplinită pentru ca națiunile să trăiască 
în pace unele cu altele” (idee prezentă și reafirmată și în declarația AG ONU din 
1965, asupra inadmisibilității intervenției în treburile interne ale statelor și asupra 
protecției independenței și suveranității lor, aprobată prin rezoluția nr. 2131 /XX din 
21 decembrie 1965)10.

Actul Final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, din 
1975 prevede că „statele participante se vor abține de la orice intervenție, directă 
sau indirectă, individuală sau colectivă, în treburile interne sau externe care intră în 
competența națională a altui stat participant, oricare ar fi relațiile lor reciproce”11.

În cadrul ONU, în dreptul internațional contemporan, trebuie să reținem că 
există o interdicție expresă a colonialismului și a neo-colonialismului sub toate 
formele lor (interdicția juridică operând la un nivel foarte larg, care include orice 
formă identificabilă în natura și în efectele sale, în modul de exercitare și în caracterul 
său sistematic, îndreptată împotriva sau afectând grav suveranitatea, integritatea 
teritorială și independența unui stat).

Interdicția juridică a neo-colonialismului este necesară tocmai ca o garanție 
clară a dreptului internațional contemporan, construit pe caracterul imperativ, 
interdependența și fundamentul principiilor de drept internațional care protejează 
statul–națiune: principiul suveranității statelor, principiul neamestecului în treburile 
interne ale unui stat, principiul egalității în drepturi a tuturor statelor, principiul 
autodeterminării (dreptul popoarelor de a își hotărî singure soarta). 

Neo-colonialismul în epoca globală: două fenomene care 
se exclud reciproc? 

În opinia noastră, epoca globală, caracterizată printr-o serie de procese și 
fenomene (inter-penetrarea sferei politicii interne de politica externă, multiplicarea 
și diversificarea actorilor non-statali care concurează statul-națiune, expansiunea 
corporațiilor și a liberalismului internațional12, care consideră și tratează statele ca pe 
44-45.
9  Ibidem. 
10  https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_2131-xx/ga_2131-xx_e.pdf
11   Ludovic Takacs, Marțian Niciu, op. cit.,  p. 46.
12  David Held, Anthony McGrew, David Golblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică, economie și 
cultură, trad. Ramona-Elena Lupașcu, Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Polirom, Iași, 2004, 
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niște piețe captive) n exclude exercitarea formelor de neo-colonialism.
Există forme de neo-colonialism care presupun acțiunea sau sponsorizarea 

din partea unui actor non-statal (organizație privată, corporații, indivizi etc.) și nu 
neapărat din partea unui alt stat. 

Globalizarea , indiferent că o concepem ca pe un fenomen obiectiv sau ca 
pe o ideologie a începutului sec. XXI (globalism, guvernare globală) poate genera, 
voit (printr-o acțiune conștientă, asumată, a actorilor statali cu acțiune globală 
sau a actorilor non-statali), forme de neo-colonialism. Ceea ce este important să 
remarcăm, este faptul că principiile în vigoare ale Cartei ONU exclud colonialismul 
și neo-colonialismul sub toate formele lor, impunând o interdicție expresă statelor 
membre ONU în acest sens. În al doilea rând, formele de neo-colonialism se exercită 
toate, în mod voit, atât de către actorii statali cât și de cei non-statali, deci sunt 
exercitate și asumate conștient de cei care le exercită (state, corporații etc.) însă 
nu sunt declarate, deoarece sunt forme de dominație a căror existență și exercitare 
sunt incompatibile cu principiile Cartei ONU (nu se poate concepe un drept la 
dominație, exercitat de un actor statal /grup de state/actori non-statali asupra unui 
alt actor statal). În Carta ONU și în documentele internaționale referitoare la neo-
colonialism însă, este reglementată (prin prohibiție juridică expresă și totală) doar 
o formă clasică, spunem noi, de neo-colonialism. Este vorba de un neo-colonialism 
vechi (existent în lumea westphaliană a statelor-națiune, în mod paradoxal), în care 
statele puternice au exercitat sau încă exercită asupra altor state mici și mijlocii, 
forme subtile de neo-colonialism. 

Globalizarea aduce ca „noutate” în evoluția conceptelor și a formelor de 
neo-colonialism, modalități de dominație asupra statelor, exercitate de actori non-
statali transnaționali sau multinaționali (de la corporații transnaționale sau ale altor 
state, la organisme internaționale, organizații internaționale, grupuri de interese 
transnaționale etc., care nu sunt recunoscute de dreptul internațional contemporan 
ca subiecte de drept internațional, deci nu există din punct de vedere al dreptului 
internațional public, nu își asumă responsabilități juridice pentru deciziile și 
acțiunile lor de tip neo-colonial și nu au nici în fața cărei instituții internaționale 
sau regionale ori naționale să răspundă pentru acte sau fapte de neo-colonialism). 

Globalizarea creează deci, posibilități noi de exercitare a neo-colonialismelor, 
fără a aduce și a implementa instituțiile, mecanismele, competențele necesare pentru 
identificarea, judecarea și sancționarea pe plan național, regional sau internațional, a 
acestor forme non-convenționale de neo-colonialism (exercitate de actorii non-statali 
asupra statelor sau de statele puternice/grupuri de state/organizații internaționale, 
direct sau prin intermediul unor actori non-statali, asupra altor state).

De aceea, este important să avem permanent în vedere caracterul deschis, 
flexibil, ne-limitativ al prevederilor juridice actuale legate de interdicția neo-
colonialismului, din documentele ratificate de statele membre ONU, în baza 
pp. 76-81. 
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competențelor pe care le au acestea, ca state suverane. Actorii non-statali nu pot să 
își asume responsabilități juridice în ordinea legală internațională similar statelor, 
ceea ce creează o imensă vulnerabilitate actualului drept internațional contemporan 
și prelungește modalitățile și posibilitățile concrete de exploatare și exercutare a 
dominațiilor străine asupra statelor, prin forme subtile sau mascate de neo-colonialism, 
care nici măcar nu sunt identificate de statul-victimă ca atare, nu sunt declarate și nu 
sunt expuse de acest stat atenției în cadrul ONU sau al mecanismelor instituționale 
particulare prevăzute de documentele de interdicție a neo-colonialismului la care 
statul-victimă este parte. 

În acest mod, se aduce în plin secol XXI (ca secol ce se dorește unul „eliberat 
definitiv de spectrul neo-colonialismelor și dominat de principiile Cartei ONU”, deci 
ca un secol onusian, în litera Cartei ONU și în comportamentul concret al statelor), 
atingere esenței și exercitării principiului egalității suverane a statelor, a principiului 
auto-determinării, a principiului pacta sunt servanda, a principiului neamestecului 
în treburile interne ale statelor. Mai mult, dincolo de știrbirile concrete la adresa 
suveranității și a capacității reale, concrete ale statelor-națiune de a își lua în condiții  
de deplină libertate, deciziile majore referitoare la sistemele lor economice, militare, 
culturale, politice (ne-atârnarea, independența politică și economică internă și 
externă a unui stat), observăm că globalizarea este folosită în mod ideologic de 
statele puternice, ca un mijloc de a presiona statele mici și mijlocii în deciziile lor 
majore economice, politice, sociale și militare, de a le condiționa sau chiar de a le 
înlocui cu deciziile luate din centre de putere politice/economice/militare superioare 
statelor (organizații supranaționale, de exemplu, organizații dominate de un stat/un 
grup de state etc.). În acest sens, caracterul supranațional al deciziilor luate într-un 
grup de state/organizație de integrare politică regională pe baza unui principiu pe 
care îl considerăm în esență incompatibil cu principiul egalității suverane a tuturor 
statelor (principiul cedării de competențe, prin care se golește practic, de conținut, 
printr-un artificiu juridic, suveranitatea statului) slujește implementării unor forme 
de exploatare politică, economică,socială, militară etc. pe care statul periferic sau 
statul–victimă nu le mai poate contracara, bloca sau înlătura ori măcar condiționa 
pentru o aplicare parțială sau cu rezerve.

În secolul globalizării, este posibil să se folosească de către statele puternice 
caracterul supranațional (juridic, politic, economic etc.) de integrare regională 
al unor organizații internaționale, la care statele au aderat voluntar dar care s-au 
transformat în mecanisme de golire progresivă a suveranității statelor membre, 
de conținut (prin principiul cedării de competențe, cu care o parte a doctrinei de 
drept internațional nu este de acord, întrucât îl consideră incompatibil cu esența 
principiului indivizibilității, suveranității statului)13. Orice cedare de competențe 
duce la o știrbire de facto a suveranității statului, se consideră în această parte a 
doctrinei, deci trebuie menținută constant, de către statele mici și mijlocii, chiar și 
13  Ilie Șerbănescu, op. cit, pp. 166-169.
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în secolul globalizării, o presiune în câmpul juridic și politic internațional, regional, 
chiar și în relațiile diplomatice bilaterale, în scopul re-întoarcerii tuturor statelor 
la respectarea în esența lor, a principiilor fundamentale ale Cartei ONU. Orice 
abandonare sau condiționare sau dublare a acestor principii, prin alte principii 
care sunt de fapt, artificii juridice menite a obține de facto o slăbire și golire de 
conținut a suveranității statelor, reprezintă mijloace de presiune la adresa statelor 
mici și mijlocii pentru obținerea unui climat politic și juridic favorabil de facto neo-
colonialismului (cu posibilitatea de exercitare a dominației economice, politice, 
militare sau culturale asupra statelor-victimă, indiferent că  sunt integrate sau nu în 
organizații supranaționale sau dacă ele formează periferiile unor zone de influență de 
facto ale unor state puternice).

Interdicția neo-colonialismelor sub toate formele lor, presupune și interdicția 
formării de către statele puternice a zonelor de influență și neadmiterea acestora 
în relațiile internaționale, nici a acordurilor încheiate de statele puternice, ca 
acorduri necompatibile cu principiile Cartei ONU, care trebuie denunțate îndată ce 
sunt declarate și considerate nule de drept, pentru că ele contravin normelor de ius 
cogens în dreptul internațional contemporan. Admiterea unor acorduri sau tratate 
secrete sau publice de împărțire a lumii în zone de influență, între statele puternice, 
fără ca statele mici și mijlocii să ia atitudine și să le denunțe de îndată în Adunarea 
Generală a ONU și în alte organizații internaționale regionale, constituite pe baza 
principiilor Cartei ONU, ar duce la o încălcare gravă a Cartei ONU de către statele 
semnatare și la încălcarea ius cogens, deci la negarea actualului corp al dreptului 
internațional contemporan. 

Este important să observăm că, în cazul în care, la începutul sec. XXI, statele 
puternice sau actorii non-statali (organizații supranaționale, corporații, organizații 
financiare internaționale) ar exercita forme de neo-colonialism  (forme și mecanisme 
de monitorizare financiară, de condiționare financiară, de condiționare și monitorizare 
politică și militară etc., care produc consecințe negative, de slăbire a independenței 
statului), acestea ar trebui denunțate de statul-victimă în cadrul Adunării Generale 
a ONU, ca forme de neo-colonialism, statul respectiv având dreptul la protecție 
juridică internațională în temeiul principiiilor fundamentale ale Cartei ONU, axate 
pe ideea de suveranitate și egalitate între toate statele și pe interdicția expresă 
și totală a neo-colonialismului. Or, din acest punct de vedere, mecanismele și 
instituțiile internaționale și regionale cât și posibilitățile naționale concrete de 
denunțare a tratatelor care instituie forme de neo-colonialism sunt formale sau nu 
există. Parlamentele naționale ar putea denunța tratate secrete sau publice încheiate 
între statele puternice împotriva statelor mici și mijlocii, considerate a fi împărțite 
în sfere de influență, și ar declara că nu li se opun, datorită incompatibilității acestor 
tratate, pacte, convenții, cu principiile Cartei ONU. Statele puternice sunt obligate 
să respecte cu bună credință Carta ONU, deci nu au voie să încheie între ele niciun 
fel de pact, acord, convenție, tratat secret sau public, prin care să împartă lumea în 
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sfere de influență sau prin care să instituie forme de neo-colonialism, acest lucru 
contravenind în esență și spiritul lor, principiilor Cartei ONU. De asemenea, pe 
plan internațional și regional, s-ar putea denunța, în organele acelor organizații 
internaționale, de către statele-victimă, tratatele, pactele și convențiile de împărțire 
a lumii în sfere de influență de către statele puternice sau exercitarea formelor de 
neo-colonialism despre care statul-victimă consideră că îi afectează dreptul la auto-
determinare, suveranitatea și egalitatea cu toate statele. Însă, ce forme de sancționare 
și prin ce mecanisme, structuri și instituții pot organizațiile internaționale actuale (de 
tip ONU, Consiliul Europei etc.) să tragă la răspundere statele care sunt denunțate 
și probate că exercită forme de neo-colonialism asupra statelor-victimă? 

Care sunt garanțiile juridice că statele puternice vor respecta sancțiunile și 
prevederile sancționatorii care li se impun prin aceste organizații internaționale, în 
virtutea calității lor de membru și că nu vor  renunța la rândul lor, la această calitate 
de membru sau nu se vor retrage din asemenea organizații, ca să evite răspunderea 
pentru exercitarea formelor de neo-colonialism, direct sau indirect (prin corporații, 
bănci etc). 

Considerăm că, la începutul sec. XXI, pe baza actualului drept internațional  
nu există instituții, mecanisme, modalități de sancționare concretă a statelor 
puternice, pe plan regional și internațional, care să garanteze de o manieră efectivă, 
statelor mici și mijlocii, faptul că pot fi protejate concret de exercitarea la adresa lor 
a formelor de neo-colonialism sau de a cădea într-o sferă de influență a unei mari 
puteri. Aceasta continuă să rămână o mare lacună a ordinii juridice internaționale 
contemporane construită pe baza principiilor fundamentale ale Cartei ONU. Practic, 
în afară de o consacrare juridică generală a prohibiției de a exercita forme de neo-
colonialism, de a forma sfere de influență, ca modalități de negare a principiului 
egalității suverane  a tuturor statelor, mai departe nu se prevăd instituții internaționale 
și regionale clare, dotate cu competențe de constatare a acestor forme de dominație 
asupra statelor și cu competențe sancționatorii la adresa statelor ce au încălcat, direct 
sau indirect (prin folosirea actorilor non-statali) principiile Cartei ONU. În al doilea 
rând, este o problemă majoră de drept internațional (care nu recunoaște ca subiecte 
de drept internațional și, în consecință, nu îi poate trage la răspundere pentru neo-
colonialism) faptul că și actorii non-statali pot exercita forme de neo-colonialism la 
adresa statelor, fie din proprie inițiativă (pentru acapararea sau păstrarea de piețe), 
fie la ordinul statelor puternice care le-au creat sau unde își duc profiturile.

Forme de neo-colonialism pot fi identificate și din perspectiva Cartei drepturilor 
și obligațiilor economice ale statelor. Din analiza  drepturilor și obligațiilor economice 
ale statelor, se desprind, per a contrario,  formele de neo-colonialism. Astfel,  din 
această perspectivă, pot fi considerate forme de neo-colonialism:

- orice intervenție sau ingerință a unui actor statal (prin instituțiile sale interne, 
ministere, parlamente, șefi de stat sau prin ambasadele sale acreditate pe teritoriul 
statului-țintă al unei forme de neo-colonialism) în afacerile interne, în procesul de 
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luare al deciziilor economice sociale, culturale, militare, politice ale statului-țintă;
- orice intervenție sau ingerință (inclusiv practica recomandării de a face sau 

de a nu face un anume lucru, de a adopta sau nu o anumită măsură, de a lua sau nu 
o anumită decizie, de a numi sau desemna sau nu o anumită persoană într-o înaltă 
funcție în statul-țintă, de a înființa sau desființa, de a schimba competențele unei 
instituții din statul-țintă, de a abroga sau de a adopta sau de a modifica o lege sau 
act normativ, de a adopta sau abandona o anumită conduită politică etc.) în procesul 
electoral, în procesul decizional, în afacerile interne ale unui stat-țintă;

-orice intervenție sau ingerință (prin actori non-statali controlați de statul ce 
adoptă practici neo-colonialiste -actori precum organizații patronale, sindicale, partide 
politice din alte state sau regionale, corporații, grupuri de interese, organizații de tot 
felul, minorități etnice sau sexuale, culturale sau de orice fel, care se individualizează 
și se manifestă ca atare în statul-țintă), în afacerile interne, în deciziile economice, 
politice, militare ale statului-țintă.

3. Actualitatea prevederilor de drept internațional 
referitoare la neo-colonialism. Posibile îmbunătățiri juridice

În rezoluția 3281 (XXIX), Carta Drepturilor Economice și a Obligațiilor 
Statelor, adoptată de AG ONU14 în 12 decembrie 1974, art. 32, se prevede expres 
că „niciun stat nu trebuie să utilizeze sau să încurajeze măsuri economice, sociale, 
politice sau de orice alt tip, pentru a forța un alt stat în scopul de a obține de la acesta 
subordonarea exercițiului drepturilor sale suverane”. Acest articol se corelează 
firesc cu art.16 din Cartă, alin.1, care prevede clar că „este dreptul și datoria tuturor 
statelor, individual și colectiv, de a elimina colonialismul…, neo-colonialismul și 
toate formele de agresiune străină, ocupare și dominație, precum și consecințele 
sociale și economice ale acestora, ca pre-condiții pentru dezvoltare”.

De asemenea, mai este prevăzută și o obligație de „responsabilitate 
economică” a statelor care practică asemenea politici coercitive,în fața țărilor, 
teritoriilor, popoarelor afectate, pentru restituirea și deplina compensare pentru 
exploatare și deprivarea de, pentru pagubele produse, în ceea ce privește resursele 
naturale și toate celelalte resurse ale acestor țări, teritorii și popoare și că este 
datoria tuturor statelor să extindă asistența către acestea”. 

Prin urmare, aceste prevederi introduc o interdicție expresă și totală în 
privința tuturor formelor de colonialism și neo-colonialism, cât și o obligație 
juridică expresă, concretizată printr-o acțiune („a elimina”) a statelor referitor la 
toate formele de practici și politici de tip colonialist și neo-colonialist. Nu există 
o enumerare limitativă, în doctrină și nici în documentele internaționale de drept, 
referitor la formele de neo-colonialism, acestea putând fi încadrabile în această 

14  A/RES/29/3281, www.un-documents.net/a29r3281.htm 
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categorie prin natura similară unor practici colonialiste dar și în formele mai subtile 
specifice epocii actuale (ca epocă în care sunt eliminate sclavia și exploatarea 
popoarelor de către alte popoare, a statelor de către alte state, prin principiile Cartei 
ONU).  

În rezoluția AG ONU nr. 2625 (XXV), Declarația asupra principiilor dreptului 
internațional privind relațiile prietenești și de cooperare dintre state, conform 
Cartei ONU, adoptată în 24 octombrie 197015, în conținutul principiului referitor la 
obligația de a nu interveni în afacerile care țin de competența națională a unui stat, 
în conformitate cu Carta, observăm că intră diferite forme de prohibire a dominației 
unui stat asupra altui stat:

- prohibiția asupra dreptului unui stat/grup de state de a interveni direct sau 
indirect, pentru orice motiv, în afacerile interne sau externe ale unui stat (ingerința 
armată dar și orice altă formă de ingerință sau orice amenințare, îndreptată împotriva 
personalității unui stat sau împotriva elementelor lui politice, economice sau 
culturale)

- prohibiția asupra dreptului statelor de a încuraja și aplica folosirea măsurilor 
economice, politice sau de orice altă natură pentru a  constrânge un alt stat să își 
subordoneze exercitarea drepturilor lui suverane și de a obține de la el avantaje de 
orice fel

- prohibiția asupra dreptului statelor de a organiza, ajuta, incita, finanța, 
încuraja și tolera activități armate subversive sau teroriste destinate să schimbe prin 
violență regimul unui alt stat precum și de a interveni în luptele interne ale unui alt 
stat

- prohibiția de a folosi forța pentru a lipsi popoarele de identitatea lor națională
Aceste prohibiții juridice se completează cu cele din conținutul principiului 

egalității în drepturi a popoarelor și a dreptului lor de a decide ele însele. Potrivit 
acestui principiu, statele au obligația de a respecta acest drept al popoarelor, conform 
Cartei ONU. Printre aceste obligații ale statelor se numără și obligația de a pune 
de îndată capăt colonalismului, în Declarație considerându-se colonialismul ca 
fiind ”o încălcare a acestui principiu, contrar Cartei ONU și o negare a drepturilor 
fundamentale ale omului”. Tot în temeiul acestui principiu, toate statele au obligația 
de a se abține „de la orice acțiune care vizează să rupă parțial sau total unitatea 
națională și integritatea teritorială a altui stat sau țară”. 

În Rezoluția AG ONU nr. 34 (103) - Declarația privind inadmisibilitatea 
politicii de hegemonism în relațiile internaționale, adoptată de AG ONU în 14 
decembrie 197916, este definită politica de hegemonism („manifestarea politicii unui 
stat sau grup de state, de a controla, domina sau subjuga pe plan economic, politic, 
ideologic, militar alte state, popoare sau regiuni ale lumii” iar neo-colonialismul 
este privit ca „o forță care caută să perpetueze relații inegale și privilegii dobândite 
15  https://legal.un.org/avl/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun.html
16  https://undocs.org/en/A/RES/34/103
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prin forță și sunt prin urmare, manifestări și politici ale hegemonismului”) și se mai 
amintește că hegemonismul, „global și regional, urmărit în contextul de împărțire 
a lumii în blocuri sau în contextul politic unor state individuale, se manifestă prin 
folosirea forței sau a amenințării cu forța, prin dominație străină și intervenție”). De 
asemenea, în același document este condamnat expres „neo-colonialismul”, printre 
alte forme de agresiune, ocupație, dominație sau ingerință, precum și crearea de sfere 
de influență și împărțirea lumii în blocuri politice și militare anatagoniste. Declarația 
impune (ca document internațional aflat și azi în vigoare și reprezentând unul din 
pilonii dreptului internațional public contemporan) o strictă respectare a dreptului 
tuturor statelor de a își hotărî sistemele lor politice, sociale și economice și de a își 
urma politica lor națională, economică și socială și în alte domenii, fără obstacole, 
amestec sau intimidări din afară. 

În Declarația privind inadmisibilitatea intervenției și a amestecului în treburile 
interne ale statelor (adoptată prin rezoluția AG ONU nr. 36/103 din 9 decembrie 
1981)17, la pct. 1 se prevede expres interdicția juridică generală (vizând toate 
statele și orice grup de state) de a interveni sau de a se amesteca în orice mod și sub 
orice pretext în treburile interne și externe ale altor state.  O componentă juridică 
intrinsecă a principiului neintervenției și neamestecului în treburile interne și externe 
ale statelor  este considerat și dreptul inalienabil și suveran al unui stat de a își 
hotărî în mod liber propriul său sistem politic, economic, social și cultural și de a își 
dezvolta relațiile sale internaționale, de a exercita o suveranitate permanentă asupra 
resurselor sale naturale, conform cu voința poporului, și fără intervenția, amestecul, 
subversiunea, constrângerea sau amestecul din afară sub orice formă s-ar manifesta 
acesta. În această formulare, destul de generală, credem că este cuprinsă și orice 
formă de neo-colonialism, inclusiv cele din epoca globală, exercitate de state direct 
sau prin intermediul actorilor non-statali (precum corporațiile). Este vorba de un 
drept inalienabil și suveran recunoscut doar statelor dar atât în relațiile lor cu alte 
state sau grupuri de state cât și din perspectiva acțiunii și a deciziei (transnaționale 
sau îndreptate împotriva acelui stat) a unor actori non-statali (corporațiile, îndeosebi, 
organizații de integare, organizații non-guvernamentale sau guvernamentale etc.). 
Formularea de la cap.1, lit. b din această Declarație este suficient de generală pentru 
a permite aplicarea interdicției și la realitățile ordinii globalizate de la începutul sec. 
XXI, ca ordine dominată de actori non-statali precum corporațiile și nu numai.

În Carta Drepturilor Economice și a Obligațiilor statelor /1974 întâlnim, în 
cap. 1 (Bazele relațiilor economice internaționale)18, printre alte principii proclamate 
ca fiind fundamentale pentru relațiile inter-statele economice și politice, și dreptul 
statului de a reglementa și controla (superviza) activitățile corporațiilor transnaționale 
în cadrul jurisdicției sale naționale; dreptul statului de a lua măsuri de asigurare că 
17 https://lege5.ro/gratuit/g44donbz/rezolutia-nr-36-1981-privind-aprobarea-declaratiei-privind-inadmisibilitatea-in-
terventiei-si-amestecului-in-treburile-interne-ale-statelor
18 https://www.aaas.org/sites/default/files/SRHRL/PDF/IHRDArticle15/Charter_of_Economic_Rights_and_Duti-
es_of_States_Eng.pdf
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asemenea activități se conformează cu legile, regulile sale și că sunt conforme cu 
politicile sale economice și sociale.

Art. 2, pct.b/Cartă introduce un principiu juridic clar, în relațiile dintre state 
și corporații, anume interzice corporațiilor transnaționale „să intervină în afacerile 
interne ale statului-gazdă” și tot acest articol mai prevede și dreptul oricărui stat 
de a coopera cu alte state în exercițiul acestui drept de a reglementa și controla 
activitățile corporațiilor transnaționale de pe teritoriile lor.

Având în vedere persistența a numeroase forme de neo-colonialism practicate 
nu doar de actori statali dar și de diferiți actori transnaționali (companii transnaționale, 
imperii private, imperii clandestine specializate în operațiuni ilegale transfrontaliere 
și nu numai), se impune crearea unor instituții  regionale specializate pentru a 
combate aceste amenințări ce depășesc nivelul de reacție al statelor dar și o reformă 
a ONU, în sensul adoptării unor instrumente juridice adecvate spre a combate 
neo-colonalismul, în formele în care este acesta exercitat în epoca globalizării. 
O nouă Cartă a Drepturilor Națiunilor, cu definiții juridice noi sau extinse privind 
identificarea și prohibirea clară a formelor de neo-colonialism întâlnite în epoca 
globalizării, specifice organizării și funcționării sistemului internațional din prezent, 
se impune, în opinia noastră, cu prioritate a fi luată în discuție ca proiect normativ, 
de AG ONU. De asemenea, s-ar impune crearea unor instituții internaționale 
specializate în combaterea formelor de neo-colonialism specifice începutului de 
secol XXI: un Consiliu ONU special de supraveghere și de identificare a practicilor 
neo-coloniale, o organizație internațională cu competențe privind identificarea și 
interzicerea practicilor neo-coloniale și un tribunal internațional de sancționare a 
practicilor neo-coloniale etc. 

4. Unde se reclamă la ONU practicarea unei forme de 
neo-colonialism?

Deși există numeroase documente internaționale juridice care angajează 
statele semnatare la o conduită internațională bazată pe eliminarea tuturor formelor 
de colonialism și neo-colonialism, pe interdicția acceptării în relațiile internaționale 
contemporane, a unor astfel de practici, pe obligația statelor de a acționa în relațiile 
internaționale cu respectarea principiilor fundamentale de drept prevăzute în Carta 
ONU (principii care reprezintă garanții juridice efective privind eliminarea formelor 
de colonialism și neo-colonialism), deși asemenea forme de colonialism și neo-
colonialism sunt considerate că neagă însăși Carta ONU, fiind incompatibile cu 
baza axiologică, cu principiile fundamentale întregii ordini juridice internaționale 
contemporane, totuși nu este prevăzut clar, unitar, care este mecanismul internațional 
de identificare, de reclamare a unei forme de colonialism și neo-colonialism în 
ordinea politică și juridică internațională, care sunt instituțiile internaționale abilitate 
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prin documente juridice internaționale,asumate de toate statele, a face asemenea 
verificare și constatare a formelor efective de neo-colonialism, unde se face plângerea 
împotriva unei forme de neo-colonialism, ce conține ea, cine o soluționează (Curtea 
Internațională de Justiție, Consiliul de securitate ONU, AG.ONU?) și ce măsuri de 
sancționare și de eliminare practică a formei de neo-colonialism există.

Dacă avem în vedere că neo-colonialismul este încadrat în dreptul internațional 
penal în categoria „crimelor împotriva umanității”, putem avea unele indicii despre  
instituții și forme de soluționare ale unei plângeri contra unei asemenea practici de 
neo-colonialism însă este destul de dificil, deoarece nu există un document juridic 
internațional conținând clar, o enumerare limitativă a formelor de neo-colonialism, 
ele putând fi practic, orice forme de exploatare, dominație sistematică, de fapt dar și 
de ingerință momentană dar clara (mergând până la o repetiție de ingerințe care să 
reprezinte „începutul unei practici în acest sens”) în afacerile interne ale unui stat 
suveran. 

Formele de neo-colonialism nu sunt niciodată declarate de state, ele reprezintă 
doar situații de fapt, nu și de drept, din moment ce ordinea juridică onusiană interzice 
expres și total, orice formă de neo-colonialism și cere eliminarea ei. Deci, formele 
de neo-colonialism nu pot fi prevăzute de state în documente juridice sau politice 
în relațiile internaționale, bilaterale sau emise de instituțiile lor naționale însă cu 
privire la un alt stat, ele fiind nule, contrare dreptului internațional (pentru încălcarea 
principiilor de ius cogens, adică ale ordinii imperative de drept internațional).

Aceste forme de neo-colonialism reprezintă deci (pentru că sunt incompatible 
în esență cu dreptul internațional contemporan care nu le recunoaște, care le interzice 
și cere eliminarea lor) niște situații de fapt, care pot fi identificate în particular, adică 
în ceea ce privește cazul unui anume stat, și care produc prin natura și efectele lor, 
afectări grave, iremediabile sau sistematice, dacă nu chiar o negare a suveranității 
acelui stat, a libertății lui de luare a deciziilor politice, economice, militare, 
sociale (suveranitatea internă), a libertății lui de a stabili ce relații externe dorește 
(suveranitatea externă), a integrității sale teritoriale și a unității sale, a independenței 
sale politice19.
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Summary 

The fiscal evidence represents one of the most complex and important 
encountered facts, both nationally and internationally, which will result in 
greater losses of the state budget and implicitly at the level of institutions 
and in the areas that depend on this. In this sense, the current theme is of 
major importance, whether we speak at european or global level, creating a 
major imbalance at the micro and macroeconomic level, fiscal tensions and 
lower quality of life. Regardless of the method used and the level given to the 
referral, the tax evasion represents a general problem that is present for a long 
time and continues to affect every state and every citizen individually.

Keywords: evasion; fiscality; taxes; duties; fiscal pressure;

Rezumat 

Evaziunea fiscală reprezintă una dintre cele mai complexe și cele mai 
des întâlnite fapte atât la nivel național, cât și la nivel internațional, fapt ce 
produce pierderi majore ale bugetului de stat și implicit la nivelul instituțiilor 
și al domeniilor ce depind de acesta. În acest sens, prezenta temă este de o 
importanță majoră, fie că vorbim la nivel european sau global,  aceasta aduce 
un dezechilibru major pe plan micro și macroeconomic, tensiuni fiscale și o 
scădere a calității vieții. Indiferent de modalitatea utilizată și de nivelul la 
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care facem referire, evaziunea fiscală reprezintă o problemă pe plan general 
ce este întâlnită încă din vechime și continuă să afecteze fiecare stat și fiecare 
cetățean în parte.

Cuvinte cheie: evaziune; fiscalitate; taxe; impozite; presiune fiscală; 

Introducere 

Efectele acestui fenomen se reflectă în mod direct asupra veniturilor 
pe plan fiscal, fiind un motiv constant de modificare în sens negativ 

a mecanismului pieței, contribuind astfel la inechități sociale și creșterea în mod 
repetat a obligațiilor fiscale cu scopul de echilibrare a veniturilor provenite de la 
contribuabili, întrucât „evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă și ingenioasă, 
pentru motivul că fiscul lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel mai sensibil 
interes, interesul bănesc”4.

În mod general, prin evaziune fiscală se înțelege „totalitatea procedeelor 
licite și ilicite cu ajutorul cărora cei interesați sustrag în tot sau în parte averea 
lor, obligațiunile stabilite prin legile fiscale.”5 . Astfel, putem spune că sub aspect 
juridic, aceasta cochetează atât cu dreptul fiscal, cât și cu cel financiar și nu în ultimul 
rând cu dreptul penal, reprezentând o conduită incriminată.

În ceea ce privește evaziunea fiscală internațională „datorită cooperării 
economice internaționale a dezvoltării relațiilor dintre statele cu sisteme fiscale 
diferite și cu un nivel de fiscalitate diferit, evaziunea fiscală se manifestă nu doar ca 
un fenomen național, ci a devenit unul internațional.”6

Conceptul de evaziune fiscală

Așa cum am menționat și în partea introductivă, evaziunea fiscală reprezintă 
un fenomen complex, realizat de contribuabil în încercarea de „a fenta” achitarea 
taxelor și a impozitelor. Legiuitorul a definit acest fenomen, potrivit Legii nr. 87/1994 
ulterior abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii 
fiscale, drept „sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata 
impozitelor și a altor sume datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și fonduri 
speciale extrabugetare de către persoanele fizice sau juridice române sau străine, 
denumite în continuare contribuabili”.

În acest sens, menționăm faptul că, „definiția evaziunii fiscale din Legea 
4   Cordescu, Virgil, „Evaziunea fiscală în România”, teză de doctorat în Ştiinţe economice, 1936
5  Șaguna, Dan Drosu, Daniela Iuliana Radu, Drept fiscal-curs universitar, Ed. C. H. Beck, București, 2016, p. 248
6 Buziernescu, Radu, Antonescu, Mihai, Revista Finanțe-Provocările viitorului, Anul IV, nr. 6/2007, Universitatea 
Craiova, p.178
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nr. 87/1994 se referă doar la evaziunea fiscală ilicită, această interpretare 
necorespunzând realității.”7 , iar conform glosarului de termeni ai Ghidului OECD 
aceasta este „un aranjament ilegal menit să ascundă impozitul sau să îl ignore, de 
exemplu contribuabilul plătește mai puțin decât ar fi trebuit”.8

În ceea ce privește evaziunea fiscală internațională, aceasta, în cele mai multe 
cazuri, este încurajată de anumite zone libere în ceea ce privește latura fiscală, fiind 
o modalitate de evitare a legislației existente la nivel național, purtând denumirea 
de „paradisuri fiscale”. Astfel, evaziunea fiscală internațională este „rezultatul 
regimurilor fiscale naționale împovărătoare, precum și al autonomiei reglementărilor 
fiscale naționale care generează deseori o dublă impunere.”9

Vorbind despre aceste aspecte, în dorința de minimizare a obligațiilor de 
plată și de fentare a presiunii fiscale, contribuabilii găsesc diferite modalități prin 
care să își ascundă veniturile și să își faciliteze o fiscalitate mai benefică. În această 
încercare, „contribuabilul caută soluții pentru protejarea veniturilor, refugiindu-se 
în zone mai protejate din punct de vedere fiscal”.10

La ora actuală, sistemul fiscal este compus din totalitatea taxelor și impozitelor, 
precum și a contribuțiilor pe care o persoană fizică sau o persoană juridică este 
obligată să le plătească către bugetul stat prin intermediul11: 

 a. impozitului pe venit/profit; 
 b. contribuții către asigurări sociale; 
 c. contribuții la fondul de șomaj; 
 d. contribuții la asigurări de sănătate; 
 e. taxe vamale;  
 f. impozite pe clădiri, mijloace auto, dividende; 
 g. TVA, accize sau alte taxe dividente etc....

Aceste contribuții multiple, în totalitatea lor, creează presiunea fiscală asupra 
contribuabililor, iar alături de rata fiscalității, statul își exercită rolul economic, 
financiar și social. Cu cât presiunea fiscală crește, cu atât scad veniturile fiscale, 
deoarece aceasta conduce în mod automat la producerea, la o scară mai înaltă, a 
evaziunii fiscale și astfel la reducerea încasărilor la buget.

Un alt aspect important este acela că presiunea fiscală ridicată conduce totodată 
la renunțarea la societăți comerciale, la renunțarea la anumite locuri de muncă, 
practic la reducerea bazei de impozitare afectând astfel în mod direct bugetul de stat.

7  Bogdan Vîrjan, Infracțiunile de evaziune fiscală, Ed. C. H. Beck, București, 2016, p. 14
8  Bodu Sebastian, Bodu Ciprian, Infracțiuni Economice, Ed. Rosetti Internațional, 2016, p. 194
9  Șaguna, Dan Drosu, op.cit. p. 255
10  Hoanță, Nicolae, Evaziunea fiscală, ediția a II-a ,Ed. C. H. Beck, București, 2010, p. 206
11  Chirică Lefter, Comerț și Economie Comercială, Ed. Economică, București, 2009, p. 160
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Evaziunea fiscală internațională

Frauda și evaziunea fiscală afectează dreptul statelor membre Uniunii Europene 
de a colecta veniturile și de a-și pune în aplicare politica economică, iar conform 
cercetărilor-în jurisdiction off-shore se află zeci de milioane de euro, rezultate din sume 
nedeclarate și neimpozitate, consecința acestor acțiuni fiind reducerea substanțială a 
veniturilor fiscale naționale. Pentru a evita frauda și evaziunea fiscală, trebuie puse în 
practică acțiuni hotărâtoare. Astfel, s-ar putea genera venituri suplimentare în valoare 
de miliarde de euro care ar intra în componența bugetelor publice pe întreg teritoriul 
Europei. În ceea ce privește domeniul fiscal, Uniunea Europeană are o politică solid 
guvernată de principii, precum12: transparența, schimbul automat de informații și 
concurența fiscală loială. 

Un stat pe care îl putem studia în acest sens poate fi Franța, întrucât în 
cadrul dreptului francez, regăsim fidel tratată ideea de evaziune fiscală, care apare 
reglementată în art. 1741, alin. (1) din Codul de Impozite. Definiția dată de aceștia 
menționează frauda fiscală ca fiind ,,fapta oricărei persoane de a se sustrage în mod 
fraudulos de la stabilirea sau plata totală sau parțială a unui impozit, realizată prin 
oricare din următoarele modalități:13

- folosirea oricăror alte mijloace frauduloase;
- disimularea în mod voluntar a unei parți din sumele supuse impozitării;
- omisiunea voluntară de a face declarațiile privitoare la impozite în termenele 

legale;
- determinarea insolvabilității sale sau recurgerea la alte mijloace de 

împiedicare a recuperării impozitului.
În ceea ce privește pedeapsa prevăzută de lege, aceasta este între 1 și 5 ani 

de închisoare cât și o amendă, cele două sancțiuni aplicându-se simultan. Această 
pedeapsă poate fi atât majorată, cât și micșorată în funcție de gravitatea faptei, dar 
și de săvârșirea unei fapte similare în decurs de 5 ani de la prima faptă. În acest caz, 
pedeapsa poate ajunge de la 4 la 10 ani

Modalități de realizare a evaziunii fiscale

Paradisul Fiscal
Paradisul fiscal constă într-o zonă liberă din punct de vedere fiscal „reprezentând 

adevărate enclave teritoriale care beneficiază de extrateritorialitate vamală și care ies 
de sub incidența legislațiilor naționale, unele dintre ele având chiar regimul juridic 
al unor adevărate entități statale” 14.
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0136, accesat online în data de 
20.03.2020
13  Bogdan Vîrjan, Infracțiunile de evaziune fiscală, Ed. C. H. Beck, București, 2016, p. 362
14  Dan Drosu Șaguna, op.cit. p.265
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Companiile off-shore  
Vorbind despre companiile off-shore, acestea „reprezintă instrumente 

financiare de planificare internațională și totodată de evitare a taxelor, de ridicare 
a prohibiților unor afaceri, de coordonare a unei activități productive, lăsând 
posibilitatea anonimatului și creând în același timp o libertate valutară deplină”15.

Acestea au rolul de minimizare a obligațiilor fiscale și de susținere a companiilor 
principale (denumite și companii-mamă), în scopul preluării unor atribuții/valori în 
cazul unor situații nefavorabile pentru acestea și chiar a unor situații-limită.

Abstinența și disimularea
În evaziunea fiscală internațională, modalitățile cele mai întâlnite și totodată 

cele mai eficiente, având ca scop evitarea plății taxelor și impozitelor, constau în 
abstinența de la plata acestora sau în disimularea lor.

Prin abstinență înțelegem încercarea contribuabilului de evitare a impozitelor 
prin abținerea de la investiții, de la producerea sau în unele cazuri de la efectuarea 
de servicii, alegând realizarea activității în cadrul statelor cu o legislație fiscală mai 
blândă.

În ceea ce privește disimularea, aceasta reprezintă „ascunderea materiei 
impozabile și se rezumă la nedeclararea veniturilor câştigate în străinătate sau a 
averii existente acolo, contribuabilul informând eronat fiscul despre tot ceea ce trece 
în afara frontierelor naţionale”16.

Frauda carusel
Acesta presupune o modalitate relativ simplă prin care agentul economic 

din țara de origine facturează fără TVA, iar cel din țara de destinație aplică taxarea 
inversă pentru această tranzacție (reprezentând o achiziție intracomunitară, calculând 
și înregistrând TVA-ul aferent la cota de impozitare a țării sale, fără a o plăti efectiv 
ca TVA colectat, dar nici ca TVA deductibil). 

De regulă, această achiziție se realizează printr-o societate comercială de 
tip fantomă, care ulterior dispare fără a înregistra, declara și plăti TVA-ul aferent 
livrărilor făcute pe piață. 

Bunurile astfel introduse în țară vor fi facturate apoi de către beneficiar, fie 
direct fie prin intermediul unui lanț de societăți fantomă, prin tranzacții succesive, 
iar acesta va avea dreptul de deducere a TVA-ului în baza documentelor justificative 
furnizate de societatea fantomă de la care s-a aprovizionat. 

15  Neagu Costi, Reducerea impozitelor în România prin companiile off-shore,Ed. Tehnica, București, 2001, p. 11
16 https://www.academia.edu/36789070/EVAZIUNEA_FISCAL%C4%82_%C3%8Endrum%C4%83tor_Student_
ME%C5%9ECA_IULIA-M%C4%82D%C4%82LINA, accesat online în data de 20.03.2020
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Concluzii

Ca atare, ne raliem la opinia conform căreia efectele acestui fenomen se reflectă 
în mod direct asupra veniturilor pe plan fiscal, fiind un motiv constant de modificare 
în sens negativ a mecanismului pieței, contribuind astfel la inechități sociale și 
creșterea în mod repetat a obligațiilor fiscale cu scopul de echilibrare a veniturilor 
provenite de la contribuabili, întrucât „evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă și 
ingenioasă, pentru motivul că fiscul lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel mai 
sensibil interes, interesul bănesc”17. 
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Maria Claudia CRĂCIUNESCU1

Rezumat 

Rolul acțiunilor în dreptul procesual penal este unul fundamental, 
având în vedere că acestea oferă un echilibru acolo unde și-a făcut apariția un 
conflict juridic penal. Pentru a analiza stingerea acțiunii penale este necesar 
a înțelege implicația acțiunilor în dreptul procesual penal, în speță, acțiunea 
penală și acțiunea civilă în procesul penal. Lucrarea de față se fundamentează 
pe un studiu aprofundat al doctrinei elaborată de specialiști de Drept procesual 
penal din România.

Cuvinte cheie: acțiuni;  drept procesual penal; doctrină;

Abstract 

The role of actions in criminal procedure law is a fundamental one, 
given that they provide a balance where a criminal legal conflict has arisen. 
In order to analyze the extinction of the criminal action, it is necessary to 
understand the implication of actions in criminal procedural law, in this case, 
the criminal action and the civil action in the criminal process. This paper is 
based on an in-depth study of the doctrine developed by specialists in criminal 
procedural law in Romania.

Keywords: actions; criminal procedural law; doctrine; 
1  Doctorand Universitatea Ovidius, Constanța

STINGEREA ACȚIUNII PENALE  
ÎN PERSPECTIVA LEGIUITORULUI 

ROMÂN

EXTINGUISHING THE CRIMINAL 
ACTION IN THE PERSPECTIVE  

OF THE ROMANIAN LEGISLATOR
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Acțiunea penală, potrivit doctrinei, reprezintă ,,instrumentul juridic prin 
care făptuitorul, ca subiect de drepturi procesuale, devine inculpat și 

parte în procesul penal, iar instanța de judecată o dată învestită prin promovarea 
acțiunii penale este obligată să judece cauza respectivă’’2. Această trecere de la o 
etapă la alta, practic de la calitatea de parte într-un proces penal, la cea de făptuitor 
a unei infracțiuni, putem afirma că reprezintă un aspect extrem de important, iar nu 
puțini au fost teoreticienii ce s-au aplecat asupra acestui fapt.

Pentru a putea vorbi despre acțiunea penală trebuie să avem în vedere sediul 
materiei-Codul de procedură penală, Titlul II. Acțiunea penală și acțiunea civilă 
în procesul penal. De remarcat este faptul că articolul 17 se intitulează ,,stingerea 
acțiunii penale”. De asemenea, capitolul II, trebuie să avem în vedere că se intitulează 
„acțiunea civilă, însă nu reprezintă obiectul studiului acesteia”3.

Potrivit legiuitorului ce a stipulat în art. 17 C. pr. pen., acțiunea penală se 
stinge în cursul urmăririi penale prin:

- clasare; 
- renunțarea la urmărirea penală. 
Mai mult, în cursul judecății, acțiunea penală se stinge prin: 
- rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare; 
- amânarea aplicării pedepsei; 
- achitarea; 
- încetare a procesului penal
Practic, într-o soluție procesuală, acțiunea penală se stinge în cursul judecății 

ce este cuprinsă într-o sentință, de asemenea. Mai mult, condamnarea se pronunță 
doar dacă instanța constată că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită 
de inculpat. Totuși, în cazul în care „inculpatul a cerut continuarea procesului 
penal potrivit art. 18 Cod procedură penală și se constată, ca urmare a continuării 
procesului, că sunt incidente cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d). Cod 
procedură penală, instanța de judecată pronunțată achitarea4. 

Potrivit legiuitorului ce a prevăzut, în cadrul art. 16 Cod procedură penală, 
că acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, însă odată ce a fost pusă în mișcare 
aceasta nu mai poate fi exercitată dacă5: 

-fapta nu există; 
-fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția 

prevăzută de lege; 
-nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea; 
-există o cauză justificativă sau de neimputabilitate; 
-lipsește plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent 

2  Buneci, Petre, Drept procesual penal, Editura Fundației României de mâine, București, 2001, p. 61
3  Radu, Marius Eugen, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Universitară, București, 2014
4  Ibidem, p. 101-102
5  Ibidem, p. 101-102
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ori o altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii 
penale; 

-a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului 
persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori a inculpatului persoană juridică; 

-a fost retrasă plângerea prealabilă în cazul infracțiunilor pentru care retragerea 
acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un 
acord de mediere în condițiile legii; 

-există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; 
-există autoritate de lucru judecat; 
-a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
În ceea ce privește transferul procedurii penale, este important de subliniat 

faptul că „acesta este justificat prin interesul de a descoperi adevărul și, mai ales, 
dacă elementele de probă cele mai importante se găsesc în statul solicitat”6.

În plus, în cazul în care procedura din țară se transferă într-un alt teritoriu, într-
un alt stat, în acest caz, „soluția care se va da în dosarul penal din statul român va fi 
de clasare sau încetare a procesului penal”7.

Pentru a trage la răspundere o persoană, este necesară o acțiune penală, aceasta 
reprezentând suportul legal al actelor și măsurilor, iar declanșarea și desfășurarea 
procesului penal sunt condiționate de existența acesteia.

Pe lângă acțiunea penală, ne mai întâlnim și cu o altă acțiune – cea civilă, 
ca instituție de procedură penală, însă aceasta nu face obiectul acestui studiu decât 
tangențial.

Un ultim aspect demn de menționat este că „art. 17 NCPP, era folosită în codul 
de procedură penală din 1936, nu însă și în Codul de procedură penală din 1968, care 
folosea expresia de împiedicare a punerii în mișcare ori exercitare a acțiunii penale”8.

În final, putem trage concluzia că stingerea acțiunii penale este doar un element 
al acțiunilor, însă reprezintă un element fundamental pentru toate părțile implicate 
într-un proces.
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Rezumat 

Deși vorbim despre o profesie liberală, profesia de avocat implică 
numeroase restricții și responsabilități, însă, cu toate acestea, nu putem nega 
că tot mai mulți juriști optează pentru această profesie, iar acest lucru nu este 
de mirare, ținând cont că această profesie a fost privită bine dintotdeauna, 
întrucât avocații, alături de medici, ingineri, arhitecți ș.a. profesioniștii dau 
tonul unei societăți mature. Au avocații un rol fundamental în societatea 
contemporană? Vom afla în cele ce urmează. 

Cuvinte-cheie: avocat; Uniunea Europeană; profesie liberală; 

Summary
 

Although we are talking about a liberal profession, being a professional 
lawyer involves many restrictions and responsibilities, but we can not deny 
that more and more lawyers choose to be professionals at this time and it is not 
surprising, taking into account that this profession has always been well seen, 
as lawyers, along with doctors, engineers, architects, etc. professionals set the 
tone for a mature society. Do lawyers play a fundamental role in contemporary 
society? We will find out in the following rows.

Keywords: lawyer; European Union; liberal profession;
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De-a lungul timpului, profesia de avocat, așa cum am afirmat și anterior, 

tindea să dețină un loc privilegiat în spectrul profesiilor. Desigur, avocatul a fost 
dintotdeauna admirat, adeseori atât prin prisma succesului profesional, cât și pentru 
numeroasele cunoștințe dobândite prin diversele sale studii întreprinse pe alte 
meleaguri care, aidoma studiilor urmate de artiști, prindeau contur în momentul în 
care aceștia se întorceau și puneau în valoare nu doar concepte noi, ci și patrimoniul 
național. Practic, avocatul nu era doar omul legii, ci și un promotor al culturii 
naționale, iar spre norocul artiștilor, printre colecționarii de artă contemporană, încă 
se mai numără și avocații. 

Un astfel de exemplu a fost Constantin G. Dissescu, un reputat avocat, om 
politic și profesor care, după ce a obținut titlul de doctor în drept la Paris, s-a întors 
și a susținut nu doar generații de studenți, ci și cultura românească. Astăzi, îi putem 
admira locuința în stilul arhitecturii brâncovenești care adăpostește Institutul de 
Istoria Artei de pe calea Victoriei nr. 1962 (vezi imaginea din registrul inferior), iar nu 
înainte de a trece mai departe, punctăm și faptul că acesta ,,se face remarcat și pentru 
insistența sa de a primi în Barou o femeie-Sarmiza Bilcescu – o premieră absolută în 
istoria dreptului românesc’’3.

Institutul de Istorie a Artei din București, România4 

Desigur, am putea spune că până la urmă pe avocat nu trebuie să îl vedem 
mereu la catedră ori într-un palat în stil eclectic, ci în sala de judecată unde poate cu 
adevărat schimba vieți. Complet adevărat, întrucât unul din atributele meseriei constă 
2  https://www.bucuresti-centenar.ro/casa-dissescu/, accesat în data de 8.05.2020
3  Oameni și locuri. Istoria și arhitectura a șase clădiri de patrimoniu din sectorul I, București, 2013, p. 59-61
4  https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Dissescu, accesat în data de 8.05.2020
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tocmai în unicitatea discursului. Astfel, nu vorbim aici de o unificare a viziunii, ci de 
puterea unei identități, a unui discurs autentic. 

În genere, legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat este cea care reglementează în prezent profesia de avocat în România, iar 
pentru ca aceasta să se armonizeze cu legislația Uniunii Europene, i-au fost aduse 
ample modificări, întrucât nu putem nega faptul că se dorește o unificare legislativă 
prin aderarea la un for comun5, la un ,,forum judiciar’’6. În acest sens, a fost introdus 
capitolul VIII prin care se reglementează statutul avocatului european și trebuie să 
menționăm că se face distincție între avocații străini din statele membre ale Uniunii 
Europene și avocații străini dintr-o țară care nu face parte din această structură, însă, 
cu toate acestea, lucrurile sunt pe deplin stabilite, iar un dialog între actorii diverselor 
state se poate țese oricând. 

Dincolo de reglementarea profesiei de avocat, în jurul acestei meserii 
gravitează, necontenit, anumite preconcepții, precum7:

– ,,Avocatul este „scump” sau, adesea, „prea scump”!
– Alegerea avocatului implică anumite riscuri, clientul nefiind în măsură să 

evalueze ex-ante pregătirea, competențele specialistului la care apelează și șansele 
de succes!

– Avocatul „îți ia banii și dacă pierzi, și dacă câștigi”, interesul său fiind cel de 
a încasa onorariul, indiferent dacă satisface sau nu scopul clientului!

– Avocatul poate fi duplicitar, cunoscând infinit mai multe amănunte, 
jurisprudență și legislație și având – posibil – unele interese ascunse;

– Avocatul poate fi oricând suspectat că are un „blat” cu partea adversă!’’
Cu toate acestea, libertatea � de care aceștia se bucură în profesia lor, atrage 

anual sute și mii de candidați ce dau examenul de admitere în profesie. Mai mult, 
putem spune că, deși nu este un examen ușor, profesia de avocat este în continuare 
una dintre cele mai râvnite profesii liberale.

În contextul actual, trebuie să recunoaștem faptul că se poate pune problema 
ca în viitor să se asigure o mai bună comunicare virtuală. Astfel, putem pune în 
discuție un spațiu în acest sens, astfel încât comunicarea să fie mult mai eficace? 
Poate că răspunsurile le vom primi pe parcurs, mai ales în contextul crizei actuale, în 
care nevoile primare tind să fie unicele nevoi despre care se mai poate face vorbire. 
Practic, considerăm că tot acest demers al omenirii, demers realizat în mii de ani, se 
va deconceptualiza, astfel încât nevoile primare să devină prioritare. Practic, se vor 
realiza necontenitc discuții ce vor creiona un final deschis, un final care provoacă 
imaginația multora dintre noi.

5 Chelaru, Ioan, Chelaru Ana-Luisa, Străinii în România. Regim juridic, Editura Universul Juridic, București, 2016, 
p. 404 
6 Allard, Julie, Garapon Antoine, Judecătorii și Globalizarea. Noua revoluție a dreptului, Editura Rosetti Educatio-
nal, București, 2010, p. 92 
7  https://www.juridice.ro/essentials/2359/profesia-de-avocat-in-anul-centenarului-marii-uniri-intre-prezent-si-vii- https://www.juridice.ro/essentials/2359/profesia-de-avocat-in-anul-centenarului-marii-uniri-intre-prezent-si-vii-
tor, accesat în data de 8.05.2020 
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Abstract 

The present paper is trying a futurological exploration of some patterns 
of human organization in XXIst century, by starting from gender history, 
combined with alter-globalism concept, as a way to avoid falling again or 
changing the globalism (as one model of mankind society organization  based 
on objective phenomena of globalization) into a Barbary stage (because no 
century is spared to face its own failed patterns of organization and its own 
forms of Barbary, that it need to overpass, during human history, in order to 
learn again the sublimation to the statue of spiritual civilization). If, at the 
beginning of XXIst century, the concept of civilization is rather understood as 
a material dimension, as the scientific-technological or economic-industrial 
levels, we cannot neglect the spiritual, ethical, legal and cultural dimension, 

1  Scientifi c researcher, Ph.D. in European institutional law, Faculty of Law, Bucharest University. She is also, dip- Scientific researcher, Ph.D. in European institutional law, Faculty of Law, Bucharest University. She is also, dip-
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SPIRITUALIZAREA CIVILIZAȚIEI 
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EVOLUTION IN XXIST CENTURY: 
TOWARDS A NEW SPIRITUAL DIMENSION 
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Studii de gen și impactul genului  
asupra organizării politice a societăților umane
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their absence putting in danger even the survival of human species.2

Key-words: spiritual civilization; patterns of human organization; gender 
history; Barbary stage; changes;

 Rezumat 

Prezenta lucrare explorează din punct de vedere  viitorologic, modele 
de organizare a societăților umane în secolul XXI, pornind de la istoria de gen 
și de la conceptul de ”alter-globalism”, ca modalitate de a evita o re-cădere 
sau o transformare a globalismului (un model de organizare a societății 
umane pornind de la fenomenele obiective ale globalizării) într-o etapă de 
barbarie (deoarece niciun secol nu este scutit de propriile sale modele eșuate 
de organizare și nici de propriile sale forme de barbarie, pe care trebuie să și le 
depășească, în decursul istoriei umane, spre a re-învăța elevarea la statutul de 
civilizație spirituală). Dacă în secolul XXI, conceptul de ”civilizație” este mai 
degrabă înțeles sub aspectul său material, ca fiind dimensiunea tehnologico-
științifică sau cea economico-industrială, trebuie să nu neglijăm dimensiunea 
spirituală, etică, legală și culturală, fără de care s-ar crea forme de barbarie 
ce ar periclita însăși supraviețuirea speciei umane.3 

 Cuvinte-cheie: civilizație spiritualizată; tipare de organizare umană; istoria 
de gen; stadiul de barbarie; schimbări; 

1. Spre o înțelegere a viziunii ”lumilor alter-globaliste”. 
Limita globalismului și provocarea lui. Separația între 
”Marile barbarii”(exclusiv axate pe dimensiunea economico-
tehnologică și lipsite de dimensiunea etică, spirituala) și țările 
vizionare (axate pe civilizațiile spirituale)

Una din marile schimbări pe care le va înregistra secolul XXI, schimbări 
axate pe direcția saltului spiritual în evoluția umanității (și nu pe 

continuarea încălcării sau relativizării sub diferite pretexte sau forme, a drepturilor 
sacre ale omului, precum dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, la demnitate, 
2  Acesta fiind o parte a unui eseu realizat între anii 2011-2012.
3  Prezentul text reprezintă o perspectivă teoretică și nu angajează nicio persoană fizică sau juridică, nici politica 
statului român. Toate drepturile asupra prezentului material sunt rezervate. Orice citare se poate cu menționarea 
sursei complete și a autorului.
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libertate, privativitate, la mediu curat, la intimitate, la unicitate și identitate) va fi, în 
opinia noastră, cea a începerii construirii unor tipuri de civilizații alter-globaliste, 
adică eliberate de o înțelegere superficială, materialistă, colonialistă chiar, dacă nu 
de-a dreptul primitivă, a globalismului4.

Lumile alter-globaliste reprezintă răspunsul creator (și nu deconstructivist), 
un răspuns spiritualizat (și nu cel ateist, rupt de Dumnezeu și înnecat în materialism) 
asupra rolului omului pe acest pământ; practic, ele reprezintă marele salt evolutiv al 
omenirii în sec. XXI și în cele următoare, demonstrând aplicarea plenară a primei 
legi universale a ordinii divine: respectarea liberului arbitru al omului, adică a nevoii 
sale de Dumnezeu, care i-a fost negată atâta vreme sub cuvânt că este o nevoie ne-
naturală, falsă ori ceva demodat, ridicol. 

Lumile alter-globaliste sunt total opuse lumii-închisoare a globalizării care 
presupune exercitarea de către elitele de tip involutiv a represiunii, terorii, minciunii, 
exterminării, manipulării, înfometării, controlului asupra omenirii (considerată și 
tratată ca o turmă de dobitoace sau de sclavi).

Lumile alter-globaliste sunt în perfect acord cu ordinea divină, deoarece 
ele se bazează pe restabilirea relației omului cu Dumnezeu, Creatorul plin de 
iubire, Atotțiitorul (Cel Care ține toate universurile văzute și nevăzute în grijă)5, 
pe respectarea demnității, a sacralității (omul-purtător de Dumnezeu, omul-chip 
și asemănare cu Dumnezeu), a libertății, unicității și identității ființei umane. De 
aceea, temelia acestor tipuri de civilizații umane ce se vor dezvolta începând cu sec. 
XXI vor demonstra exercitarea dreptului la liberă alegere al oamenilor, în afara 
manipulărilor istorice, a diversiunilor, a șantajelor și terorizării lor de către un sistem 
global dominat  de o elită de tip involutiv.

Lumile alter-globaliste sunt lumi ce au la bază axul dumnezeiesc, cel al 
promovării valorilor autentice (adevăr, bine, frumos, dreptate, iubire, lumină), cele 
care au încercat să fie pervertite, schimbate cu anti-valorile (rău, urât, minciună, 
discriminare, manipulare, frică, supraveghere tehnologică, control asupra ființei 
umane, nedreptate, ură, dezbinare, întuneric).

De aceea, temelia lumilor alter-globaliste duce spre reconectarea civilizațiilor 
umane cu Dumnezeu, Sursa vieții, Vistierul bunătăților și Ființa Supremă, adică 
ele devin construcții politico-economice, sociale și culturale de nezdruncinat, 
prin temelia lor în acord cu principiile dumnezeiești, cu valorile pe baza cărora 
funcționează întreaga evoluție a universurilor văzute și nevăzute, spre nivelurile cele 
mai elevate de existență6.

Ca un paradox, putem spune că, odată cu sec. XXI, țările sau spațiile care au 
cele mai mari șanse de a edifica tipurile evoluate de civilizații, eliberate de sistemele 
bazate pe minciună, teroare, frică, nedreptate, exploatare a omului, pe jefuire, 
4  David Korten, Lumea post-corporatistă. Viața după capitalism, trad. Nicolae Năstase, ed. Antet XX Press, 1999, 
p. 28-40.
5  Credința Ortodoxă (despre Pronia divină), Trinitas, ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,  Iași, 2007, pp. 66-67.
6  Credința Ortodoxă (despre Dumnezeu, Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute) -pp. 60-61.
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acumulare de bunuri și pe ban, nu vor fi marile puteri adepte ale unor modele de 
organizare social-politică, economică și ideologică revolute, uzate moral și mai ales, 
neviabile ab initio, nici țări industrializate sau cu avans tehnologic  de la sf. sec. 
XX și înc. sec. XXI (avansate mai ales în domeniul tehnologiilor de supraveghere, 
control și manipulare a omului). 

Aceste țări sau spații axate pe tipuri de organizări revolute nu vor putea 
edifica lumile alter-globaliste, tocmai datorită efectelor negative, de blocaj, ale 
secularismului (când nu este de-a dreptul, nihilism ridicat la nivel de politică de 
stat) tocmai pentru că nu și-au construit și nu au investit, vizionar,  în dezvoltarea 
unor modele opuse involuției promovate de unele elite, adică au făcut greșeala să 
se lase convinse de acestea să investească în politici și în civilizații de tip involutiv, 
adică unele orientate spre o globalizare de tip materialist exclusiv, spre construirea 
unor proiecte involutive (sau să le numim  neo-barbare). În acest fel, direcționarea 
eforturilor acestor țări către alter-globalism se va dovedi zadarnică, deoarece nu 
au avut prevederea sau inspirația să se raporteze, în politicile de stat (indiferent de 
domeniu) spre repoziționarea pe axul dumnezeiesc ci dimpotrivă, s-au lăsat convinse 
că îndepărtarea de acest ax (singurul care conferă stabilitate trans-istorică și nu 
numai, adică duce la deschiderea acelei civilizații spre alte tipuri de universuri și de 
lumi, prin conexiunea spirituală stabilită prin însăși esența spiritualizată, evolutivă 
a acestei civilizații) ar reprezenta marea înțelepciune de edificare a unui proiect 
politic.

În felul acesta, apreciem că,  mai degrabă, mari puteri ale sec. XX și ale 
începutului sec. XXI vor fi înclinate să ducă o luptă de rezistență la marile schimbări 
(cele de sistem) în istoria omenirii, schimbări la care împinge funcționarea  a înșiși 
Ordinii Divine. În loc să se poziționeze în conformitate cu Ordinea Divină și să își 
construiască tipuri evoluate de civilizații (bazate pe modele alter-globaliste), ele se 
poziționează total incorect, contrar Ordinii Divine și principiilor sale de funcționare, 
alegând involuția în locul evoluției (deoarece, cum atenționează doctrina de gen,  
o civilizație exclusiv bazată pe principii corporatiste sau materialiste este una 
distructivă, imperialistă ab initio, adică lipsită de orice preocupare etică, de elevare 
spirituală, o civilizație pur consumistă și fără viitor, o civilizație de auto-degradare)7. 
Aceasta mai prezintă și dezavantajul că deciziile politice se iau în numele oamenilor 
pe care nu îi întreabă nimeni cu privire la marile direcții ale civilizației lor, deci, 
încălcându-li-se flagrant dreptul la liberă opțiune. Din nou, acesta este un mare 
obstacol pentru civilizațiile de la sf. sec. XX, puternic industrializate, bazate pe 
bani, capital, tehnologii biometrice (de supraveghere și control), deci, pe metode și 
strategii axate pe direcția greșită (involutivă, separaționistă, dez-spritualizată). 

Prin aceasta, diferite mari puteri și alte state puternic industrializate sau având 
avans în tehnologiile înalte nu vor putea să fie inițiatoare ale proiectelor de lumi alter-
globaliste, deoarece axarea lor pe o temelie greșită, perimată, specifică Lungului Șir 
7  David Korten, Lumea post-corporatistă, op. cit., pp.27-35.
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de Evuri Întunecate (cinci milenii de patriarhalism, după cum se exprimă doctrina 
de gen, dominate de cultul bătăliilor, al cuceririlor, jefuirilor, exploatărilor și al 
consumului irațional)8 nu le permite să se dezvolte într-o direcție total opusă.

Cu alte cuvinte, civilizațiile dezvoltate exclusiv în sens materialist, corporatist 
(apreciat ca fiind neo-imperialiste, de doctrină)9 nu vor fi capabile să se muleze și 
să dezvolte noul model (alter-globalist) necesar realizării unei evoluții veritabile a 
civilizației umane ci doar vor mima saltul la o nouă etapă, ele căzând de fapt, într-un 
stadiu de neo-barbarie. Numim „neo-barbarie”orice stadiu de civilizație, indiferent 
cât de ridicat ar fi nivelul de tehnologie, știința, economia,  industrializarea  
unei țări sau regiuni, dacă acesta nu este însoțit de nicio raportare la un set etic, 
la reguli și cutume morale, la respectarea drepturilor omului și ale mediului, 
la dimensiunea spirituală și culturală. Adică, aceste civilizații aparent foarte 
evoluate, sunt de fapt, unele neo-barbare, și nu vor putea să reașeze brusc, întreaga 
lor civilizație secularizată, ruptă de Dumnezeu și construită pe această ruptură, 
pe un model complet opus de civilizație, nu vor fi capabile să treacă de la modelul 
involutiv (materialist, ateist), la cel evolutiv (unul axat în întregime pe refacerea 
liantului om-lume-Dumnezeu, deci pe dezvoltarea dimensiunii spirituale, culturale, 
etice, morale, în toate domeniile de viață și de guvernare).

Astfel că lumile alter-globaliste vor fi inițiate și dezvoltate, paradoxal, tocmai 
de acele țări/spații care au demonstrat, în ciuda vicisitudinilor și istoriei umane, că 
pot dezvolta, în condiții complet vitrege, complet ostile ale mediului politic regional 
și internațional, modele de rezistență la alienare10, de rezistență la separarea om-
Dumnezeu. Aceste spații pot fi ale unor state mici, tratate pe scena marilor manipulări 
ale istoriei ca fiind ”neglijabile”, ca fiind teatre de manevră în jocurile marilor 
puteri, ignorându-se rolul esențial al acestora în păstrarea unui model civilizațional 
spiritualizat, adevărat patrimoniu spiritual al umanității, opus evurilor primitive de 
teroare, manipulare și alienare pe scară globală, dezvoltate de modelele patriarhaliste 
ajunse la apogeu, după cinci milenii de existență și întruchipate de mari puteri ce 
s-au dezvoltat și au dispărut pe scena istoriei.

Aceste țări/spații mici, considerate ca ”nesemnificative” de marile puteri ale 
istoriei umane, au fost capabile nu doar de rezistență și de adaptare dar mai ales, de 
prezervare a modelului sacru, inseparabil, de guvernare spiritualizată (dintre om-
Dumnezeu), adică au luat în considerare axarea pe temelia cuvântului dumnezeiesc, 
au respectat valorile și principiile de funcționare ale ordinii divine, au recunoscut 
sursa sacră a puterii/a guvernării dar nu ca motiv de împilare a oamenilor sau de 
control și de exploatare a lor (precum în guvernările de tip machiavelist, involuat) 
8  David Korten, Marea Cotitură. De la Imperiu la Comunitatea terestră, op.cit., pp.94-95.
9   Idem, pp. 116-121. 
10  Mircea Malița, vorbind despre ”miracolul românesc”, parafrazându-l pe Gh. Brătianu, care considera  identitatea 
culturală, spiritualitatea, religia, limba, aspecte ce au oferit rezistență  sub civilizațiile zise de dominație, cucerire, 
jefuire și exploatare (materialiste sau cu doctrină chiar religioasă, războinică, precum otomanii). Cf. Mircea Malița, 
Cumințenia  pământului. Strategii de supraviețuire în istoria poporului român, ed. Corint, București, 2010, pp. 
15-22.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020 193

DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE

ci ca responsabilitate a guvernanților (indiferent de denumirea lor și de timpul 
istoric) în fața lui Dumnezeu, Izvorul Ierarhiei Cerești și al tuturor universurilor, 
văzute și nevăzute, știute și neștiute, lui Dumnezeu ca Împărat al împăraților și 
Domn al domnilor11. Din această cauză, aceste mici spații/țări au putut birui istoria 
cea manipulată și fabricată de forja intereselor marilor puteri, și mai mult, ele au 
transgresat-o, înălțându-se ca neam dincolo de istorie, întru Hristos (neamurile 
hristice, neamurile elevate, care au înviat din moartea păcatelor colective și a 
primitivității, primind Evanghelia, adică cunoașterea spirituală, luminarea cea divină 
a culturii lor).

Din această cauză (poziționarea corectă pe axul cel dumnezeiesc), țările/
spațiile mici, ignorate, disprețuite, călcate în picioare, măturate de multe ori de 
valurile războaielor, ale cotropirilor și ale oprimărilor imperiale, au rezistat12 în 
fața istoriei și biruind istoria, deoarece au optat pentru un tip de civilizație de tip 
luminos13 (construit pe axul dumnezeiesc, pe setul de valori autentice, după care 
funcționează Ordinea Divină, deci integrându-se firesc în această ordine și mergând 
spre desăvârșire spirituală). Aceste țări poate sunt acum lipsite de avansul înaltelor 
tehnologii sau de marea dezvoltare a domeniului industrial însă ne amintim, acesta 
nu reprezintă decât diferite stadii ale civilizațiilor de tip exclusiv materialist, care 
continuă să stea bazate pe temelia principiului secularizării (când nu este de-a 
dreptul o falsă temelie, una de contestare fățișă a Ordinii Divine) și mai ales, acest 
tip de civilizații (exclusiv materialiste) sunt sortite distrugerii, prin însăși ruperea 
lor de modul de funcționare al Ordinii Divine (omul, în conlucrare cu Dumnezeu, 
în temeiul dezvoltării și conștientizării dimensiunii sale spirituale, a unicității, 
demnității, sacralității, identității și demnității sale). Or, vedem cum aceste drepturi 
sacre sunt încălcate (dacă nu chiar desființate) de civilizațiile materialiste, dezvoltate 
de diferite mari puteri, care merg fățiș spre modelul involutiv (neo-barbarie) adică 
spre exploatarea, supravegherea, controlul, monitorizarea, manipularea și chiar 
exterminarea oamenilor (deci, aleg direcția de îndepărtare, de încălcare a principiilor 
de funcționare ale Ordinii Divine, alegând auto-distrugerea lor, de fapt).Prin urmare, 
este foarte dificil, dacă nu imposibil ca niște civilizații de tip exclusiv materialist, 
axate pe temelia șubredă a involuției, a decăderii (prin refuzul raportării la Dumnezeu 
11  Cf. Credința Ortodoxă, op. cit., pp. 79-81.
12  Mircea Malița recunoștea acest lucru, referindu-se la ”miracolul românesc”, adică la modalitățile și strategiile de 
supraviețuire ale poporului român sub civilizațiile de dominație. Cf. acestui autor, ”factorul cel mai important pe 
planul respectului de sine și al hotărârii de a supraviețui, salvând o identitate ce se contura, era religia”. ”Mehedinți 
afirma că după retragerea romană doctrina creștină e cea care a ținut loc de constituție daco-romanilor pentru viața 
modestă pe care o duceau în satele lor, căci acestea singure au subzistat după distrugerea orașelor de către barbari. 
Tribunalul (basilica) a devenit biserica iar noua credință a devenit lege”. Cf. Mircea Malița, op. cit., pp, 22-23. 
13  Aici putând încadra și tipul de rezistență pasivă sau de non-violență ca rezistență, practicat ca mod de a susține 
un tip de civilizație spirituală contra unei așa-zise civilizații de dominație, de teroare și ateism/materialism (sfinții 
închisorilor comuniste, sfinții gulagurilor- doctrina lui Nicolae Steinhard sau Valeriu Gafencu, dar putem încadra 
aici și doctrina Ghandi, care a adus în atenția lumii tipul de civilizație spiritualizată a Indiei într-un secol dominat  de 
propriile sale barbarii (folosirea armei atomice, gulaguri etc.). Cf. lucrarea National Geographic, 1000 de evenimente 
care au modelat lumea, ed. Grup Media Litera, București, 2011, p. 708.
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și a renegării Ordinii Divine) să dezvolte capacitățile trebuincioase unor modele de 
tip evolutiv, adică să dea naștere conștient, lumilor alter-globaliste.

Din contră, aceste țări, unele dintre ele făurindu-și adevărate imperii de tip 
postmodern (premergătoare imperiului global de exploatare, terorizare, exterminare 
și control al omenirii reduse la stadiul involutiv) continuă să dezvolte și să aleagă 
axarea pe secularizare, pe construirea civilizațiilor nihiliste, opuse modelului evolutiv 
(spiritualizat, în armonie cu ordinea divină) de civilizație.Toate aceste civilizații de 
tip exclusiv materialist, este important de știut, din prisma trans-istorică (adică, din 
persepctiva capacității lor de a depăși istoria, de a se proiecta în eternitate) sunt 
civilizații limitate, de tip involutiv, care nu respectă oamenilor din cadrul controlat 
de ele libertatea, demnitatea, sacralitatea, unicitatea, identitatea lor, deci sunt 
civilizații neo-barbare care încalcă în mod conștient Principiul Liberei Opțiuni a 
fiecărei ființe umane, Principiu Divin, respectat de întreaga Ordine Cosmică. De 
aceea, civilizațiile de tip involutiv (căci există și așa ceva,  civilizații de tip exclusiv 
materialist, de completă separare a guvernării și a omului de Dumnezeu, inclusiv prin 
substituirea lui Dumnezeu de către elite de tip involutiv) nu sunt apte să construiască 
lumi alter-globaliste.

Acest tip de lumi (demonstrând capacitatea conștientă de rupere de anti-
modelul promovat de de marile spații civilizaționale nihiliste, dez-spiritualizate, 
alienate mai ales la nivleul guvernării) sunt incapabile de adevărata creație (care 
presupune conlucrare cu Dumnezeu și nu rupere de El), fiind adevărate modele de 
lumi primitive, egoiste, bazate pe jefuire, consum haotic, pe frică, supraveghere, 
încălcarea liberului arbitru al omului, pe minciună și manipulare pe scară largă.

Modul machiavelist de guvernare asupra acestor populații nu va mai fi viabil 
în lumea marilor schimbări pe care le va cunoaște  sec. XXI.

2. Rolul țărilor  mici în re-umplerea de sens spiritual 
a lumii post-corporatiste. Marile Visterii ale Cunoașterii 
Spirituale, și aici, pe teritoriul românesc. Noile moduri (post-
machiaveliste) de guvernare a lumii

În mileniul III, care face deschiderea către Marea Epocă a Cunoașterii, 
inaugurând practic, Șirul de Evuri Luminate, se va realiza trecerea la noi moduri 
de guvernare și de organizare a societăților umane, complet distincte de actualele 
forme represive, false, de guvernare (bazate pe principiile machiaveliste demodate). 
Căci, putem să vorbim în cazul principiilor machiaveliste, atât de mult aplicate în 
istoria umană, de două caracteristici care nu se exclud: aceste principii de guvernare 
sunt  neviabile, deoarece se bazează pe practicarea unor metode și operațiuni 
bazate pe inversarea conștientă, voluntară, a ierarhiei valorilor. Dar ele sunt în 
însăși esența lor, niște principii opuse Ordinii Divine după care funcționează toate 
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universurile văzute și nevăzute, așa cum le-a creat Dumnezeu Atotțiitorul. Dacă 
principiile Ordinii Divine sunt: lumina, armonia,  iubirea , dreptatea, adevărul, 
frumosul, binele, deoarece toate acestea izvorăsc din Dumnezeu și mai ales, sunt 
ținute de El14, dând sens și imprimând direcția de funcționare pentru toată Creația, 
principiile machiavelice sunt complet altele, formând Anti-Ierarhii, Anti-Istorii și 
Anti-Ordini (începând de la proiecția spirituală și până la materializarea sa în istorie, 
ca și construcție politică, economică, socială, culturală). 

Or, nu se poate să concepem ca, în Marea Epocă a Cunoașterii Spirituale (în 
care se realizează re-conectarea ființei umane la dimensiunea spirituală a cosmosului, 
se realizează înțelegerea dimensiunii sacre a omului, atâta vreme negată de puternice 
orânduiri și ideologii ateiste care l-au forțat pe om să se desprindă de Ordinea Divină  
și să funcționeze autist, nihilist, într-un univers pustiu, format doar din materie, 
desacralizat în totalitate -atunci când nihilismul nu s-a convertit în mod paradoxal, 
într-un fals teism, inaugurând panteoane de falși zei cu care a încercat să Îl substituie 
pe Dumnezeu cel adevărat și viu-), în această epocă, să rămânem închistați în moduri 
de organizare și în ideologii demodate.

Aceste moduri de organizare, aceste ideologii demodate, care nu vor mai avea 
succes în mileniul III, nu vor mai fi credibile în rândul popoarelor și nu vor mai putea 
să stea, ca și până acum, la baza orânduirilor politice, economice, sociale, culturale, 
militare de pe planeta noastră.

Cei (inclusiv savanții) care s-au temut că acest secol va inaugura trecerea la un 
mod de viață și de guvernare religios, considerând aceasta (în mod absolut eronat) 
că ar fi o regresie (o abdicare a lumii de la dominarea spiritului științific) se înșeală. 
În loc de o cădere în fanatisme, așa cum ne îndeamnă manipulatorii de profesie 
(cărora nu le convine o recuperare a dimensiunii sacre a omului, nu le convine  o 
fundamentare a societăților umane pe relația om-Dumnezeu, în care omul devine din 
rob, fiul lui Dumnezeu, el fiind făptură aleasă a slavei dumnezeiești,15 creată după 
chipul și asemănarea16 lui Dumnezeu), sec. XXI va inaugura o epocă de recuperare a 
valorii omului, valoare care apare doar prin conectarea omului cu Dumnezeu, Ființa 
Supremă, Cel Care i-a dat viață. Știința nu va mai continua să domine orizontul 
spiritual al omenirii, în sec. XXI, deși a pretins acest loc demiurgic pentru care nu 
este pregătită și care nu i se cuvine. Aceasta, deoarece știința este omenească, este 
limitată și mai ales, prin impregnarea sa cu ateism, a ajuns una nihilistă, auto-
divinizată, complet separată de Dumnezeu, orientată spre a Îl contesta pe Dumnezeu 
decât a reface un liant spiritual între om și Dumnezeu17. Mai degrabă, vorbim de o 
știință nihilistă care, în sec. XXI a tins (și mai tinde încă), să Îl nege pe Dumnezeu 
14  Cf. Credința Ortodoxă, op, cit., pp. 52, 66.
15  Credința Ortodoxă, op. cit., pp. 64.
16  ”Asemănarea” se referă la însușirile sufletești- cf.  Credința Ortodoxă, op. cit., pp. 62-63.
17  În Biblie există un pasaj care reflectă infinita distanță dintre mintea omenească și înțelepciunea dumnezeiască, 
Sophia (prima făptură de la începutul Creației): ”Cum ar putea un bob de nisip să înțeleagă marea?” Aceasta este o 
avertizare asupra limitei științei omenești de a nu se așeza pe soclu, pretinzând că ceea ce nu se vede nu există și că 
tri-dimensionalul este toată existența.
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ca și Creator și să se substituie în locul Său (vezi clonarea umană și alte probleme 
deschise de știința contemporană). 

Or, sec. XXI va veni să re-așeze domeniile de activitate ale oamenilor în relația 
lor firească, cea întreruptă de guvernările și de orânduirile ateiste, materialiste sau 
deturnată prin fanatismele religioase (prin interpretările radicaliste, distorsionate ale 
cuvintelor dumnezeiești). Această relație firească este una a conlucrării dintre om, 
înțeles ca făptură aleasă a slavei dumnezeiești, chip și asemănare a lui Dumnezeu, 
(concepție de care toată știința sec. XXI va trebui să țină cont în Marea Epocă a 
Cunoașterii Spirituale) și Dumnezeu.

Sec. XXI va inaugura nu orice fel de epocă a cunoașterii (adică a unei cunoașteri 
științifice, complet rupte de Dumnezeu, ateiste, ajunse până la un fanatism științific, 
în care se proclamă pe sine unicul adevăr, în ciuda limitărilor și a deconectării sale de 
sfera spirituală, de divinitate) ci o epocă a cunoașterii spirituale. Aceasta înseamnă o 
schimbare fundamentală de paradigmă, prin care se părăsește paradigma deficitară, 
veche (știința este noul Dumnezeu, este marca post-modernității, adică a civilizației, 
ceea ce este complet fals) și se trece la axarea corectă a societăților umane pe relația 
cu Dumnezeu (însă o relație de conlucrare, nu una în spiritul limitat, de subordonare, 
al fanatismelor religioase trecute, în care cunoașterea era apanajul unei caste de 
sacerdoți și masele era ținute în aceeași manipulare ca și pe timpul guvernărilor 
ateiste). Cunoașterea spirituală care leagă pe om de Dumnezeu  va fi una deschisă 
tuturor, nu un monopol al unor clase conducătoare, elitiste, adică separate de popoare 
și guvernând împotriva lor (așa cum și-a căpătat în zilele noastre, înțelesul și astfel 
s-a compromis, termenul de ”elite”).

Cunoașterea spirituală este deschisă tuturor prin însăși natura ei și prin natura 
omului, căci fiecare ființă umană este chip și asemănare a lui Dumnezeu, fiecare om 
Îl poartă pe Dumnezeu în sufletul său, fiecare este un purtător de lumină. 

Prin această conștientizare fundamentală a naturii omenești (spirituale, atâta 
vreme negată cu înverșunare de guvernările de tip întunecat, ateiste) sunt înlăturate 
și discreditate toate sistemele de tip involutiv, bazate pe teroare, frică, supunere ca 
negare a umanului, prin manipulare, minciună, șantaj, prin nedreptate și ținere a 
omului în întuneric, în diferite stadii de sclavie, indiferent de timpul istoric și de 
denumirea lor.

Prin această conștientizare fundamentală a naturii omenești, se înlătură 
temelia Lungului Șir de Guvernări Întunecate, bazate pe principiile machiaveliste, 
în care omul a fost considerat, de-a lungul timpului: marfă, sclav, număr, consumator, 
proletar, inamicul poporului, debitor la bănci, omul nou și altele asemenea. Aceste 
înțelesuri existențiale (de fapt, anti-existențiale) impuse omului în Lungul Șir de 
Evuri Întunecate, care nu corespund naturii omenești (impregnată de spiritualitate) 
și nici sufletului său (pe care știința cea avansată nici acum nu l-a putut demonstra, 
dovedindu-și limitările inerente) vor fi toate înlăturate în noile lumi ce se vor naște. 
Aceste lumi noi nu vor fi nicidecum  tipuri de organizări sociale, politice, culturale, 
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economice bazate pe proiecte globaliste ori post-moderne, în înțelesul acordat acum 
de civilizațiile decadente.  

Alături de Marea Decădere a civilizațiilor consumatoriste și corporatiste 
(ca model civilizatoriu, axat pe materialism, egoism, competiție, ban, exploatare, 
consum)18, sec. XXI va mai înregistra și Marele Eșec al  tuturor orânduirilor 
deconectate de dimensiunea spirituală a omului și de Dumnezeu.  Omul nu trăiește 
separat de cosmos, ci ca o parte a sa; omul nu trăiește separat de planeta sa, ci ca 
o parte a sa; omul nu trăiește separat de Dumnezeu Care este Izvorul vieții și ca un 
chip și asemănare a lui Dumnezeu. Toate aceste relații fundamentale pentru om și 
viața sa, pentru sensul vieții sale, sunt bazate în mod firesc, pe o viețuire armonioasă.

Orânduirile materialiste, ateiste, din Lungul Șir de Evuri Întunecate au făcut 
această viețuire una nearmonioasă, detașată de cosmos, de planetă, de Dumnezeu. 
Ele au obligat omul să trăiască în mod contrar naturii sale, contrar scopului său 
existențial, să trăiască deconectat, într-un mod schizoid cosmic. Toți cei care au 
forțat omul să trăiască opus naturii și menirii sale în univers, nu vor mai putea, 
pe viitor, influența modurile de orânduire politică, socială, economică, și culturală 
ale societăților umane, deoarece  se produce  inevitabil intrarea în zona luminoasă 
(deschiderea către forme de orânduire evoluată, către descoperirea spiritualității și 
sacralității omenești, către conlucrarea cu Dumnezeu).

Nihilismul va fi studiat istoric în școlile de cunoaștere spirituală ale Înaltelor 
Spații Civilizaționale ce se vor deschide în mileniul trei, în special pe teritoriile 
statelor bogate cultural și spiritual, dar disprețuite acum din cauza regresului (și acesta 
impus) industrial, agrar, tehnologic – după standardele civilizației postmoderne, de 
influență postmodernă decadentă. 

Toate țările formează spații cu alchimii spirituale deosebite, iar după 
spiritualitatea lor vor fi capabile, fiecare dintre ele, să recepteze în felul lor, acest Nou 
Eon în care intră planeta. Unele vor percepe corect și cu bucurie această schimbare 
și vor deveni lumi alter-globaliste, spirituale, dezvoltându-se extraordinar în secolele 
ce vor veni. Altele vor insista să rămână pe gama de  experiențe politice de la sf. sec. 
XX, adică, să rămână captive în reminiscențe ale Lungului Șir de Evuri Întunecate, 
chinuindu-se (și chinuindu-și popoarele) cu aplicarea obsesivă a principiilor 
machiavelice demodate. Nu se mai pot aplica principii machiavelice în Șirul de 
Evuri Luminoase care se deschide acum în fața noastră, pentru incompatibilitatea 
dintre ele și noile tipuri de orânduiri sociale, politice, economice și culturale, așezate  
pe un alt set de valori. Nu se poate realiza o co-existență între lumină și întuneric, 
nici între țări așezate pe principii machiavelice revolute și țări așezate pe noi sensuri 
civilizaționale. De aceea, anume ciocniri în epoca de început a Lungului Șir de 
Evuri Luminoase, între aceste două tipuri de lumi, incompatibile,  vor mai fi, până 
la așezarea firească a noilor tipuri de lumi (ale civilizațiilor spiritualizate, care au 
renunțat la modelul dominației, consumului, profitului, competiției sociale). 
18  David Korten, Lumea post-corporatistă, op. cit., pp. 20-21, 32-39.
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În toată această ordine sistemică  în schimbare, în plină migrare dinspre 
periferia întunecată, supusă influențelor haotice (traduse în istoria umană în perioade 
de haos, de năvăliri barbare, de invazii de popoare cu efecte anti-civilizatorii dar și în 
întemeierea de orânduiri represive, schizoide, ateiste sau de un teism prost înțeles și 
aplicat- cum ar fi culturile sângeroase ale unor zei antici -) spre dimensiunea spirituală 
(spațiul marilor și vechilor influențe civilizaționale), se desprinde rolul specific al 
țărilor sau al spațiilor culturale milenare organizate tradițional și predominant pe 
dimensiunea spirituală a civilizației, printre care și spațiul civilizațional românesc, 
despre care doctrina recunoaște că este un spațiu având o bază multi-milenară 
axată pe importanța esențială acordată dimensiunii spirituale a civilizației. 

Putem introduce spațiul românesc de azi în categoria spațiilor provenind 
din tipuri de civilizații spirituale sau cu profundă dimensiune spiritual-religioasă, 
în ciuda organizărilor patriarhale experimentate și de ele, în decursul mileniilor 
– observăm că  dimensiunea spirituală nu a dispărut niciodată ci a reprezentat o 
dimensiune fie de rezistență, de transgresare a istoriei, a primitivității, a barbariei, 
fie o afirmare plenară a sa în calitatea ei de civilizație oficial adoptată de tiparele 
politice de guvernare, în alte timpuri istorice. Acest tip de spații sau de țări au 
cultivat în mod tradițional (unele cum este cazul spațiului cultural românesc, încă 
de la formarea poporului român) un set de valori ancorate de axul hristic, au cultivat  
la nivelul spiritual  colectiv un set de puncte de reper fundamentale pentru existența 
și definirea „rostului în lume” (inclusiv sub aspect cosmic și spiritual) al poporului 
român. Aceste puncte de reper esențiale sunt toate axate pe cuvântul hristic, și 
precedându-l, pe legile belagine (anterioare legislațiilor lui Hammurabi, Manu, 
Moise), deci pe energia luminoasă, pe legea iubirii universale, care face legătura 
autentică dintre om și Dumnezeu, dintre om văzut nu ca marfă, număr sau sclav, 
nu ca un consumator sau ca dușmanul poporului (precum în orânduirile periferice, 
întunecate, marcate de haos), ci om văzut ca aproapele, ca și chip și asemănare 
dumnezeiască și Dumnezeu, Izvorul vieții, Atotțiitorul.

Toate punctele de reper pentru fundamentarea axiologică și existențială 
a popoarelor creștine le vedem axate pe lumină, pe iubire, adică pe cuvântul 
hristic (Hristos fiind Logosul întrupat). Aceste țări sunt nu numai state (în sensul 
politico-istoric) dar ele sunt spații milenare de spiritualitate. Țările care sunt spații 
de spiritualitate și de proiecte politice de tip evoluat, spiritualizat, etic, care vor 
corespunde în cel mai înalt grad autenticei Marii Schimbări sunt cele ce au cea mai 
mare capacitate de adaptare la Marea Epocă a Cunoașterii Spirituale care se deschide 
odată cu sec. XXI.

Proiectele anti-spirituale de civilizație, în fapt, cele de „neo-barbarie”, 
indiferent de denumire și de modalitatea de implementare (adică, acelea îndreptate 
împotriva legii armoniei universale, care domină Ordinea Divină) reprezintă, la 
nivel cosmic și spiritual, poluări, reziduuri toxice, ultimele reminiscențe ale trecerii 
omenirii prin matricea întunecată, prin Lungul Șir de Evuri Întunecate al istoriei, în 
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zona periferică a istoriei. 
Prin urmare, toate noile tipuri de orânduiri sociale, politice, culturale, 

economice, începând cu sec. XXI, vor fi unele influențate de noua matrice (civilizația 
spirituală), de noul model (spiritualizare), deci vor fi unele complet opuse celor 
care au dominat și au marcat principalele jaloane ale orânduirilor de până acum 
(aparținând Lungului Șir întunecat de Evuri). Se va opera deci o despărțire totală, 
definitivă a  vechiului de nou, adică a guvernărilor și orânduirilor de tip involutiv 
de cele  de tip evolutiv, o despărțire a întunericului de lumină. Această separare 
(inclusiv la nivel spiritual și civilizațional)  între civilizațiile axate pe modelul 
machiavelic (întunecat) și cele axate pe modelul luminos, dumnezeiesc, al armoniei, 
al conlucrării, al conectării omului la Ordinea Divină va fi una progresivă (deși totală 
și definitivă). Între istorie și spiritualitate, între istorie și divinitate nu se pot opera 
separări, așa cum s-au produs până acum (mai ales în nihilistul secol XX). 

Lumile post-capitaliste vor fi niște lumi în marea lor majoritate, alter-
globaliste, bazate pe înțelegerea și pe asumarea conștientă a modelelor spiritualizate 
de orânduiri sociale, economice, politice, culturale.  Aceste lumi vor fi construite 
progresiv, în funcție de așezarea spirituală specifică a fiecărei țări față de principiul 
armoniei din Ordinea Divină. Aceste țări sau spații se vor converti în adevărate 
rezervoare de spiritualitate, constituind pe teritoriile lor adevărate zone academice, 
universitare, de cercetare științifico-teologică foarte avansate, care vor studia din 
perspectivă spirituală cosmosul, omul și lumea sa, din acea perspectivă furată sau 
manipulată, când nu a fost obstrucționată și înlăturată cu totul (în epocile ateiste) 
de-a lungul șirului de evuri întunecate. Ele vor realiza conectarea dintre știință și 
spiritualitate, considerând tehnologia nu ca pe un demiurg (cum apare în societățile 
neo-barbare, decadente) ci ca pe un simplu instrument de ajutorare  a muncii omului 
și nu un instrument de manipulare, de control, de supraveghere și de înrobire a 
omului (deturnarea tehnologiei de la scopul său firesc). 

În aceste țări, tehnologia va fi îmbunătățită, și inovațiile în acest domeniu care 
se vor face, nu vor fi folosite pentru înrobirea, supravegherea și controlul, pentru 
manipularea oamenilor, deoarece întregul tip de organizare și de guvernare se va 
schimba radical. Vor fi aplicate principii de Înaltă Guvernare Hristică, adică unele 
bazate pe refacerea armoniei, a încrederii între guvernanți și cei guvernanți, pe 
educarea poporului în spiritul tradițional  spiritual al acestuia (oprindu-se procesul 
pervertirii sale, prin deconectarea sa de la identitatea sa spirituală proprie, milenar 
prezervată în acel spațiu). 

Pe teritoriul unor astfel de țări se vor aplica noi moduri de guvernare, complet 
opuse celor de tip involutiv (machiavelic), care treptat, se vor converti în modele 
de guvernare viabile și pentru celelalte zone ale lumii aflate pe diferite alte trepte 
de rezonanță la dimensiunea spirituală a civilizației. Progresiv, aceste spații se 
vor converti în adevărate Visterii ale Cunoașterii Spirituale (cunoașterea  opusă 
cunoașterii ateiste, sterpe, de tip exclusiv tehnologic). Cunoașterea spirituală este 
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cea care pune limită trendului tehnicist (definind omul tehnologizat dar fără cultură, 
fără suflet, fără spiritualitate, un fel de robot care ne este propus de adepții post-
modernismului, ca model de viețuire superioară). Cunoașterea spirituală folosește 
tehnologia și nu permite omului să folosească tehnologia pentru a înrobi, a exploata, 
a manipula pe alți oameni. Aici apare calitatea spirituală și morală a liderilor 
lumilor axate pe valorificarea dimensiunii spirituale a civilizației înalt-tehnologizate. 
Calitatea guvernării în aceste spații culturale și spirituale este una complet opusă 
guvernărilor de până acum. Aceste moduri de a intra într-un sistem de conducere 
al unei țări sau spațiu politic în sec. XXI vor fi revolute, practic, vor fi respinse 
de oameni, deoarece la nivelul spiritual, sunt moduri de practicare a guvernării 
demodate, aparținând machiavelismului și nu guvernării evoluate, de tip spiritual, 
etic, moral.  Se va forma un alt tip de clase politice, bazate pe: repunerea în ordine 
a valorilor (pervertite în Ultimul Val al Guvernărilor de tip Involutiv), pe eliminarea 
nedreptății cronice, sociale, acumulate de sistemele decadente ce au precedat acest 
val de mari schimbări; pe eliminarea sistemelor represive, de manipulare, șantaj, 
control și supraveghere a oamenilor, realizate prin servicii secrete îndreptate 
împotriva propriilor popoare și slujind guvernări de tip involutiv; pe construirea 
unor ordini sociale și politice, economice și culturale bazate pe dreptate, pe adevăr, 
pe muncă cinstită și pe încurajarea acesteia de către stat și pe alte valori care sunt 
specifice acelui spațiu, încă de la formarea sa (alcătuind identitatea sa de neam). 

Unitatea oamenilor , premisa de la care se deschide mileniul III nu va însemna 
o unitate forțată, obținută prin teroare și în scop de persecuție, manipulare, control 
și înregimentare a oamenilor. Dimpotrivă, ea înseamnă libera con-lucrare dintre toți 
oamenii pentru întemeierea Noilor Lumi (lumile alter-globaliste), bazate pe seturi 
de valori radical diferite de cele dihotomice practicate până acum în lumile ”neo-
barbare” ( super-tehnologizate însă lipite de etică, super-birocratizate însă lipsite de 
cultură și spiritualitate, consumiste, materialiste sau pur comerciale).
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Abstract 

The characteristics of the current security architecture have been 
perfected in the light of geopolitical and geo-strategic developments, which have 
led to major changes in the range of security risks, threats and vulnerabilities. 
The dynamic of asymmetric threats and the transition to the hybrid form, 
imposes new approaches in their study and analysis, in the elaboration of 
strategies for counteracting them, in the planning of military actions and 
the projection of force. The diversity and complexity of hybrid threats and 
their increasingly unpredictable manifestation have changed the course of 
conflict through the innovative involvement of effectiveness multipliers found 
predominantly in the broad sphere of the non-military spectrum.
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Abstract 

Caracteristicile mediului actual de securitate s-au desăvârşit în 
lumina evoluţiilor geopolitice şi geostrategice, care au condus la schimbări 
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majore în gama de riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii. 
Electrizarea ameninţărilor asimetrice şi transcederea către forma hibridă, 
impun noi abordări  în studiul şi analiza acestora, în elaborarea strategiilor 
pentru contracarare, în planificarea acţiunilor militare şi proiecţia forţei. 
Diversitatea şi complexitatea ameninţărilor hibride, manifestarea lor tot mai 
impredictibilă, au schimbat cursul conflictualităţii prin implicarea inovatoare 
a multiplicatorilor de eficacitate aflaţi preponderant în sfera cuprinzătoare a 
spectrului non-militar. 

Cuvinte-cheie: mediul de securitate ; ameninţări asimetrice ; ameninţari 
hibride ; multiplicatori de eficacitate ;

Asigurarea securităţii unui stat este un deziderat centrat pe identificarea 
oportună şi corectă a trei elemente esenţiale, aflate în strânsă relaţionare: 

ameninţările, vulnerabilităţile şi riscurile de securitate, având în vedere că 
materializarea ameninţărilor depinde în cea mai mare măsură de ,,sensibilităţile” 
entităţii în cauză, identificate ca fiind riscuri şi vulnerabilităţi, privite adesea ca nişte 
complici ai agresorului. 

Conceptul tradițional de „securitate” cunoscut inclusiv în perioada Războiului 
Rece, s-a bazat pe ,,autoapărare”, timp în care, ,,ameninţarea” a fost reprezentată 
de ,,invazie”. Treptat, semnificaţia s-a extins, astăzi înţelegerea securităţii depăşind 
bariera definiţiei stricte a siguranţei privită prin prisma conflictelor armate, 
identificându-se cu securitatea umană sub toate aspectele sale extinse. 

Altfel spus, materializarea ameninţării se regăseşte în ,,acţiuni, fapte sau stări 
de fapt, capacităţi, strategii, intenţii ori planuri ce pot afecta valorile, interesele şi 
obiectivele naţionale de securitate şi/sau sunt de natură să pună în pericol direct 
sau indirect securitatea naţională, prin afectarea funcţionării normale a instituţiilor 
statului, a vieţii şi integrităţii fizice a cetăţenilor şi a organizării comunităţilor 
umane”3.

În mod special, ameninţările reflectă legătura între degradarea mediului de 
securitate şi izbucnirea conflictelor, posibilitatea transformarării acestora în cauze 
directe ale insecurităţii, reclamând potenţialul lor de a genera conflicte. 

Până la sfârşitul secolului al XX-lea, conflictele puteau fi descrise relativ 
simplu: un stat sau o alianţă de state aplicau împotriva altui stat, instrumentele 
puterii (în special cele militare), agresiunea fiind îndreptată către un inamic lesne 
de identificat. Iniţial, conflictele au fost în mare măsură simetrice, însă începând 
cu dezintegrarea ţărilor din Pactul de la Varșovia, ordinea mondială bipolară a fost 
dizolvată şi odată cu ea a dispărut imaginea conflictului evident şi relativ previzibil. 

Treptat, consideraţiile strategice şi orientările militare s-au schimbat, actorii 
regionali urmărind obţinerea şi extinderea influenţei politice, în acest scop, fiind 
3  Administraţia Prezidenţială: Ghidul Strategiei naţionale de apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, p. 7, dispo-, dispo-
nibil on-line:  https://www.presidency.ro/files/userfiles/Ghid_SNApT_2015-2019_AP.pdf., accesat la 23.04.2020;
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aplicate o varietate de mijloace şi metode susţinute de instrumente variate, aparent 
toate fiind subordonate dezideratului „binelui împotriva răului”.

Asimetriei i-a fost atribuită ,,punerea în practică a operaţiilor imprevizibile 
în simbioză cu renunţarea parţială sau totală la regulile etalate de adversar”4, altfel 
spus, utilizarea simultană a convenționalului şi neconvenționalului, acesta din urmă, 
materializându-se în efecte-surpriză menite să fructifice vulnerabilitățile inamicului. 
Chiar dacă aceste practici se regăsesc în colecţia aplicată de acţiuni teroriste, fiind 
dedicate tipolgiilor actorilor non-statali, ele au fost asumate şi de actorii statali.

 O privire atentă asupra evoluţiei ameninţărilor de securitate ne îndreptăţeşte 
să afirmăm că simetria este o stare extrem de solubilă, asimetria devenind pregnantă 
şi expresivă în spectrul conflictului, existând în permanenţă variaţii între echilibrul 
şi dezechilibrul balanţei de forţe, modurile de operare cu niveluri de agresivitate 
diferite, care combină acţiunile convenţionale cu cele neconvenţionale. 

Niciuna dintre noile ameninţări nu este pur militară şi, pe cale de consecinţă, 
nu poate fi abordată prin mijloace pur militare, fiecare ameninţare necesitând o 
combinație de instrumente. 

Asimetria privită ca o concurenţă de lupte convenţionale întreţinute de acţiuni 
neconven ționale, devine expresia „logicii paradoxale a strategiei”, identificată de 
Edward Luttwak care aprecia că eficienţa unor acţiuni, cât şi argumentele practice 
şi logice ale utilizării lor, poate fi umbrită de judecata conform căreia, ceea ce a 
funcţionat ieri, nu trebuie să fie eficient şi mâine, fiind de preferat ca surprinderea şi 
inovabilitatea să sporească asimetria”5.

Treptat, ameninţarea a îmbrăcat noi forme conceptuale, fiindu-i atribuite 
adjective specializate, având în vedere trecerea de la lupta tactică în câmp deschis, 
caracterizată de modalităţi de acţiune cunoscute şi asumate de actori identificaţi, la o 
luptă globală, extinsă în planuri non-militare. Cel mai adesea, arealul acţiunilor non-
militare a demonstrat un accentuat substrat ideologic, etnic, unde actorul compensează 
inferioritatea sa de orice fel, prin abordarea multiplicatorilor de eficacitate, constituiţi 
în elemente surpriză care eludează latura pur militară a conflictului şi sunt direcţionate, 
cel mai adesea, spre asigurarea suportului populaţiei civile6.

Trăim într-o lume a ameninţărilor globale, a pieţelor globale şi a mijloacelor 
globale de exprimare în masă, unde securitatea şi prosperitatea noastră depind tot 
mai mult de un sistem multilateral eficient, fundamentat pe acţiuni de evaluare a 
ameninţărilor comune.

În cadrul Strategiei europene de securitate, în materie de securitate au fost 
identificate o serie de ameninţări comune la adresa intereselor statelor membre, 
ameninţări care, de-a lungul timpului, şi-au amplificat importanţa crescând în 
4  Petre Duţu, Ameninţări asimetrice sau ameninţări hibride:delimitări conceptuale pentru fundamentarea securită-
ţii şi apărării naţionale, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I”, Bucureşti, 2013, p.24.
5  Edward N. Luttwak, Strategy: The Logic of War and Peace, Harvard University Press, 1987, pp.7-17.
6  Petre Duţu, Op. cit., p.30. 
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complexitate, amintind aici: proliferarea armelor de distrugere în masă, terorismul şi 
criminalitatea organizată, securitatea cibernetică, securitatea energetică, schimbările 
climatice, fără să nesocotim ameniţările la adresa sănătăţii publice, în special 
pandemiile7. De asemenea, nu putem uita conflictele regionale, eşecul statal reprodus 
în proasta guvernare încununată de corupţie, abuzul de putere, instituţiile slabe şi lipsa 
responsabilităţii, inclusiv conflictul civil, toate acestea, slăbind statele din interior 8.

O agresiune la scară largă este improbabilă în prezent, dar amenințările de azi 
sunt tot mai diverse, mai puţin vizibile şi tot mai puţin previzibile.

Dezvoltarea noilor tehnologii, în special a celor informaţionale şi de 
comunicaţii, a reţelelor sociale de comunicare în masă, a oferit statelor mai mult 
spaţiu pentru a realiza proiecţia puterii, în diferite forme şi moduri, atât într-o manieră 
vizibilă cât şi ascunsă, specifică atacurilor cibernetice. Astfel, obiectivul principal al 
unui actor interesat devine influenţarea, prin inducerea unui anumit comportament 
care să slujească propriilor interese, fără ca iniţiatorul să poată fi identificat ca agresor.  

Implicarea actorilor non-statali alături de cei statali a electrizat caracteristicile 
asimetriei, fiind identificate diferite tipuri de asimetrie9 (tehnologică, a metodei, a 
voinţei, a moralului, de organizare, în termeni de răbdare a actorilor, a intereselor, 
a culturii și valorilor, a costrurilor şi a activelor părţilor implicate)10. Deşi cea 
mai evidentă rămâne asimetria tehnologică, un loc şi un rol deosebit în ierarhia şi 
influienţa tipologiilor enumerate, îl ocupă asimetria culturii şi valorilor, alături de 
asimetria costurilor şi cea a activelor. 

Înţelegerea culturii şi valorilor unei societăţi ţintă este esenţială pentru 
identificarea fundamentului acţional al acesteia, adică a motivelor, regulilor şi 
normelor statornicite în conştiinţa populației ţintă. Expresiile culturalităţii nu trebuie 
privite ca nişte bariere, fiind utilă transformarea lor în adevărate atuuri, înţelegerea 
valorilor unei societăţi fiind crucială, mai ales sub aspect etnic, religios şi ideologic, 
devenind astfel, tot mai pregătiţi să abordăm stategii care să răspundă realităţilor 
surprinzătoare din teren.

În ceea ce priveşte asimetria costurilor pentru părţile implicate, este evidentă 
existenţa unei mari discrepanţe. Ameninţarea este, prin natura ei, o sursă generatoare 
de tensiune şi dezordine, însă inducerea şi chiar menţinerea acestora sunt ,,ieftin” 
de creat, dar foarte ,,costisitor” de prevenit11. Inamicul asimetric este fluid, orientat 
7  Consiliul Uniunii Europene, Strategia europeană de securitate.  O Europă sigură într-o lume mai bună,  Belgia, 
2009,  p. 11-15, disponibil on-line: https://www.consilium.europa.eu/media/30815/qc7809568roc.pdf, accesat la 
30.04.2020
8  Ibidem, pp. 30-32.
9  Steven Metz, La guerre asymétrique et l’avenir de l’Occiden, Politique étrangère, 2003, pp. 25-40; Huseyn Aliyev, 
Emil Aslan Souleimanov, Asymmetry of values, indigenous forces, and incumbent success in counterinsurgency: 
evidence from Chechnya,  Glasgow, 2017, disponibil on-line: http://eprints.gla.ac.uk/153385/1/153385.pdf, accesat 
la 01.05.2020;
10  Petre Duţu, Op. cit., pp.34-35.
11  David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, Praeger Security International, 2006 , pp.6-8, 
disponibil on-line: https://www.semanticscholar.org/paper/Counterinsurgency-Warfare%3A-Theory-and-Practice-
Galula/f2d2aedbdcab918cc7c2d837882aff7068db6d4f , accesat la 04.05.2020;
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spre propagarea şi prelungirea ameninţării, contrastând sever cu atitudinea rigidă, 
îndreptată spre aplicarea unor tehnici, tactici şi proceduri previzibile, care nu fac 
altceva, decât să adâncească disparitatea în costuri și efort12. În acest sens, există 
multe exemple elocvente, fiind ,,ieftin” pentru un insurgent să bombardeze un pod, 
dar ,,costisitor” pentru un contrainsurgent să păzească toate podurile; ,,ieftin” să 
deturnezi avioane, dar ,,costisitor” să menţii securitatea aeriană, şi exemplele pot 
continua. 

Asimetria activelor, prin active înţelegând totalitatea bunurilor şi mijloacelor 
pe care le deţine un actor şi care pot face obiectul unei ameninţări sau conflict, 
evidenţiază discrepanţa dintre implicaţiile pentru actorul statal şi cel non-statal. În 
cazul unui actor statal, activele aflate în joc sunt incontestabil superioare, cele mai 
importante active care pot fi afectate şi puse în pericol fiind populaţia, teritoriul şi 
interesele, contrastând puternic cu poziţia actorului non-statal care, cu siguranţă 
are interese, dar celelalte active sunt inexistente, raportând la valoarea de adevăr a 
noţiunilor de populaţie şi teritoriu naţional.

Faptul că actorii scenei internaţionale, fie ei statali sau non-statali, vor aborda 
toate mijloacele şi metodele posibile pentru a-şi atinge obiectivele, mai ales pe cele 
strategice, nu este cu siguranță o noutate. Această paletă largă a abordărilor, aşa cum 
aprecia şi Clausewitz induce concluzia conform căreia fiecare epocă trebuie să se 
ocupe de propriul său concept de ameninţare şi implicit de conflict13.

Ameninţarea şi conflictul în sine reflectă întotdeauna civilizaţia şi sunt 
conectate la stadiul tehnologiei precum şi la circumstanţele din epoca și societatea 
respectivă. Trăsăturile mediului de securitate sunt rezutatul schimbării acelor 
circumstanţe relaţionate cu transformări în aria relaţiilor regionale, internaţionale, cu 
repoziţionări şi demersuri care se înregistrează în domenii de activitate importante, 
precum cele din spectrul politic, militar, economic, etnic şi religios. De asemenea, 
schimbarea circumstanţelor apare în contextul confruntării valorilor antagonice ale 
mediului internaţional de securitate, acolo unde se face simţită prezenţa democraţiei 
versus totalitarism, contestarea graniţelor acuale, tendinţele separatiste, fluxurile de 
migraţie, acţiunile specifice terorismului şi criminalităţii transfrontaliere şi alte astfel 
de manifestări cu potenţial de extindere. 

Putem afirma astăzi că globalizarea şi internaţionalizarea au facilitat propagarea 
unui tipar diferit pentru ameninţări, caracterul lor transfrontalier schimbând 
imaginea conflictualităţii în tot spectrul său. Globalizarea, în pofida multiplelor 
avantaje, a pus în mişcare un angrenaj complex, care a determinat statele mici să se 
orienteze către realităţile globale ale politicii de securitate, antrenând o dependenţă 
în creştere a acestora faţă de statele mari, dar şi o vulnerabilitate pe măsură. În acest 
fel, securitatea societăților este pusă în pericol, la fel de mult precum cea a fiecărui 
individ. Trebuie să fim conştienţi de faptul că nu doar societăţile statelor mici sunt în 
12  Ibidem;
13  Carl von Clausewitz,On War, The Project Gutenberg EBook, SUA, 2006, disponibil on-line: 
https://www.gutenberg.org/files/1946/1946-h/1946-h.htm , accesat la 14.05.2020;
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pericol, fiecare stat având obigaţia de a identifica timpuriu riscurile, vulnerabilităţile 
şi mai ales ameninţările de securitate şi de a aplica măsuri de protecţie, întrerupând 
astfel propagarea în lanţ a acestora, pe formatul efectului de domino.

„Lumea în ansamblu se confruntă cu volatilitate, complexitate şi incertitudine 
în creştere. Un sistem internaţional multipolar şi interconectat schimbă natura puterii. 
Distincția dintre securitatea internă şi externă se descompune. Straturile complexe 
de guvernare şi noile modele de interdependenţă împuternicesc noii jucători şi dau 
naștere la noi provocări”14. 

Noile provocări, au adus în atenţie tipologia hibridă a ameninţărilor şi 
conflitelor contemporane. Noutatea, exceptând abordarea unui atribut elocvent, este 
dată de fuzionarea sintetizată a unor scenarii de conflict, a căror existenţă a fost 
analizată până de curând doar într-o manieră izolată, fără a fi prospectate implicaţiile 
unui sincron.

Putem spune că nu există ameninţarea hibridă ca atare, ci mai degrabă ameninţări 
diferite care se propagă cu repeziciune, dând naştere la efecte surprinzătoare şi 
deschizând noi oportunităţi, adevărate linii de atac pentru iniţiator.

Ca o reacţie la natura tot mai difuză a conflictelor, conceptul „ameninţări 
hibride” se extinde dincolo de conceptul „război hibrid”, provocările viitoare venind 
din partea unor actori statali şi non-statali, care vor selecta şi utiliza inovator, tactici 
şi tehnologii variate, îmbinate spectaculos, totul în slujba propriei culturi stategice15. 

Totodată, amenințările hibride sunt caracterizate prin planificarea şi execuţia 
descentralizate, asigurând astfel posibilitatea unei adevărate compartimentări a 
activităţii, oferind inclusiv imaginea cooperării dintre actorul statal şi cel non-statal. 
Munca în comun, ca şi compartimentarea activităţilor specifice actorilor implicaţi, 
aduce în prim plan o asociere inovativă care permite abordări diverse pentru 
orice tip de acţiuni circumscrise mediilor militar şi non-militar, ceea ce antreneză 
multiplicarea şi diversificarea ameninţărilor hibride, dar şi noi oportunităţi în ceea ce 
priveşte proiectarea acestora. 

Ameninţările hibride sunt adaptate astfel încât să rămână sub pragurile de 
detecţie şi răspuns, bazându-se în mod deosebit pe viteza, volumul și omniprezența 
tehnologiei digitale care caracterizează epoca informaţională actuală. 

Tipologia actorului hibrid indică un adversar care folosește simultan şi adaptativ 
o combinație fuzionată de mijloace politice, militare, economice, sociale, tehnologice 
şi de informare, abordând totodată metode convenționale şi neconvenţionale însoţite 
de acţiuni specifice terorismului şi criminalităţii organizate16. 
14  High Representative - Head of the European Defence Agency,  Final Report EDA on the Common Security and 
Defence Policy, 2013, p.1,  disponibil on-line: https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/reports/here.pdf , ac-
cesat la 12.05.2020;
15  Frank G Hoffmann, Hybrid Threats. Reconceptualizing the Evolving character of Modern Conflict, Strategic 
Forum, Institute for National Strategic Studies (INSS), Washington DC, 2009, p. 5, disponibil on-line: https://www.
academia.edu/22897432/Hybrid_Threats_Reconceptualizing_the_Evolving_Character_of_Modern_Conflict , acce-
sat la 09.05.2020;
16  United States Government Accountability Office (GAO101036R), Hybrid Warfare, Washington DC, 2010, p. 18, 
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Adversarul hibrid va aborda o paletă nelimitată de instrumente acţionate 
preponderant concertat, asupra mai multor ţinte din cadrul aceleiaşi societăţi, 
producând pagube semnificative adversarului său, înainte ca el să poată răspunde, 
sau chiar să detecteze, un atac de tip hibrid. Astfel, ambiguitatea devine centrul 
de greutate al acţiunilor specifice de ducere a unui atac hibrid, adaugând o nouă 
dimensiune a modului în care trebuie înţelese ameninţarea şi conflictul hibrid.

Analizând carateristicile ameninţărilor hibride putem spune că acestea se 
suprapun parţial cu ameninţările asimetrice. Astfel, spre exemplu, un actor asimetric 
din punct de vedere militar (numeric, metodic, tehnologic etc.) ar putea acţiona 
hibrid, abordând orice fel de mijloace într-o manieră interconectată, direcţionate pe 
niveluri diferite ale infrastructurii ţintei vizate, pentru a compensa inferioritatea sa 
militară. Iniţiatorul unei astfel de ameninţări va direcţiona atacurile sale spre zonele 
în care există un dezechilibru semnificativ al puterii şi resurselor ţintei, aceste atacuri 
concretuzându-se în operaţiuni specifice mediului virtual, în care impactul dorit este 
obţinut cu utilizarea minimă a resurselor.

Manifestarea hibridă a ameninţării şi conflictelor (inclusiv în forma lor extremă 
– războiul) analizată secvenţial, nu surprinde prin inedit, elementul de noutate fiind 
dat de consideraţiile privind imaginea sa de întreg, de produs în ansamblul său, de tot 
unitar, fără a neglija rapiditatea propagării şi efectele surprinzătoare ale impactului 
unui astfel de atac. Cu siguranţă, tehnologiile contemporane şi strategiile moderne 
de comunicare afiliate la interconectarea globală, sunt aliaţii incontestabili ai acestei 
dimensiuni hibride a ameninţării şi conflictului.

Atribuirea generalizată a terminologiei „hibrid” ameninţărilor din zilele noastre 
trebuie evitată, fiind necesară analiza caracterului intenţionat sau neintenţionat al 
ameninţării în cauză. Fenomene, precum sărăcia izbitoare, migraţia, extremismele 
ideologice şi politice din regiuni precum Sahel, Cornul Africii, Africa de Nord, care 
traversează domeniul securităţii interne afectând mediul de securitate regional și 
internaţional, nu pot fi catalogate ca ameninţări proiectate în mod deliberat asupra 
unor ţinte. Existenţa unui destinatar şi evident, a intenţiei unui actor de a proiecta 
acţiuni de tip hibrid, fac diferenţa între exemplele anterioare şi incontestabila prestaţie 
a Federaţiei Ruse în acţiunile aplicate Georgiei, Peninsulei Crimeea şi statelor din 
spaţiul  ex-sovietic.

Dacă un actor foloseşte tactici hibride îndreptate deliberat asupra unor ţinte, 
pentru a exploata direcţionat vulnerabilităţile societăţilor, economiilor, politicilor şi 
mecanismelor de apărare, atunci ameninţarea hibridă este intenţionată şi este mai 
potrivit, să o numim „război hibrid”17. 

Este evident faptul că, în cadrul Uniunii Europene, termenul „război” este evitat 
în mod conştient, iar expresia generică utilizată pentru a face referire la varietatea 
ameninţărilor cu care se confruntă Europa în prezent este „ameninţări hibride”. 
disponibil on-line: http://www.gao.gov/new.items/d101036r.pdf , accesat la 24.04.2020; 
17  Margriet Drent, Rob Hendriks, Dick Zandee, New Threats, New EU and NATO Responses, Clingendael Institute, 
Olanda, 2015, p.43;
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Având în vedere electrizarea ameninţărilor şi transcederea lor către un tipar 
difuz, proiectat cu predilecţie în zona non-militară, cu potenţial de escaladare, 
trebuie să înţelegem incertitudinea existenţei unei delimitări ferme între pace şi 
război. Trebuie să coroborăm această realitate, cu specificul războiului hibrid care 
camuflează natura clasică a confruntării militare cu o abordare multidimensională, 
destabilizatoare, ce contribuie la ascunderea obiectivelor agresorului şi îi conferă 
beneficii de pe urma elementelor surpriză abordate, realizând inclusiv disimularea 
identităţii sale de iniţiator al unei astfel de proiecţii a puterii. 

Chiar dacă utilizarea terminologiei „război” produce în conştiinţa colectivă 
conexiuni terifiante, nu putem nesocoti melanjul hibrid al acţiunilor tot mai prezente 
circumscrise acestei tipologii.

Conceptul „război hibrid” este analizat dintr-o perspectivă nouă, a 
adaptabilităţii şi inovaţiei adversarului, apreciindu-se că există o simultaneitate în 
derularea mai multor tipologii de război aplicate astfel încât să deservească scopuri 
diferite, circumscrise unor obiective urmărite la un moment dat şi subordonate unui 
deziderat strategic18. 

Din păcate, chiar şi în prezent, atributele specializate (economic, politic, 
informaţional, psihologic, cibernetic, etc.) alăturate conceptului ,,război” au 
identificat o imagine sectorială a fenomenului, care a distras atenţia de la imaginea 
de ansamblu a conflictualităţii, al cărui diagnostic este hibrid19.

Definirea răiboiului hibrid ca fiind preponderant război informaţional adăugat 
eforturilor de a influenţa populaţia ţintă, este cea mai relevantă din punctul de vedere 
al impactului propagării sale, atât la nivelul conştiinţei populaţiei ţintă, cât şi la 
nivelul conştiinţei comunităţii internaţionale20. Un exemplu în acest sens, îl regăsim 
în anexarea Peninsulei Crimeea, specialiştii în domeniu apreciind că în acest caz, 
războiul informaţional a reprezentat nucleul tacticii abordării ruseşti a războiului 
hibrid, ca element central, indisolubil21.

Ameninţările venite din sfera acţiunilor informaţionale sunt cel mai adesea 
acompaniate de activităţi cibernetice dăunătoare „componenta cibernetică contribuind 
la extinderea dimensiunii non-militare a tipologiei hibride a ameninţărilor şi 
conflictualităţii contemporane”22. 

O categorie distinctă de ameninţări destabilizatoare care pot favoriza derularea 
18  Frank G. Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, National Defence University, Institut for National Strategic 
Studies, Washington DC, 2009, p.3;
19  BradleyPeniston, Joseph J. Collins, Bob Killebrew, Dan Green, Gene Myers, P.W. Singer, The War of New Words: 
Why Military History Trumps Buzzwords, Armed Forces Journal, 2009, disponibil online: http://armedforcesjournal.
com/essay-the-war-of-new-words/, accesat la 19.05.2020;
20   Jack McCuen, Hybrid Wars, Military Review, 2008, p.107, disponibil online: http://www.au.af.mil/au/awc/awc-
gate/milreview/mccuen08marapr.pdf, accesat la 03.05.2020;
21  Franke Ulrik, War by non-military means: Understanding Russian information warfare, Swedish Defence Research Agency, 
disponibil online: http://johnhelmer.net/wp-content/uploads/2015/09/Sweden-FOI-Mar-2015-War-by-non-military-
means.pdf , accesat la 14.05. 2020 ;
22  Brussels Summit Declaration, 2018, disponibil online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_156624.htm#21 , accesat la 26.05.2020;
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acţiunilor de tip hibrid, se conturează în zona posibilelor acţiuni întreprinse de un 
agresor care alege să profite conjunctural de pe urma unor evenimente nefericite. 
Vorbim aici despre fenomene naturale distructive de origine geologică sau 
meteorologică (incendii, inundaţii, curemure, etc.) sau incidente cu urmări deosebit 
de grave (accidentele chimice, biologice, nucleare, avarii la construţiile hidrotehnice 
sau conducte magistrale, la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii etc.), inclusiv 
pandemii, fiind anevoios de anticipat punerea în practică a unui scenariu hibrid, 
centrat pe disimulare şi acţiuni surprinzător simbiotizate, ca parte a proiecţiei hibride 
de putere. 

Dacă Federaţia Rusă a găsit resurse pentru a disimula în spatele ecourilor unor 
evenimente care au distras atenţia comunităţii internaţionale, semnele apropiatei 
invazii din Georgia, precum şi începerea operaţiunilor din Crimeea, ar trebui să 
gândim anticipativ, considerând posibil şi un scenariu hibrid în care camuflajul să fie 
asigurat de evenimente din spectrul celor menţionate anterior.

În mod nefericit, capacitatea de reacţie a unei ţinte depinde critic de atuurile 
agresorului în termeni de flexibilitate, pregătire şi capacitate de a-şi proiecta puterea. 
În consecinţă, metodele şi mecanismele de protecţie şi de apărare trebuie dezvoltate la 
un nivel corespunzător de diversitate, exemplele recente indicând că statele utilizează 
deja metode hibride pentru a exercita puterea, provocarea cea mai importantă fiind 
anticiparea proiecţiilor de putere hibridă venite din partea unui agresor, evitând astfel 
surprinderea strategică. 

Mediului de securitate a determinat noi schimbări în politicile şi strategiile 
UE și NATO. Există multe analize de specialitate care atrag atenţia asupra faptului 
că preocuparea NATO privind revizuirea poziției militare strategice a Alianței, nu 
rezolvă problema modului de a răspunde la amenințările hibride, recomandând UE 
care are la dispoziţie instrumente non-militare pentru a face față acestor amenințări: 
măsuri politico-diplomatice, politici economice, comerciale, energetice; sancțiuni 
financiare şi economice etc., pentru a face faţă naturii hibride a noilor ameninţări23.  

Apreciem că înţelegerea ameninţărilor în mod unitar dar şi a fenomenului 
hibrid în anasamblul său, precum şi cunoaşterea propriului sistem de vulnerabilităţi, 
permit constituirea unor mecanisme de detecţie și răspuns la toate palierele de 
manifestare a ameninţărilor hibride. 

Noile forme îmbrăcate de ameninţări şi conflicte, aduc în atenţie importanţa unei 
abordări strategice la nivel NATO și UE, pentru gestionarea integrată a manifestărilor 
hibride, al cărei plan-suport să fie centrat pe creşterea rezilienţei societale din fiecare 
stat membru, ca răspuns la eludarea laturii pur militare şi concentarea acţiunilor de 
tip hibrid asupra populaţiilor ţintă. 

23  Margriet Drent, Rob Hendriks, Dick Zandee, Op. cit., p.7;
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Rezumat

Prin misiunile pe care le-a îndeplinit în perioada 1940-1945, instituția 
Jandarmeriei a avut o contribuție esențială la apărarea vieții, integrității 
cetățenilor și a bunurilor acestora, precum și la apărarea principiilor de 
stabilitate a țării. Legiunea de Jandarmi Brăila a participat concomitent, în 
mod activ, atât la înlăturarea efectelor inundațiilor cauzate de revărsarea 
râurilor, cât și ale bombardamentelor aeriene sovietice. Prin acțiunile 
desfășurate, a reușit să captureze parașutiști și prizonieri ruși, să identifice 
bombele neexplodate printre dărâmături, să evacueze oamenii și animalele 
acestora din calea parașutelor cu rachete luminoase și să salveze cerealele 
prin transportul acestora cu garnituri de cale ferată.

Cuvinte cheie: Jandarmerie; parașutist; inamic; bombă; război;

Summary 

Through the missions accomplished between 1940 and 1945, the 
Gendarmerie had an essential contribution to the protection of life, of the 
integrity of the citizens and of their goods and also the protection of the stability 
principles of the country. The Brăila Gendarme Legion took part at the same 
time, actively, in the removal of the damage done by the floods caused by 
the rivers’ overflow, and in the Soviet airstrikes. Through the actions carried 
out, it managed to capture paratroopers and Russian prisoners, to uncover 
unexploded bombs in the wreckage, to evacuate the people and their animals 
out of the way of the parachute-flares and to save the grains by transporting it 
on the railway linings.

Keywords: Gendarmerie; paratrooper; enemy; bomb; war;
1  Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București, Școala Doctorală - Domeniul Știinte Militare, ioan.mar-
cel90@yahoo.com 
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Introducere

Perioada celui de al Doilea Război Mondial a adus schimbări majore în 
ceea ce privește evoluția societății românești, astfel că a fost necesară 

atât implicarea autorităților prin mijloace politico-diplomatice, cât și angrenarea 
instituțiilor de apărarea și menținerea ordinii publice. În perioada 1940-1945, din 
cauza evenimentelor petrecute la nivel mondial, structurile de ordine și siguranță 
națională au fost nevoite să adopte măsuri imediate și drastice cu privire la modul 
de organizare și funcționare, personal, misiuni executate, zone de acțiune. În acest 
context, Jandarmeria Română a trecut prin diferite faze de evoluție, prin modificarea 
succesivă a legislației aplicabile, astfel că, la data de 3 iunie 1939, se promulgă 
Legea Jandarmeriei, prin care unitățile de jandarmi se pregătesc pentru războiul 
care se declanșase la nivel european2. La scurt timp, la data de 13 septembrie 1940, 
prin Decretul nr. 3118, este abrogată Legea Jandarmeriei din 1939 și repusă în 
vigoare Legea Jandarmeriei din anul 19293. După intrarea României în cel de-al 
Doilea Război Mondial, iunie 1941, remarcăm faptul că, prin ordin al Inspectoratului 
General al Jandarmeriei, Legiunii de Jandarmi îi revenea ca atribuție și executarea 
altor tipuri de misiuni ce aveau un impact major în menţinerea siguranţei naţionale 
cum ar fi: paza unor obiective economice importante, întărirea măsurilor de ordine 
internă, contracararea acţiunilor de desantare a parașutiștilor4, prinderea dezertorilor 
germani. 

Organizarea jandarmilor și misiunile lor

În aprilie 1940, Legiunea de Jandarmi Brăila se afla în cadrul Regimentului 3 
Jandarmi Dunărea de Jos, alături de Legiunile Covurlui, Cahul, Fălciu, Ismail, Putna, 
Râmnicu Sărat, Tecuci, Tulcea, Tutova.5 Începând din luna aprilie 1940, conducerea 
legiunii a fost asigurată de către maiorul Neștianu Gheorghe. Conform Ordinelor 
I.G.J. nr. 1848 și 1887 din octombrie 1940, Legiunea de Jandarmi Brăila trece în 
subordinea Inspectoratului de Jandarmi Constanța împreună cu efectivele și sarcinile 
de mobilizare, precum și cu averea acestora6.

În data de 1 iulie 1940, Legiunea de Jandarmi Brăila a primit, cu toate formele 
legale, de la Legiunea de Jandarmi Ismail o parte din armătură, muniții, îmbrăcăminte, 
echipament, precum și 74 de cai, dintre care 4 cai au fost dați Legiunii de Jandarmi 
Tulcea, 17 cai Legiunii de Jandarmi Tutova și 4 cai Legiunii de Jandarmi Râmnicu 
2  Ion, Giurcă, Ion, Crînguș, Cedarea și evacuarea Cadrilaterului în anul 1940, Editura Conphys, Râmnicul Vâlcea, 
2010, p. 190.
3  Vasile, Mihalache, Ioan, Suciu, Din Istoria Legislației Jandarmeriei Române, Editura Societății Tempus, București, 
1995, p. 26.
4  „Revista Jandarmeriei”, anul XIX nr. 1-2, ianuarie-februarie 1941, București, p. 80.
5  Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 10/1931, f. 48v.
6  Ibidem, f. 56.
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Sărat. În ceea ce privește personalul militar, pe data de 13 iulie 1940 au fost detașați 
la Compania 12 Poliție un efectiv de 3 sergenți, 6 caporali, 6 fruntași și un soldat. Tot 
în această lună au avut loc și mutări în Legiunea de Jandarmi R. Sărat: 1 plutonier 
major, 10 plutonieri și 6 sergenți majori, în Legiunea de Jandarmi Tulcea: 1 plutonier 
major, 13 plutonieri și 12 sergenți majori, la Legiunea de Jandarmi Covurlui: 1 
plutonier major, 25 de plutonieri și 22 sergenți majori, în Regimentul de Jandarmi 
Pedeștri; 8 plutonieri și  1 sergent major, iar în Legiunea de Jandarmi Tulcea: 1 
plutonier major și 8 plutonieri7. 

În data de 13 iulie 1940, locotenent colonel Bucur Nicolae, comandantul 
Regimentului 3 Jandarmi, a venit pentru a verifica Legiunea de Jandarmi Ismail, 
care fusese mutată la Brăila în urma evacuării Bucovinei de Nord și Basarabiei 
conform Ordinelor Marelui Stat Major nr. 5688 și nr. 5755 din 28 iunie8. Aceasta 
avea un efectiv de 100 de subofițeri, 93 trupă activă, 107 concentrați din Vechiul 
Regat și 31 concentrați din Basarabia. O parte dintre jandarmii activi și concentrați 
au constituit o companie de poliție la reședința regimentului, iar cealaltă parte au 
fost repartizați legiunilor Brăila, Tulcea, Râmnicu Sărat și Covurlui, pentru posturile 
nou înființate și pentru a întări posturile existente, iar toți jandarmii necăsătoriți au 
fost detașați la Regimentul Pedeștri. În zilele de 23-29 august, au fost concentrați, 
în această legiune, un număr de 7 sergenți, 5 caporali și 10 soldați și au fost lăsați 
la vatră 3 sergenți, 3 caporali și 3 soldați. Tot în luna august 1940, colonelul Barbu 
Vasile, pretorul Marei Unități și controlor general, a sosit la Poliția Județeană Brăila 
pentru a tria evreii propuși pentru evacuare din zona operațiunii, această misiune 
fiind executată împreună cu inspectorul general Sfetcovici9.

În noiembrie 1940 generalul Topor Ioan a inspectat reședința acestei legiuni 
precum și unele posturi de jandarmi constatând că serviciul era îndeplinit în bună 
organizare10 și în conformitate cu legislația în vigoare. 

Pe data de 25 martie 1941 Inspectorul General al Jandarmeriei a decis, prin 
Ordinul nr. 13317/1941, înființarea Sectorului de Jandarmi Ianca ce cuprindea secțiile 
Ianca, I.C. Brătianu,  Cioara-Doicești și care avea reședința în comuna Ianca. La 
conducerea acesteia se afla locotenentul Lujanschi Eugen. Pe data de 1 mai 1941 au 
fost detașați și 1 locotenent activ, 4 plutonieri, 3 sergenți majori, 1 sergent, 6 caporali 
și 21 de soldați la Brigada 1 Fortificații urmând să facă parte din Compania 81 de 
Poliție, iar cei 12 cai rechiziționați în acel an au fost dați Companiei 81 Poliție11. 

O misiune dificilă pe care au întâmpinat-o jandarmii a fost cea din 1 iunie 
1941 când la ora 17:00, între stațiile Dedulești și Ianca, un vagon de la un tren militar 
de marfă care transporta Regimentul 1 Grăniceri s-a aprins în mers, în interiorul 

7  Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Inspectoratele Regionale de Jandarmi, dos. 271, f. 127.
8  Tudor, Cearapin, George, Serițean, Octavian, Burcin, Țuțu, Pișleag, Daniel, Georgescu, Istoria Jandarmeriei Ro-
mâne, Editura BREN, București, 2004, p. 128.
9   Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Inspectoratele Regionale de Jandarmi, dos. 271,  f. 127v.
10   Ibidem, f. 128v.
11  Ibidem, f. 130.
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acestuia fiind și maiorul Dumitrescu. Cu ajutorul militarilor și locuitorilor aflați 
la muncă aceștia au stins focul, însă au ars complet toate căruțele și echipamente 
militare din vagon12. În noaptea de 19-20 iunie 1941, în jurul orelor 24:00, apele 
râului Buzău s-au revărsat și au inundat comunele Nisipurile, Surdila Greci și au 
pătruns în comuna Făurei, calea ferată fiind întreruptă între Făurei-Cireșu și Făurei 
-Rosseti, iar în comuna Nisipurile apa a trecut de un metru. Din cauza inundațiilor, 
aproximativ 100 de oi au murit, iar în cursul nopții s-au strâns 30 de bărci pescărești, 
8 plutoane și 2 companii de pontonieri care s-au îmbarcat într-un tren special și au 
plecat la Făurei pentru salvarea locuitorilor și animalelor.

În conformitate cu Ordinul Marelui Stat Major nr 124000/1941 și al 
Inspectoratului General al Jandarmeriei nr 11280 și 34063, înainte cu 12 zile de la  
intrarea României în război, Jandarmeria concentrează toate efectivele13. În zona 
armatelor de operații, Jandarmeria a fost constituită din unități și subunități de poliție 
aflate în subordinea Marilor Unități.14  Prin Decretul nr. 1798 din 1941  întreaga 
armată de uscat, aer și marină a fost mobilizată. Prima mobilizare a început în 
noaptea de 20/21 iunie la orele 24:00. În perioada 21-22 iunie 1941 paza șantierului 
franco-român a fost asigurată de către 1 sergent și 15 soldați, iar 1 sergent, 1 caporal 
și 11 soldați au fost trimiși pentru paza Industria Sârmei. În 23 iunie, între orele 
04:30 – 06:00 și-au făcut apariția 9 avioane sovietice care au lansat bombe în curtea 
șantierului franco-român, au spart geamurile, din fericire nefiind victime. În comuna 
Brăilița au fost lansate 8 bombe care au distrus 6 case, au rănit 2 persoane civile și 1 
caporal din Regimentul 17 Infanterie15. În comuna Baldovinești au mai fost lansate 7 
bombe, iar în comunele Nedelcu Chercea și Făurei s-a tras cu mitraliera, iar o fată și 
1 soldat din Regimentul 1 Fortificații au fost răniți. În această perioada și apa râului 
Siret s-a revărsat și a inundat 2366 ha de teren, au fost distruse 300 de locuințe din 
comuna Vădeni și terasamentul soselei naționale Vădeni-Șendreni construit recent, 
femeile și copiii au fost evacuați la timp, întreaga suprafata era acoperită de apă, iar 
cultura, în special cea de porumb, a fost afectată.

În noaptea de 26-27 iunie avioane sovietice au aruncat manifeste în comunele 
Romanu, Gemenele precum și în alte zone ale Brăilei. Aceste manifeste conțineau 
fotografii cu Molotov și discursul acestuia ținut la radio în data de 22 iunie 1941, 
care aveau ca scop crearea unei stări de neliniște. În data de 3 iulie 1941 deasupra 
gării survolau 7 avioane care au aruncat 5 bombe pe câmp și una lângă magazia 
Gării, spărgând geamurile și rănind pe sergent Mitulescu din cadrul Detașamentului 
53. Aceste bombardamente au continuat și în ziua următoare când două avioane 
sovietice au trecut deasupra orașului Brăila și au lansat bombe în Dunăre pe raza 

12  Ibidem, f. 131.
13  Vasile, Mihalache, Ioan, Suciu, Jandarmeria Română 1850-1949 Pagini dintr-o istorie nescrisă, Editura Ministe-
rului de Interne, București, 1993, p. 136.
14  Valentin, Ioan, Marcel, Ioan, Momente din Istoria Jandarmeriei Băcăuane 1893 – 1948, Editura MagicPrint, 
Onești, 2017, p. 103.
15  Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Inspectoratele Regionale de Jandarmi, dos. 271, f. 132.
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postului Chișcani. În jurul orelor 13:00 au apărut încă 9 avioane deasupra orașului 
care au aruncat 2 bombe pe strada Plevnei, distrugând două case și rănind două 
femei; 4 bombe pe Bulevardul Carol dintre care numai două au explodat, dărâmând 
o casă. La orele 13:30 un avion a lansat 5 bombe în comuna Nedelcu Chercea; la 
gara CFR Brăila a fost distrusă  aripa dinspre Nord, iar sub dărâmături a fost găsit 
un mort și doi bărbați răniți; la ora 23:00, avioanele inamice au aruncat 3 bombe în 
comuna Viziru, rănind o femeie care a fost transportată la spital. În noaptea de 12/13 
iulie 1941 avioane inamice au zburat deasupra orașului Brăila și deasupra comunei 
Gropeni, lansând 6 bombe în Dunăre16. La ora 2200 avioane au zburat pe deasupra 
comunei Viziru lansând 7 bombe dintre care una incendiară, 6 bombe au căzut pe 
câmp fâcând gropi de 2 m în diamentru și 1,5 m adâncime distrugând recolta de orz. 
Bomba incendiară a ars 1500 m2 de recoltă de grâu ce aparținea lui V. Alexandru. 
În comuna Victoria a fost prins parașutistul Serghie Nicolae, având asupra lui un 
revolver, 16 cartușe și o busolă, iar în comuna Viziru a mai fost găsită o parașută de 
rachete. În 16 noiembrie 1941, în comuna Zăvoaia, jandarmii au reușit să-i prindă 
pe prizonierii ruși Victor Svaico, Vasile Kexencov și Vasile Hadina  care au declarat 
că sunt de fapt evadați din lagărul de prizonieri Giurgeni din județul Ialomița fiind 
înaintați acelui lagăr în ziua de 19 noiembrie 194117.

În data de 16 martie 1942 șeful Secției Jandarmi Viziru însoțit de mai multe 
persoane din comuna Stăncuța, cunoscători ai bălților Dunării, atunci când au dorit 
să treacă spre comuna Marașu pentru a scoate arhiva au fost nevoiți să se întoarcă cu 
mare greutate, întrucât gheața pe Dunăre începuse să se rupă și chiar să alunece la 
vale. De asemenea a fost evacuată populația și averea acestora care era amenințată 
de inundații. În data de 19 martie 1942, armanul moșiei al Eforiei Spitalelor Civile 
aflat lângă Balta Gura Călmățui și Giurgeni din Ialomița era serios amenințată de 
apă întrucât digul din jurul armanului s-a rupt. În arman se aflau 2000 de oi și 35 
de vagoane de cereale. Jandarmii, în colaborare cu armata, au luat măsuri pentru 
repararea digului și evacuarea  Eforiei. În cazul în care apa nu se putea opri prin 
repararea digului erau amenințate 1500 de hectare de grâu. Localitățile Gura Călmățui, 
Stăncuța, Stanca erau inundate, iar evacuarea locuitorilor se desfășura continuu. Au 
fost evacuate 2000 de vite și au fost transportate cerealele din magaziile Eforiei în 
comunele Mihai Bravu și Luciu. La punctul Bei, Eforiei Spitalelor Civile a fost 
complet inundat neputându-se salva decât vitele, uneltele agricole și aproximativ 4 
vagoane de cereale, iar restu au rămas în magazii. Apa Siretului a rupt și digul din 
comuna Cotu Lung. Amenințate de viitură au fost și comunele Voinești, Cotu Lung, 
Văileni și Baldovinești ceea ce a determinat evacurea populației și a animalelor18 
din gospodărie. În atenția jandarmilor a stat și situația din 24-25 martie 1944 când 
împiegatul de la stația CFR Traian Sat a cerut liber la stația Lacu Sărat pentru trenul 
7511 ce venea din direcția Buzău spre Brăila, având 54 de vagoane de marfă goale, iar 
16  Ibidem, f. 133v.
17  Ibidem, f. 135.
18  Ibidem, f. 136.
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la orele 23:47, împiegatul Doboș Gheorghe de la stația Lacu Sărat a primit comanda 
de mai sus și a dat liber pentru intrarea trenului 7511. La câteva minute, împiegatul 
de mișcare, Doboș Gheorghe de la stația Lacu Sărat a primit de la stația CFR Brăila o 
comandă pentru intrarea trenului de marfă 8534 încărcat cu evacuați din Basarabia și 
care mergea la Buzău. Trenul de marfă ce venea dinspre Brăila a sosit în stația CFR 
Lacu Sărat la orele 24:00, iar șeful trenului a mers la împiegatul Daboș Gheorghe, 
care a semnat raportul de parcurs și a dat liber la ieșire spre stația CFR Traian Sat 
fără să mai ceară liber la această stație, de unde avea comanda pentru trenul 7511. 
Numai după ce trenul 8534 a părăsit stația CFR Lacu Sărat împiegatul Daboș Gh. a 
dat comanda către stația CFR Traian Sat pentru primirea acestui tren, însă împiegatul 
Cotescu Spiru i-a atras atenția  comunicându-i19 că în acest timp din stația Traian Sat 
a plecat trenul 7511 spre Lacu Sărat. Ambii împiegați de mișcare și-au dat seama 
de gravitatea faptului și au început să alarmeze cantoanele dintre stații pentru a opri 
trenurile pe linie. La alarmare au răspuns numai cantoanele No.151, 152, 153 și 157 
care au raportat că trenurile în cauză trecuseră deja prin raionul lor. De reținut faptul 
că tocmai cantonierii de la cantoanele 154, 155, și 156 nu au raspuns și trenurile s-au 
întâlnit între cantoanele 155 și 156 la km 213+900 unde s-au ciocnit și au deraiat. În 
urma acestui impact  cele 23 de vagoane de marfă  și locomotivele au fost distruse 
complet. De asemenea au murit 31 de persoane și au fost rănite alte 60 care fost duși 
la spitalul din Brăila.

În 29 mai 1944 avioane inamice, zburând la foarte mare înălțime au aruncat 
manifeste scrise în limba germană în comunele Ianca, Gemenele, Râmnicelu, 
Romanu și Cotu Lung. Manifestele au fost strânse de jandarmi, evitând ca populația 
să intre în contact cu acestea, și au fost date comandantului Garnizoanei Brăila. În 
27 august 1944 jandarmul sergent major Negoescu Vasile, șef de patrulă la postul 
Jandarmi Radu Negru, a fost împușcat mortal de trupele germane în retragere, în 
timp ce era împreună cu 10 jandarmi subofițeri, însoțindu-l pe comandantul Legiunii 
de Jandarmi Brăila, lt.colonel Alex. Popa, și comandantul Garnizoanei20 Brăila, care 
se aflau în inspecția cazarmilor evacuate de trupele germane. Faptul s-a petrecut la 
întoarcere când un ofițer german de la o coloană motorizată ce staționa pe strada 
Călărași, aproape de barieră, a atacat cu focuri de armă automată mașina în care se 
găsea lt colonel Popa Alexandru, sergent major Nedelcu Rada ca șofer și  sergentul 
G. Dumitru, perforând capota mașinii în mai multe locuri,  însă pasagerii au reușit 
să scape nevătămați. După mașina comandantului, la aproximativ 40 de metri venea 
camionul cu 10 jandarmi subofițeri care a fost atacat, un sergent major, Negoescu 
Vasile, a murit, iar plutonier B. Teodor  a fost rănit ușor, ceilalți scăpând cu viața. 
A doua zi, jandarmul plutonier Dumitrescu Ioan, șeful postului de jandarmi Radu 
Negru, a fost omorât de către soldații sovietici. În timpul executării serviciului, când 
patrula însoțită de caporalul Munteanu Ion cu misiunea de a supraveghea circulația 
19  Ibidem, f. 140.
20  Ibidem, f. 141.
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pe șoseaua Brăila-Viziru, la punctul Via Cojocaru, au găsit doi ostași ruși tocmai 
în momentul când aceștia voiau să jefuiască o mașină. Văzând patrula de jandami, 
rușii au lăsat mașina să plece și s-au adresat jandarmilor: ,,Tu soldat”, iar plutonierul 
Dumitrescu Ioan a răspuns ,,Nu ! Eu subofițer”21. După aceasta au cerut plutonierului 
actele și în momentul în care plutonierul Dumitrescu a vrut să scoată actele din 
buzunarul vestonului, rușii i-au văzut pistolul și amândoi s-au repezit asupra lui 
lovindu-l. Când rușii au vrut să-i ia și banii plutonierul Dumitrescu Ioan s-a opus 
pentru că avea asupra sa drepturile de soldă și hrana jandarmilor de la post. Acesta 
a încercat zadarnic să le explice că sunt banii statului și preferă să moară de foame 
decât să rămână fără ei. Neputându-se înțelege cu rușii aceștia l-au împușcat mortal, 
după care l-au jefuit și l-au lăsat în șanțul șoselei. A fost ridicat și înmormântat în 
cimitirul comunei Radu Negru din Brăila22.

Concluzii

În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, activitatea Jandarmeriei a 
depins în mod direct de evoluția politico-militară, de evenimentele care puneau în 
pericol suveranitatea, independența și integritatea de stat a României. Legiunea de 
Jandarmi Brăila a avut efective angrenate în mod continuu în misiuni și operațiuni 
stabilite de comandanții eșaloanelor superioare, precum și în acțiuni de înlăturare a 
efectelor unor dezastre. Jandarmii legiunii au fost alături de cetățeni, manifestând 
grijă față de aceștia, dar și de animalele și averea lor. Pe timpul executării misiunilor, 
jandarmii legiunii au fost nevoiți să ia măsuri excepționale în multiple situații pentru 
a a-și apăra țara, dovedind demnitate, loialitate, spirit civic și eroism.

Comandantul Corpului de Jandarmi                          
Regimentul 3 Jandarmi Dunărea

SITUAȚIE
cu efectivul Regimentului 3 Jandarmi ,,Dunărea de Jos” 1 Aprilie 1940 cu ofițeri și subofițeri

Formațiuni de 
Jandarmi

Ofițeri Subofițeri

co
lo

ne
l

lt.
co

lo
ne

l

m
ai

or

că
pi

ta
n

lo
co

te
ne

nt

su
bl

oc
ot

en
en

t

To
ta

l

Combatanți Asimilați

Pl
t.m

aj
or

pl
ut

on
ie

r

Sg
.m

aj
or

To
ta

l 

Pl
t.m

aj
or

pl
ut

on
ie

r

Sg
.m

aj
or

To
ta

l 

Reg. 3 
Jandarmi 1 4 1 2 - - 8 5 17 22 1 2 3 25

Legiunea Jd. 
Brăila - - 1 1 - - 2 6 51 16 73

Legiunea 
Covurlui - - 1 1 - - 2 5 47 19 71 71

21  Ibidem, f. 141v.
22  Ibidem, f. 142.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020 217

Legiunea 
Cahul - - 1 1 - - 2 7 70 32 109 109

Legiunea 
Fălciu - - 1 1 - 2 6 40 10 56 56

Legiunea 
Ismail - - 1 1 - - 2 7 84 53 144 144

Legiunea 
Putna - - 1 1 - - 2 8 94 26 128 128

Legiunea R. 
Sărat - - 1 1 - - 2 6 59 10 75 75

Legiunea 
Tecuci - - 1 1 - - 2 5 48 13 66 66

Legiunea 
Tulcea - - 1 1 - - 2 7 56 18 81 81

Legiunea 
Tutova - - 1 1 - 2 8 65 15 88 88

Legiunea J. 
Voluntari - - 1 4 1 6 2 2 8 12 12

Tabel 1 – Situație cu efectivul Inspectoratului de Jandarmi Galați la 1 Aprilie 1940 - cu ofițeri și 
subofițeri23

Comandantul Corpului de  Jandarmi                                
Regimentul 3 Jandarmi Dunărea

SITUAȚIE
cu efectivul Regimentului 3 Jandarmi ,,Dunărea de Jos” 1 Aprilie 1940 cu trupă și formațiuni

Formațiuni de 
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Reg. 3 Jandarmi 2 4 16 22 18 4 - 22 - - - - - - -
Legiunea Jd. Brăila 2 3 52 57 24 33 - 57 5 - 3 10 22 1 -
Legiunea Covurlui 1 - 70 71 31 40 - 71 4 1 4 10 23 - -
Legiunea Cahul - 2 73 75 45 30 - 75 7 - 5 40 - - -
Legiunea Fălciu - 5 44 49 24 25 - 49 5 - 1 10 22 - -
Legiunea Ismail - 3 76 79 38 41 - 79 7 1 11 40 1 - -
Legiunea Putna 3 5 72 80 45 35 - 80 7 - 8 36 17 - -
Legiunea R. Sărat 1 6 56 63 22 41 - 63 7 - - 15 32 - -
Legiunea Tecuci 2 4 49 55 17 38 - 55 5 - 2 10 28 - -
Legiunea Tulcea 2 4 58 64 35 29 - 64 7 - - 20 28 - -
Legiunea Tutova 4 8 72 84 46 38 - 84 7 - - 20 29 1 3
Legiunea Voluntari 24 10 247 281 23 30 228 281 - - - - - - -
Total 41 54 885 980 368 384 228 980 61 2 34 211 202 2 3

Tabel 2 – Situație cu efectivul Inspectoratului de Jandarmi Galați la 1 Aprilie 1940- trupă și formațiuni24

23  Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 10/1931, f. 48v.
24 Ibidem, f. 48v.
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Violeta Ioana NAGÂȚ1

Abstract 

The threats specific to the cyber space, are characterized by asymmetry 
and accentuated dynamics, as well as global character, which makes them 
difficult to identify and counteract by measures proportional to the impact 
of the materialization of the risks. Romania is currently facing threats from 
the cyber space against critical infrastructures, such as hospitals, given the 
increasing interdependence between cyber infrastructures and infrastructures 
such as those in the financial-banking, transport, health, and defense sectors. 
national. The globality of the cyber space is likely to amplify the risks to them, 
affecting to the same extent both the private and public sectors. Threats to the 
cyber space can be classified in several ways, but the most commonly used are 
those based on motivational factors and the impact on society. In this regard, 
we can consider cybercrime, cyber terrorism, as well as cyber warfare, having 
as source both state actors and non-state actors.

1  doctorand Academia de Informații „Mihai Viteazul”, București, România E-mail: vio_nag@yahoo.com

VULNERABILITĂȚI ÎN DISPOZITIVE 
MEDICALE, CARE POT DA 

INFRACTORILOR CIBERNETICI 
ACCES LA  INFORMAȚIILE 

PERSONALE ALE PACIENȚILOR

VULNERABILITIES IN MEDICAL 
DEVICES, WHICH CAN GIVE 

CYBERCRIMINALS ACCESS TO 
PATIENTS’ PERSONAL INFORMATION
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Key words: the materialization of risks; cyber infrastructures and 
infrastructures such as those in the financial-banking; transport; health and 
defense sectors; national; cybercrime; cyber terrorism; cyber warfare; state 
actors and non-state actors;

Introducere 

Ameninţările specifice spaţiului cibernetic, se caracterizează prin asimetrie 
şi dinamică accentuată, precum şi caracter global, ceea ce le face dificil 

de identificat şi de contracarat prin măsuri proporţionale cu impactul materializării 
riscurilor. 

România se confruntă în prezent cu ameninţări prvenite din spaţiul cibernetic la 
adresa infrastructurilor critice, cum sunt și spitalele  având în vedere interdependenţa 
din ce în ce mai ridicată între infrastructurile cibernetice şi infrastructuri precum cele 
din sectoarele financiar- bancar, transport, energie  sănatate, și apărare naţională .

 Globalitatea spaţiului cibernetic este de natură să amplifice riscurile la adresa 
acestora afectând în aceeaşi măsură atât sectorul privat, cât şi cel public. 

Ameninţările la adresa spaţiului cibernetic se pot clasifica în mai multe moduri, 
dar cele mai frcvent utilizate sunt cele bazate pe factori motivaţionali şi impactul 
asupra societăţii. În aceste sens, putem avea în vedere criminalitatea cibernetică, 
terorismul cibernetic, precum şi războiul cibernetic, având ca sursă atât actori statali 
cât şi  actori  non-statali. 

Ameninţările din spaţiul cibernetic se materializează prin exploatarea 
vulnerabilităţilor de natură umană, tehnică şi procedurală cel  mai adesea  în :

- Atacuri cibernetice împotriva infrastructurilor critice  care susţin funcţii de 
utilitate publică ori servicii ale societăţii informaţionale a căror întrerupere/ afectare 
ar putea constitui un pericol la adresa securităţii naţionale;

- Accesarea neautorizată a infrastructurilor cibernetice;
- Modificarea, ştergerea sau deteriorarea neautorizată de date informatice și 

restricţionarea ilegală a accesului la aceste date;
- Spionaj cibernetic;
- Cauzarea unui prejudiciu patrimonial, hărţuirea şi şantajul persoanelor fizice 

şi juridice, de drept public şi privat.

Atacuri ransomware împotriva unor spitale din SUA și 
Canada 

 
Clinicile păstrează informații confidențiale despre pacienții lor. În plus, dețin 

și folosesc echipamente foarte scumpe, dificil de reparat și de înlocuit, care le fac 
o potențială țintă, interesantă în vederea șantajului și a furtului. Efectele unui atac 
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cibernetic reușit împotriva unei organizații medicale ar putea să difere în ceea ce 
privește detaliile, dar vor fi la fel de periculoase. Acestea ar putea să implice uzul 
fraudulos al datelor personale ale pacienților, vânzarea informațiilor către terțe părți 
sau solicitarea unei răscumpărări din partea clinicii, pentru a recupera informații 
delicate despre pacienți. falsificarea intenționată a rezultatelor pacienților sau a 
diagnosticelor, dereglarea echipamentelor medicale  pentru a face  rău, din punct de 
vedere fizic, pacienților. În cadrul experimentului, au fost identificate vulnerabilități 
în dispozitive medicale, care le dădeau infractorilor cibernetici acces la informațiile 
personale ale pacienților și le permiteau să le controleze starea de sănătate. Un atac 
malware de amploare este doar una dintre modalitățile prin care infractorii ar putea 
exploata vulnerabilitățile infrastructurii IT dintr-un spital modern.2  

Scenariul de mai sus este doar una dintre modalitățile în care infractorii 
cibernetici ar putea să pătrundă în infrastructura critică a clinicii. Dar cel mai 
evident și logic mod este să încerce să atace rețeaua locală. În timpul cercetării, a 
fost descoperită o vulnerabilitate în conexiunea Wi-Fi a clinicii. Explorând rețeaua 
clinicii, expertul Kaspersky Lab a găsit niște echipamente medicale pe care le 
descoperise anterior pe Shodan. De data aceasta, însă, nu a mai avut nevoie de nicio 
parolă ca să aibă acces la echipament – fiindcă rețeaua locală era considerată de 
încredere pentru aplicațiile echipamentului medical și utilizatori. În acest mod, un 
infractor cibernetic poate să ajungă la un dispozitiv.

Continuând să exploreze rețeaua, un expert a descoperit o nouă vulnerabilitate 
în aplicația unui aparat.  În interfața utilizatorului, era implementat un interpretor 
de comenzi (shell) care ar putea da infractorilor acces la informații confidențiale 
despre pacient, inclusiv istoricul medical și informații despre analize, precum și 
adresele și datele de identitate. Mai mult, din cauza acestei vulnerabilități, ar putea fi 
compromis întregul dispozitiv controlat prin intermediul acestei aplicații. În primul 
rând, infractorii ar putea să afecteze funcționarea aparatelor sau să le facă rău – fizic 
– pacienților. În al doilea rând, ar putea să defecteze aparatul, ceea ce ar presupune 
costuri uriașe pentru spital.

Experții  recomandă clinicilor să folosească parole complexe pentru toate 
punctele externe ale conexiunii, să actualizeze politicile de securitate IT și să dezvolte 
un management al patch-urilor în timp real, să protejeze aplicațiile cu parole, să 
folosească o soluție de securitate de încredere, și să păstreze offline un backup al 
datelor importante.

Masuri necesare prin aplicarea reglementărilor de 
securitate cibernetică ale UE și naționale 

Spre deosebire de amenințările clasice/tradiționale, cele la adresa infrastructurii 
2  Mr. conf. dr. Ion ROCEANU, Lt col. Iulian BUGA Ameninţări riscuri şi vulnerabilităţi la adresa informaţiilor din 
sistemele de comunicaţii şi informatice, în Revista Forţelor Terestre nr. 5-6/2003, p. 42.)
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critice și securității informațiilor impune resurse mai puține și tehnici de contracarare 
mai ușor de ascuns și de disimulat. Acestea permit o rată de perfecționare și de 
diversificare ridicată, dificil de urmărit și de evaluat.3 De fapt, este motivul pentru care 
estimările în ceea ce privește amenințările la adresa informațiilor sunt dependente de 
factorul uman, cu întregul subiectivism și incertitudine pe care le implică. 

Informația este vulnerabilă în toate fazele obținerii, stocării și difuzării ei. 
Această servitute poate fi compensată de programe coerente de asigurare a securității 
spațiului cibernetic. 

Importanţa deosebită acordată protecției infrastructurii informaționale și 
a informaţiilor a determinat Comisia Europeană să publice, împreună cu Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, o strategie 
în domeniul securităţii cibernetice, precum şi o propunere de directivă a Comisiei 
privind securitatea reţelelor şi a informaţiei (NIS)..

Strategia defineşte viziunea UE în materie de securitate cibernetică prin 
intermediul a cinci priorităţi4:

- Obţinerea unei rezilienţe a infrastructurilor cibernetice;
- Reducerea drastică a criminalităţii informatice;
- Dezvoltarea unei politici de apărare împotriva atacurilor cibernetice şi a 

capacităţilor necesare în contextul politicii de securitate şi apărare comună (PSAC);
- Dezvoltarea resurselor industriale şi tehnologice necesare pentru securitatea 

cibernetică;
- Stabilirea unei politici internaţionale coerente a Uniunii Europene privind 

spaţiul cibernetic şi promovarea valorilor fundamentale ale UE.
Directiva propusă în materie de securitate a reţelelor şi a informaţiei reprezintă 

componenta-cheie a strategiei globale şi ar impune tuturor statelor membre, 
principalilor operatori de servicii internet, operatorilor de infrastructură critică 
(de exemplu, platformele de comerţ electronic şi reţelele sociale) şi operatorilor 
de servicii în domeniile energiei, transporturilor, asistenţei medicale, precum şi în 
domeniul bancar obligaţia de a asigura un mediu digital securizat şi fiabil în întreaga 
UE. Printre măsurile prevăzute în directiva propusă se numără următoarele:

(a) Statele membre trebuie să adopte o strategie în materie de securitate a 
reţelelor şi a informaţiei şi să desemneze o autoritate competentă naţională în acest 
domeniu care să dispună de resursele financiare şi umane adecvate pentru a preveni, 
gestiona şi soluţiona riscurile şi incidentele NIS;

(b) Crearea unui mecanism de cooperare între statele membre şi Comisie 
pentru emiterea din timp a unor avertismente referitoare la riscuri şi incidente printr-o 
infrastructură securizată, pentru a coopera şi pentru a organiza evaluări periodice 
3  Strategia de securitate cibernetică a României- Prin Hotărârea CSAT nr. 16/2013 şi HG nr. 271/2013 a fost aprobată Strategia 
de Securitate Cibernetică a României - https://www.mae.ro/node/28367

4 
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inter-părţi;
(c) Operatorii de infrastructuri critice din anumite sectoare (servicii financiare, 

transporturi, energie, sănătate), operatorii de servicii ale societăţii informaţionale (şi 
anume: magazine de aplicaţii, platforme de comerţ electronic, plăţi pe internet, cloud 
computing, motoare de căutare, reţele sociale) şi administraţiile publice trebuie să 
adopte practici de management al riscurilor şi să raporteze incidentele majore de 
securitate privind serviciile lor de bază.

Această propunere a strategiei de securitate cibernetică a Uniunii Europene, 
prezentate de Comisie și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, prezintă viziunea UE și acțiunile necesare, bazate pe protejarea 
fermă și promovarea drepturilor cetățenilor, pentru a face mediu on-line UE cel mai 
sigur din lume.5 

Această viziune poate fi realizată doar printr-un adevărat parteneriat, între 
mai mulți factori, care să își asume responsabilitatea și să răspundă provocărilor 
viitoare. Prin urmare, Comisia și Înaltul Reprezentant invită Consiliul și Parlamentul 
European să sprijine strategia și să contribuie la realizarea acțiunilor menționate. Un 
sprijin puternic și angajamentul este de asemenea necesar și din partea sectorului 
privat și a societăţii civile, care sunt actori-cheie pentru a spori nivelul nostru de 
securitate și de protejare a drepturilor cetățenilor.

In România a fost elaborată și aprobată  Strategia de Securitate Cibernetică a 
României, prin Hotărârea CSAT nr. 16/2013 şi HG nr. 271/2013, care stabilește cadrul 
conceptual, organizatoric și de acțiune necesar asigurării securității cibernetice și 
care vizează protecția infrastructurilor cibernetice în concordanță cu noile concepte 
și politici din domeniul apărării cibernetice elaborate și adaptate la nivelul NATO și 
al Uniunii Europene.

Strategia de Securitate Cibernetică a României prezintă obiectivele, principiile 
și direcțiile majore de acțiune pentru cunoașterea, prevenirea şi contracararea 
amenințărilor, vulnerabilităților şi riscurilor la adresa securităţii cibernetice a 
României şi pentru promovarea intereselor, valorilor şi obiectivelor naţionale în 
spaţiul cibernetic.

Principalul obiectiv al Strategiei de Securitate Cibernetică a României îl 
reprezintă crearea unui sistem național integrat – Sistemul  Național de Securitate 
Cibernetică (SNSC) –, organism care are rolul de a superviza implementarea coerentă a 
tuturor măsurilor de prevenire și reacție la atacurile cibernetice împotriva instituțiilor 
publice sau a companiilor private și care reunește autoritățile și instituțiile publice cu 
responsabilități și capabilități în domeniu.
5  Strategia 2013 poate fi consultată la adresa https://cert-ro.eu/files/doc/StrategiaDeSecuritateCiberneticaARoma-
niei.pdf Strategia 2013 poate fi consultată la adresa https://cert-ro.eu/files/doc/StrategiaDeSecuritateCibernetica-
ARomaniei.pdf aprobata prin Hotărârea CSAT nr. 16/2013 şi HG nr. 271/2013
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Obiectivele aferente problematicii securității cibernetice care revin în sarcina 

SNSC sunt transpuse în  Planul de acțiune la nivel național privind implementarea 
SNSC, document aprobat prin HG nr. 271 din 15.05.2013 care  conține sarcinile care 
revin autorităților cu competență în domeniu, cu termene de realizare.

Strategia 2013 de Securitate Cibernetică  împreună cu Planul de acțiune 
la nivel național pentru implementarea SNCS și Strategia Națională de Apărare 
din 2015 (SNAp)  reprezintă  cadrul care descrie abordarea României cu privire la 
diferite aspecte ale amenințărilor naționale și transnaționale în utilizarea Tehnologiei 
Informației și a Comunicațiilor/TIC.6. 

România urmărește actualizarea cadrului normativ în domeniul 
securității cibernetice, prin revizuire în perioada următoare a Strategiei pentru 
Securitate Cibernetică a României din 2013 și promovarea noi legi pentru securitate 
cibernetică.

România face eforturi susţinute pentru sporirea nivelului de securitate 
cibernetică şi prin transpunerea exigenţelor Uniunii Europene în materie de securitate 
cibernetică, sens în care a  inițiat în decursul acestui an transpunerea în plan 
naţional legislativ a prevederilor Directivei NIS.

De menționat Legea care transpune cerinţele  Directivei NIS  în legislaţia 
naţională  privind asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor 
informatice. Acest moderl a fost lansat în consultare public de către Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale..7

Obiectivele actului normativ sunt:
- stabilirea cadrului de cooperare la nivel național și de participare la nivel 

european și internațional în domeniul asigurării securității rețelelor și sistemelor 
informatice;

- desemnarea entităților de drept public și privat care dețin competențe și 
responsabilități în aplicarea prevederilor prezentei legi, a punctului unic de contact la 
nivel național și a echipei naționale de răspuns la incidente de securitate informatică;

- stabilirea cerințelor de securitate și notificare pentru operatorii de servicii 
esențiale și pentru furnizorii de servicii digitale și instituirea mecanismelor de 
actualizare a acestora în funcție de evoluția amenințărilor la adresa securității rețelelor 
și sistemelor informatice.

Legea stabilește o singură autoritate competentă la nivel național: Centrul 
Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), în cadrul 
căruia vor funcționa atât punctul unic de contact, cât și echipa CSIRT națională 
şi  instituie mecanisme de cooperare în caz de necesitate între CERT-RO și 
autoritățile competente pe sectoarele și subsectoarele de activitate în cadrul cărora 
își desfășoară activitatea operatorii de servicii esențiale. De asemenea, proiectul 
6  vezi  Proiect-lege-NIS-20171002 şi NotaFundamentare-NIS-20171002. Pe https://cyberm.ro/2017/10/05/docu-
mente-consultare-publica-pentru-proiectul-de-lege-care-transpune-directiva-nis-in-romania/
7  Informații generale despre NIS ( Legea 362/2018)
https://www.cert.ro/pagini/informatii-generale-despre-nis  
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identifică sectoarele și subsectoarele de activitate în cadrul cărora își desfășoară 
activitatea operatorii de servicii esențiale, respectiv: energie, transporturi, bancar, 
infrastructuri ale pieței financiare, sănătate, furnizare și distribuire de apă potabilă 
și infrastructură digitală.

Dar, Legea securității cibernetice nu a fost printre prioritățile Guvernului; 
totuși a fost votată Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat 
de securitate a rețelelor și sistemelor informatice și a intrat în vigoare de la 12 
ianuarie 2019.8

Legea transpune așa-numita Directivă NIS (Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune) 
și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a statelor UE pentru a face față la 
incidentele de securitate informatică și respectiv creșterea gradului de încredere a 
cetățenilor în Piața Digitală Unică

l Se adresează specific:
- Operatorilor de Servicii Esențiale (OSE) din 7 sectoare de activitate 

economică (a se vedea Anexa la lege pentru detalii) astfel:
- Energie
- Transport
- Sectorul bancar
- Infrastructuri ale pieței financiare
- Sectorul sănătății
- Furnizarea și distribuirea de apă potabilă
- Infrastructură digitală;
- Furnizorilor de Servicii Digitale (FSD) din trei categorii, respectiv: piețe 

online, motoare de căutare online, servicii de cloud computing (conform art. 3 lit o)
- stabilirea de măsuri și cerințe pentru asigurarea efectivă a securității (art. 25)
- notificarea incidentelor survenite
- Legea stabilește cerințe de notificare a incidentelor către autoritatea națională 

(art. 26) pentru categoriile sus-menționate.
- Pentru stabilirea încrederii și conform practicilor privind confidențialitatea 

în asigurarea securității informatice, legea conține prevederi referitoare la protejarea 
secretului comercial și a altor informații comunicate CERT-RO în cursul notificărilor 
și managementului incidentelor.

- Totodată legea instituie un mecanism de primire de notificări și de la alte 
categorii/alți operatori economici (notificare voluntară).

- Cadrul instituțional și de cooperare: legea stabilește cadrul instituțional la 
nivel național și cadrul național de cooperare în asigurarea securității rețelelor și 
sistemelor informatice prin:

8  Amenințări la adresa securității, Col. (r.) dr. Grigore ALEXANDRESCU, Editura Universităţii Naţionale de 
Apărare Bucureşti – 2004.
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Este de menționat că CERT-RO – Centrul Național de Răspuns la Incidente 
de Securitate Cibernetică – a fost desemnat  ca autoritate națională cu atribuții de 
reglementare, supraveghere și control și care va îndeplini și:

- Funcția de Punct Unic de Contact la nivel național;
- Funcția de echipă CSIRT națională (echipă de răspuns la incidente de 

securitate informatică la nivel național și de participare la răspunsul comun la nivel 
european).

- Inițiază un proces de identificare a operatorilor de servicii esențiale și 
înscriere a acestora în registrul operatorilor de servicii esențiale.

- Legea prevede totodată reguli privind auditarea rețelelor și sistemelor OSE 
și FSD, înființarea de echipe CSIRT/CERT publice, private sau sectoriale, precum și 
reguli privind formarea în domeniu.

Mai mult, Directiva europeană, NIS - Networking Information Security, 
Directiva 1148/2016 adoptată în Parlament în 2015 spune, în linii mari, următoarele: 
companiile care furnizează servicii esențiale către populație, și aici ne referim la 
Energie, Transporturi, Utilități, sistemul bancar, sistemul piețelor financiare, trebuie 
să minimeze riscurile, trebuie să ia niște măsuri interne manageriale și de natură 
tehnică, astfel încât să diminueze riscul cibernetic.

În anii care vor urma, importanţa spaţiului cibernetic va determina 
conştientizarea protecţiei lui nu numai de către guverne, dar şi de către firme private 
şi persoane particulare. Aceasta va conduce la asocierea utilizatorilor în scopul 
reducerii vulnerabilităţilor combaterii şi eradicării ameninţărilor îndreptate împotriva 
spaţiului cibernetic.9 

Este necesară implementarea la nivel naţional și  a unor standard minimale 
procedurale şi de securitate pentru infrastructurile critice cibernetice care să 
fundamenteze eficienţa demersurilor de protejare faţă de atacurile cibernetice şi 
să limiteze riscurile procedurii unor incidente cu potenţial impact semnificativ, în 
special în domeniul sănătății și infrastructurii critice din acest domeniu.

 
Concluzii 

Spațiul cibernetic (cyberspace) în care circulă informațiile nu mai aparține 
statelor, ci este un bun universal. Orice atingere a acestei zone, invizibile de altfel, 
dar fără de care progresul nu mai poate fi conceput, este o amenințare cu valențe 
universale. 

Spre deosebire de amenințările tradiționale, cele la adresa securității 
informațiilor impune resurse mai puține și tehnici de contracarare mai ușor de ascuns 
și de disimulat. Acestea permit o rată de perfecționare și de diversificare ridicată, 
dificil de urmărit și de evaluat. De fapt, este motivul pentru care estimările în ceea 
9  Mr. conf. dr. Ion ROCEANU, Lt col. Iulian BUGA Ameninţări riscuri şi vulnerabilităţi la adresa informaţiilor din 
sistemele de comunicaţii şi informatice, în Revista Forţelor Terestre nr. 5-6/2003, p. 42.
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ce privește amenințările la adresa informațiilor sunt dependente de factorul uman, cu 
întregul subiectivism și incertitudine pe care le implică�. (Informația este vulnerabilă 
în toate fazele obținerii, stocării și difuzării ei. Această servitute poate fi compensată 
de programe coerente de asigurare a vitalității spațiului cibernetic). 

Importanţa deosebită acordată de americani circuitului liber şi protejat al 
informaţiilor a determinat elaborarea unei Strategii Naţionale de Securizare a 
Cyberspace-ului. Prin aceasta sunt stabilite cinci priorităţi naţionale pentru realizarea 
scopului propus:

- un sistem de răspuns în caz de perturbare a traficului informaţiilor;
- un program naţional de reducere a vulnerabilităţilor şi ameninţărilor în acest 

spaţiu;
- un program naţional de pregătire în domeniul protecţiei spaţiului cibernetic;
- securizarea comunicaţiilor guvernamentale;
- cooperarea internaţională în domeniul protejării spaţiului.
În anii care vor urma, importanţa spaţiului cibernetic va determina 

conştientizarea protecţiei lui nu numai de către guverne, dar şi de către firme 
private şi persoane particulare. Aceasta va conduce la asocierea utilizatorilor în 
scopul reducerii vulnerabilităţilor, combaterii şi eradicării ameninţărilor îndreptate 
împotriva spaţiului cibernetic.10 

Succesul demersului depinde în mod esenţial de eficienţa cooperării la nivel 
naţional pentru protejarea spaţiului cibernetic, respectiv de coordonarea demersurilor 
naţionale cu orientările şi măsurile adoptate la nivel internaţional, în formatele 
de  cooperare la care România este parte.  Este necesară implementarea la nivel 
naţional a unor standard minimale procedurale şi de securitate pentru infrastructurile 
cibernetice care să fundamenteze eficienţa demersurilor de protejare faţă de atacurile 
cibernetice şi să limiteze riscurile procedurii unor incidente cu potenţial impact 
semnificativ. 

Lumea de azi ne determină tot mai mult să ţinem seama de faptul că nu putem 
să ne asigurăm securitatea, ca stare obligatorie pentru progres şi prosperitate, fără 
de cel de lângă noi şi în nici un caz împotriva acestuia. Depindem tot mai mult unii 
de alţii, avem nevoie de solidarităţi împărtăşite pentru a combate ameninţările la 
adresa viitorului nostru. Cazul pandemiei este cel mai edificator, astfel  Pandemia de 
contaminare cu COVID-19 declarată de OMS a cuprins și România.11 

O serie de amenințări globale ,cum sunt cele economice, de securitate şi 
culturale pot fi mult mai bine abordate şi rezolvate într-un cadru relativ omogen, 
unde există o anumită coeziune şi o experienţă comună de dezvoltare. Regiunile pot 
oferi cadrul propice pentru stabilirea unor mecanisme de cooperare, care contribuie 
la climatul internaţional de securitate, însă lipsa decizie la nivel golbal poate punr în 
pericol chiar viata planetei 
10  Amenințări la adresa securității, Col. (r.) dr. Grigore ALEXANDRESCU, Editura Universităţii Naţionale de 
Apărare Bucureşti – 2004.
11  Sindromul respirator acut sever 2 (SARS-Cov-2), fiind implicat în epidemia din 2019 și pandemia din 2020.
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Liviu TELEOACĂ1

Motto:
Numele unui popor și numele unui stat sunt uneori la fel de importante ca și existența 

propriu-zisă a poporului respectiv și a statului în cauză. 
 (Acad. Ioan-Aurel Pop, „Istoria și semnificația numelui de român/valah și România/

Valahia”,  Rev. ACADEMICA Nr.6, iunie 2013, Anul XXIII/272, p.5)

Rezumat 

Pe temeiul puținelor cunoștințe din secolele anterioare, explicațiile simpliste 
referitoare la originea etnonimelor român din romanus și valah din volcae au devenit 
repede dogmele, care au orientat întreaga dezvoltare de până acum a filologiei și a 
istoriei. S-a generalizat astfel un sistem complex de precepte, care a marginalizat 
pe oricine a scos la lumină noi dovezi pentru regândirea originii acestor etnonime, 
valah și român, ce se dovedesc a fi mult mai vechi decât s-a crezut până acum. Nu 
numai că sunt multimilenare, dar etnonimul valah se dovedește a fi originea pentru 
un mare număr de etnonime europene, așa cum este și pentru etnonimele europene de 
forma veneti, cu largă răspândire în toată Europa, până la enetii homerici din Asia 
Mică [1]. Pentru marea sa vechime și importanță, se mai arată că numele valah este 
înscris în Cărțile Sacre ale omenirii, dar și că originea sa danubiană se susține prin 
argumente de ordin semiotic, semantic, mitic și arheologic. 

Pe baza argumentelor de ordin lingvistic se dovedește că etnonimul român s-a 
folosit în spațiul carpato-balcanic cu mult timp înainte de venirea împăratului Traian 

1  Cercetător științific
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CULTURĂ ANCESTRALĂ
la Dunăre. Conform lingvistului Émile Benveniste alternanța r/n reprezintă cea 
mai veche flexiune în indo-europeană, legitate în virtutea căreia formele rotacizate, 
rrëmër/rumăr, ale etnonimului român au aceeași mare vechime cu formele rotacizate 
constatate în limba hitiților, ai căror strămoși au pornit tot din zona Dunării de Jos. 
Prin comparare cu cronologia Imperiului Hitit rezultă că formele rotacizate ale 
etnonimului român au circulat în spațiul balcano-carpato-pontic cu aproape o mie 
de ani înainte de fundarea Romei Antice la anul 753 î.Hr. 

Argumentele prezentate au fost grupate pe subcapitole, care pot fi studiate în 
orice ordine. 

Cuvinte-cheie: nume; popor; vatra; origine; existență; durată; valoare; 

Summary 

Based on the little knowledge from previous centuries, the simplistic 
explanations regarding the origin of the Romanian ethnonyms from romanus and 
Wallachian from volcae quickly became dogmas, which guided the entire development 
of philology and history so far. Thus, a complex system of precepts became generalized, 
which marginalized anyone who brought to light new evidence for rethinking the 
origin of these ethnonyms, Wallachian and Romanian, which prove to be much 
older than previously thought. Not only are they multimillennial, but the Wallachian 
ethnonym proves to be the origin for a large number of European ethnonyms, as it is 
for European ethnonyms of the Venetian form, widespread throughout Europe, up to 
the Homeric Enetians of Asia Minor [1] . Due to its great antiquity and importance, it 
is also shown that the Wallachian name is inscribed in the Sacred Books of mankind, 
but also that its Danubian origin is supported by semiotic, semantic, mythical and 
archaeological arguments. 

Based on the linguistic arguments, it turns out that the Romanian ethnonym 
was used in the Carpatho-Balkan area long before the arrival of Emperor Trajan 
on the Danube. According to the linguist Émile Benveniste, the r / n alternation 
represents the oldest Indo-European inflection, a legitimacy by virtue of which the 
rhotacized forms, rrëmër / rumăr, of the Romanian ethnonym have the same great 
antiquity as the rhotacized forms found in the Hittite language, whose ancestors also 
started from the Lower Danube area. By comparison with the chronology of the Hittite 
Empire it results that the rotacized forms of the Romanian ethnonym circulated in 
the Balkan-Carpathian-Pontic space almost a thousand years before the founding of 
Ancient Rome in 753 BC. 

The arguments presented were grouped into subchapters, which can be studied 
in any order. 

Keywords: name; people; fireplace; origin; existence; duration; value;
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Introducere 

Nenumărate sunt dovezile arheologice, care probează că de mai multe 
milenii neamul românesc a rămas neclintit până azi în propria sa vatră, 

numită de Marija Gimbutas vatra băștinașilor Europei. În anul 1896, Grigore 
Buțureanu și Teohari Antonescu au publicat lucrări științifice, anticipând cu cel puțin 
douăzeci de ani concluzia Universității din Cambridge, conform căreia spațiul dacic 
a reprezentat patria primitivă a Aryenilor. În acord cu mărturiile arheologice, privind 
răspândirea neamurilor tracice, sunt și mărturiile privind răspândirea limbii române, 
care s-a vorbit de la golful de Corint până în Polonia și din Munții Tatra până dincolo 
de Bug, chiar până dincolo de Nipru. 

Cu toate acestea, miopia cronică a savanților europeni ne-a plasat în conul 
de umbră al istoriei, continuând să ne considere trecutul o enigmă, enigma, după 
cum se știe, fiind opusul cunoașterii. Era în anul 1937, când cartea medievistului 
francez, Ferdinand Lot, Les Invasions barbare, Paris, Payot 1937, p. 278-300, 
publicată pentru înțelegerea ultimelor tratate de pace, a pus în circulație un capitol 
intitulat antiștiițific: Une énigme et un miracle historique: le peuple roumain, care 
ne-a uzurpat identitatea și odată cu identitatea existența. Ideea de miracol a convenit 
multora și acceptată fără spirit critic ne-a îngreunat până azi calea spre temeiurile 
adevăratei noastre identități, coloana vertebrală a comportamentului nostru național. 
Neamul Românesc a ajuns, astfel, să îndure un șir nesfârșit de suferințe și umilințe, 
ca orice ființă umană, care și-a pierdut Cartea de Identitate.

În zadar, istoricul Ghe. I. Brătianu i-a cerut fostului său profesor de la Sorbona, 
ca drept la replică, anumite rectificări, publicând un mic volum în limba franceză, la 
puține luni după ce apăruse cartea lui F. Lot. În zadar a apărut în limba română, după 
trei ani, varianta mai dezvoltată a protestului cu titlul, O enigmă și un miracol istoric: 
poporul român, ales astfel pentru a viza direct capitolul criticat din cartea savantului 
francez [2]. Publicat, însă, cu acest titlu, volumul nu a diminuat, ci a contribuit, fără 
să vrea, la vehicularea ideii de enigmă lansată de savantul francez, fiindcă titlul s-a 
răspândit, cel mai adesea, fără a se cunoaște și avertismentul conținut în carte, privind 
primejdia înlocuirii cu enigme și mistere a istoriei reale. Până la urmă, impactul 
hotărâtor l-a avut titlul cărții, chiar dacă avertismentul din carte a fost consolidat și 
prin citarea lui Mihail Kogălniceanu, care a arătat în lecția sa inaugurală din anul 
1843 că „Neavând istorie, fiecare popor dușman ne-ar putea spune: Originea ta 
este necunoscută, numele tău nu-ți aparține, mai puțin pământul pe care locuiești. 
Și într-adevăr toate aceste cuvinte ni s’au spus de către străini, au negat originea 
noastră, pământul ni s’a sfâșiat, drepturile ni s’au călcat în picioare, numai fiindcă 
n’am avut conștiința naționalității noastre, numai pentru că n’am avut pe ce să ne 
întemeiem și să ne apărăm drepturile.” [3]

N-am avut atunci, la anul 1843, pe ce să ne întemeiem drepturile, prea puțin 
am avut și în anul 1940, dar în cei optzeci de ani, care au mai trecut toate științele 
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au făcut salturi uriașe. Astăzi există multă informație, care ne permite să corectăm 
inerentele greșeli rămase din trecut, dar nu prin incriminarea lor, ci ridicându-ne 
pe o treaptă superioară de argumentare științifică, în pas cu explozia informațională 
actuală. Dar, cum nimic nu vine de la sine, va trebui să facem unele eforturi de 
reînvățare, eforturi ușor de asumat, dacă vom înțelege că pentru redresarea noastră 
avem nevoie de instrumente actualizate spre a ne regândi existența, întrucât cele 
vechi ne-au adus în starea jalnică de azi. 

Tot atât de bine mai trebuie conștientizat și faptul că vom reuși să facem 
din proprie inițiativă acest efort de reînvățare, dacă și numai dacă, nu ne vom mai 
lăsa influențați de inerțiile și de reticențele unora și altora ce ne vor fără coloană 
vertebrală. Numai recuperându-ne temeiurile adevăratei noastre identității ne vom 
recupera conștiința rostului nostru în lume, precum și coeziunea specifică celor ce 
slujesc un ideal comun, lăsând în urmă prea multele greșeli făcute, dar și războiul 
româno-român, care ne-a ruinat până acum. Trebuie să ne redobândim, din mers, 
temeiurile unității noastre, trebuie să ne redobândim energia unității și să progresăm 
solidari. Altfel nici nu se poate, conștienți fiind că fiecare dintre noi poartă în rucsac 
un baston, nu chiar de general, ci de persoană cu responsabilități față de semenii săi, 
alcătuind împreună angrenajul pentru bunul mers al societății noastre în istorie.  

Prea multe greșeli s-au comis din neștiință, chiar și când am ajuns în foruri 
internaționale, pentru a nu ne pregăti azi, în mod concret și cu seriozitate, pentru 
activitățile de mâine. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să cunoască bine și să 
iradieze cu perseverență către cei din jurul său, cele câteva cunoștințe despre cine 
suntem cu adevărat în context european, pentru a ne redobândi conștiința menirii 
noastre în lume, spre a deveni corecți, eficienți și îndrăzneți în toate activitățile 
noastre. Numai așa putem crește, toți împreună, fără a mai da vina unii pe alții, fără 
a mai fi creduli sau coruptibili și ușor de păcălit de atâția aventurieri porniți să ne 
cianureze pământurile și să ne radă codrii. Voința politicienilor nu poate rezista, dar 
nici nu poate exista, fără conștiința valorii de sine a întregului neam, fără conștiința 
născută din știința reperelor esențiale ale identității noastre. Poate mai mult ca în 
orice alt domeniu, performanța în politică se susține numai printr-un larg suport în 
plan național. 

Fiindcă există în om nevoia de demnitate, dar și o neostoită sete de a cunoaște 
adevărul, nu ne rămâne decât să întoarcem spatele neîntreruptelor bombardamente de 
manipulare mediatică pline de știri false (fake news) și ticsite cu vești sumbre, care 
ne ofilesc fizic și psihic, pentru a profita de cărțile cu valoare documentară, dar și de 
accesul instantaneu și nelimitat la patrimoniul culturii universale, pe care ni-l oferă 
calculatorul, oricui și oriunde. Cu ajutorul calculatorului pot fi verificate, corectate 
și completate cunoștințele despre noi înșine, respectiv, cunoștințele referitoare la 
identitatea noastră concentrată în multimilenarele noastre etnonime român și valah. 
Sunt etnonime ce ne aparțin de la Facerea Lumii, iar nu cum se mai crede astăzi, că 
ar fi etnonime de împrumut, primul preluat de la jefuitorii veniți din Roma Antică, al 
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doilea însușit tocmai de la germani, dar printr-o ipotetică filieră slavă.
S-a spus și se spune și azi, că pornind de la un cuvânt obscur – așa e considerat 

de specialiști – slavii ne-ar fi atribuit denumirea de vlahi, după secolul VI, dar 
explicația aceasta nu poate fi acceptată, fiindcă nu ține cont nici de răspândirea antică 
a etnonimului valah și nici de faptul că slavii, înșiși, aveau de multă vreme în uz 
cuvintele asemănătoare volhv/volkhv, dar nu ca etnonim, ci pentru a-i denumi pe 
puternicii lor preoți precreștini, care în anul 1057 încă au mai avut energia necesară 
să organizeze o răscoală împotriva creștinismului [4]. 

Pentru a nu mai pierde timp, valori și șanse, actualizarea cunoștințelor privind 
identitatea noastră de români devine prioritatea priorităților, având în vedere și 
faptul că pretenția fantezistă a romanizării popoarelor cucerite de legiunile Romei 
Antice este vehement respinsă nu numai din perspectivă socio-istorică, conform 
căreia saltul în latinitate al unui neam întreg este imposibil [5], ci și de paradigma 
lingvistică a continuității paleolitice, promovată de Mario Alinei, savantul italian, 
care a constatat că ariile limbilor vorbite se corelează cu ariile arheologice și ca 
urmare limbile au vechimea acestor arii, unele coborând până spre paleolitic (http://
www.continuitas.org/intro.html). Or, această continuitate lingvistică multimilenară 
exclude romanizarea din orice discuție, și ca urmare exclude ideea falsă că legiunile 
Romei Antice ar fi creat prin romanizare noi națiuni, pentru a căror identificare 
germani și apoi slavi ar fi decis atribuirea unor noi etnonime de tip *Walhaz cu sensul 
general de străin/străin romanizat (http://en.wikipedia.org/wiki/Walhaz),. 

Dacă Petru Maior, deși corifeu al Școlii Ardelene, găsea, cu peste două sute 
de ani în urmă, unele dovezi, care respingeau ideea falsă a romanizării noastre, dar și 
influența ce ar fi avut-o slavii asupra limbii noastre [6] pentru a ne impune etnonimul 
valah, cu atât mai multe dovezi vom găsi astăzi, susținuți de progresele științelor și 
de explozia informațională. 

Depășind cu mult ceea ce se știa și se vehicula, doar cu o jumătate de secol în 
urmă, privind vechimea și aria de răspândire a etnonimului vlah, iată că pe circuite 
Internet au apărut prin larg efort internațional numeroase lucrări, multe de sinteză, a 
căror valoare se verifică riguros prin consistenta lor bibliografie. Avantajul utilizării 
lor se impune și prin marea viteză de corelare a informațiilor, trecând de la un link la 
altul, iar bogăția de imagini dublată de calitatea lor profesională oferă alte înlesniri. 
Dacă la acestea se mai adăugă avantajul traducătorului automat, dar și accesul direct 
la cataloagele on-line ale bibliotecilor, calculatorul se impune ca un instrument 
indispensabil pentru a ajunge la adevărata origine a etnonimelor valah și român, în 
care se află concentrată esența identității noastre.

Valah și român ca etnonime arhaice în zona balcanică

Etnonimul valah, devenit și toponim pentru spațiile locuite de vlahi, are 
vechime multimilenară. Conform câtorva înscrisuri hitite rămase din anii 1310-1240 
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î.Hr. cetății Troia i se mai atribuia și numele Wilusa (wi 5 -lu-ša), nume ce va fi avut 
o largă răspândire în acea epocă, după cum rezultă din faptul că rădăcina sa explică 
formarea numelui Ilios/Ilion folosit  frecvent de greci pentru a numi cetatea Troia 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Wilusa).  

Întrucât prezența dacilor la 
Troia VII, asociată războiului troian, 
a fost dovedită de Vasile Pârvan 

(file:///C:/Users/user/AppData/
Local/Temp/ParvanDaciiLaTroia.

pdf), dar și având în vedere că tracii 
erau prezenți în toată Asia Mică, cu 
densitate sporită în zonele de litoral, 
iar hitiții proveneau și ei din sud-
estul Europei (https://ro.wikipedia.
org/wiki/Hiti%C8%9Bi), rezultă că 
Wilusa era un nume tracic pentru o 
cetate construită și locuită de tracii 
numiți Wilusi, formă apropiată de 
forma Blasi, adică tot Vlahi. 

O altă dovadă referitoare 
la faptul că tracii din Troia erau vlahi și că își spuneau vlahi, ne-o oferă Strabon 
(Geographica, 12.8.4). El susține că Lycii din Lycia erau de origine troiană, adică 
erau wilusi, nume care, trecând din hitită în greacă, a pierdut litera inițială V pentru 
a forma etnonimul Lusi adică Lyci, tot așa după cum Ολσοί lui Scylax îi reprezenta 
pe Volsi, dar și pe Volsque [7]. 

  În documente egiptene din anul 1250 î.Hr. acești locuitori din Lycia apar cu 
numele de Lukka, ceea ce se corelează și mai bine cu forma (V)lukk/Vlac (http://
en.wikipedia.org/wiki/Lycia), ca dovadă că prezența vlahilor în Lycia era recunoscută 
și de cultura Egiptului Antic. 

Într-un dialect hitit din Anatolia, Lykaonia (vezi harta) era denumită 
„Lukkawanna”, ceea ce se traduce prin „țara poporului Lukka” (http://en.wikipedia.
org/wiki/Lycaonia), adică țara celor numiți (V)lukka/Vlak. Tot o formă Vluk avea și 
numele Dumnezeului lor Θεῶ Βληκουρω, așa cum a rămas înscris pe o placă găsită 
în zonă, la sud de Ortaköy pe teritoriul traco-frigian (http://en.wikipedia.org/wiki/
Ortak%C3%B6y,_Aksaray). 

Acest caz se remarcă, atât prin prezența cuvântului Dumnezeu, Θεῶ, cât și prin 
juxtapunerea Βληκο-υρω [8] similară teonimului tracic (V)Λυκο-ῦργος. Legendarul 
legiuitor, Lycurgos, din Sparta a purtat și el numele zeului de origine tracică. 
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Așadar, în mod incontestabil, tracii Asiei Mici, din epoca bronzului, reprezentau 
neamuri valahice. cu conștiință valahică, pentru că etnonimele de forma lyc/lukk se 
pot explica pornind de la etnonimul primordial Vilusa/Bliko. 

Mai există și alte câteva etnonime, înscrise în documente istorice, care arată 
că cei ce s-au numit pe sine vlahi/valahi au întemeiat neamuri valahice în Peninsula 
Balcanică, dar și în Italia, neamuri care au purtat etnonime asemănătoare fără litera 
inițială V, ca cele de peste Bosfor, din Anatolia. Astfel, la est de Sparta, în sudul 
Peloponezului, a existat în antichitate și există și astăzi provincia numită Laconia 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Laconia), cu numele ca și Lycaonia din Asia Mică, tot 
așa cum în sudul Italiei există ținutul Lucania (http://en.wikipedia.org/wiki/Lucania) 
al cărui nume este pus în legătură cu cuvântul grec λύκος, care provine de la forma 
inițială Bλύκος, adică Blahos/Vlahos.

 În cele din urmă, toate aceste provincii: Lycia, Lycaonia, Laconia, Lucania au 
nume prea asemănătoare pentru a nu intui faptul că au o origine comună de forma 
(V)Lok și ca urmare sunt mărturii puternice ale existenței vlahilor întemeietori, care 

CULTURĂ ANCESTRALĂ



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020236

și-au spus Volki/Vloki sauVlahi. Ca încă o dovadă că în localitățile ce aveau nume cu 
rădăcina Lyc/Lac/Luc, au trăit neamuri valahice mai menționăm faptul concludent că 
și în Diploma Cavalerilor Ioaniți din anul 1247, vlahii din Țara Hațegului erau numiți 
olati (https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Ha%C8%9Begului), țara lor era 
numită Lytua, iar voivodul acestui ținut era numit Lytuoy  (https://ro.wikipedia.org/
wiki/Litovoi).

  Tot vlahii, cu numele de Volki/Vloki au fost și cei care au instituit festivalul 
arhaic numit Lykaia (http://en.wikipedia.org/wiki/Lykaia) pe Muntele Lycaion, acolo 
unde Zeus purta atributul Lykaios (http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Lykaion). La 
fel era numit zeul Apollo Lykios, care, deși era zeu al artelor și al luminii, deci fără 
a moștenii deprinderi de carnasier, purta totuși acest atribut de lupianul, pentru că se 
născuse din Leto, numită femeia-lup pentru a se sugera că era o femeie Volk, adică 
avea originea vlahă; orice alte explicații fiind improvizații fără acoperire. Pentru 
a-și omagia originea sa vlahă transdanubiană, zeul Apollon, revenea tot la 19 ani în 
Hiperboreea [9]. 

După cum se vede, cei numiți traci în istorie aveau conștiința că sunt vlahi, 
motiv pentru care s-au și ilustrat prin etnonimul Volki/Vloki, pe seama căruia se 
poate explica formarea toponimelor ce conservă rădăcina Lyc/Lac/Luc, rădăcină 
regăsită și în atributele unor zei de mare importanță, atribute al căror unic scop era 
acela de a preciza originea lor valahică. 

Pentru echivalența valac/trac depune mărturie sigură și numele regelui 
Vologases I (51-78), (https://en.wikipedia.org/wiki/Vologases_I_of_Parthia), zis 
și Vlaxš sau شالب Balāsh în persană. Pentru a cinsti originea tracă a mamei sale, 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Volog%C3%A8se_Ier), regele a refuzat să se numească 
Vanones III, așa cum era firesc, ca fiu și succesor al tatălui său Vanones al II, hotărând 
să poarte numele de Vologases, el și urmașii săi până la Vologases VI.  .  

Spre a glorifica spiritul valahic, în care a fost crescut de mama sa tracă, conștient 
de prestigiul celor ce se numeau Valahi ca și de valorile lor morale, Vologases I a 
renunțat în politica sa la elenism, iar atunci când a întemeiat două orașe le-a atribuit 
nume valahice: Vologesias, celui ridicat pe un canal al Eufratului, iar celui edificat 
pe malul fluviului Tigru, Valakhshgerd. Denumirea, care se traduce prin „construit 
de Valakhsh” (http://en.wikipedia.org/wiki/Vologases_I_of_Parthia), reflectă decizia 
regelui de a afirma în lumea sa, dar mai ales pentru viitorime, identitatea neamului său 
valahic, foarte prețuit la acea vreme. În fapt, au fost ridicate două orașe surori pentru 
a reda un mesaj complect: Eu, regele Vologases I din străvechiul neam Valakhsh.

Datorită străvechimii lui, neamul vlahilor a fost consemnat și în epopeea lui 
Homer chiar cu numele său, dar în forma specifică limbii lui Homer, limba elină. 
Printre  luptătorii sosiți din multe locuri, erau și cei veniți din cetatea Oloosona, 
„Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ᾽ Ὀλοοσσόνα λευκήν,” (Iliada II 739). Asemenea 
denumirilor de mai sus și în acest caz lipsește litera inițială V. Ca dovadă sigură 
că în acest caz special al etnonimelor asociate Valahilor, litera inițială V a existat 
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în realitate, istoricul G.B. Neibuhr a arătat că forma fundamentală a etnonimului 
Volsque este Volsi, dar devine Ολσοί la geograful-navigator grec, Scylax [7]. Ca 
legitate, corespondența fonetică Volsi/Ολσοί, se confirmă și în cazul etnonimului 
Volcae, din scrierile lui Iulius Cezar, care ia forma Ouólkai în scrierile lui Strabon și 
Ptolemeu. În virtutea acestei legități fonetice, Vo/Ouo, regretata filolog, Maria Crișan 
a remarcat, pentru prim dată în lume, că cetatea  numită Olooson este cetatea celor 
ce se numeau pe sine valahi. [10]. Întrucât pe locul cetății antice Oloosson, se ridică 
azi orașul Elassona (https://en.wikipedia.org/wiki/Elassona), rezultă că armânii, 
ce domină și azi această zonă numită Larisa-Olimp (https://ro.wikipedia.org/wiki/
Limba_arom%C3%A2n%C4%83), după cum indică petele galbene de pe hartă, și-au 
spus din antichitate și Valahi și Armâni. Ca dovadă în Iliada, versul 734 din același 
Cântul II, se referă la cetate antică, Orminion, numită, Ormenium de armâni de azi 
din Tesalia (https://en.wikipedia.org/wiki/Ormenium).  

 Cu nume similare există și alte localități, printre ele dăinuie până astăzi satul 
Αρμένοι, adică al Armânilor (http://en.wikipedia.org/wiki/Armenoi), așezat în partea 
de nord-vest a insulei Creta. Vechimea sa se poate corela cu vechimea vaselor găsite 
aici purtând inscripții din perioada Linearului B, (https://en.wikipedia.org/wiki/
Armeni_(archaeological_site))., respectiv, din secolul XIII î.Hr.

 Documentele antice au consemnat pe scena istoriei, opt personaje cu numele 
de Ormeni, Strabo îi numește chiar Armeni (Όρμενος – Βικιπαίδεια).  
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În strânsă legătură cu densa prezență de azi în regiune a arhaicului element 

valahic-armânesc se remarcă și existența portului Volos. Înconjurat de mici localități 
cu nume valahice, ca Ano Volos, Drakeia (varianta lui Trakia), Velestino (cândva 
Veleskino) (!), Peri-Volaki (!), portul Volos, care s-a mai numit în trecut și Ioolkos 
sau Golkos, se dovedește a fi fost denumit Volkos la întemeiere, ca dovadă că era 
portul celor ce se numeau pe sine Valaki. Ca expresie a continuității lor ancestrale, 
din straturile arheologice ale portului au fost scoase la lumină vestigii, începând 
din neolitic, peste care s-au suprapus remarcabile mărturii din perioada miceniană, 
inclusiv, tablete cu înscrisuri din Liniarul B (http://en.wikipedia.org/wiki/Volos).  

  Așadar, atât prin etnonimele de tip valah, cât și prin etnonimele ormeni/
armâni, ne-am denumit, simultan, cel puțin din epoca homerică. După cum s-a arătat 
mai sus, această realitate se susține prin documente de necontestat întrucât sunt surse 
primare. Cele hitite se referă la numele Wilusa, atribuit cetății Troia, cele homerice se 
referă la numele Ὀλοοσσών și Ὀρμένιον-Ὄρμενος, iar Tacit consemnează originea 
tracică pentru mama regelui Vologases I, numit și Vlaxš/Balāsh. Surse egiptene, 
grecești, hitite și latine oferă suficiente toponime de forma Luca pentru a recunoaște 
că numele Vlac reprezintă originea lor. Deși puține, documentele ce au supraviețuit 
din perioada arhaică, devin, cu atât mai valoroase și credibile, cu cât vlahii armâni și 
toponimele lor arhaice dăinuie și azi în arhaica lor vatră din sudul Dunării, confirmând 
vechimea arhaică etnonimelor Vlah și Armân, folosite neîntrerupt până astăzi.

În acest context determinat de continuitatea și larga răspândire a denumirilor 
generate de anticul etnonim, Valah, nu mai poate fi ignorată nici prezența, în această 
zonă tracică, a etnonimului antic, bessii, cu conotațiile sale sacerdotale precizate 
de Herodot (https://en.wikipedia.org/wiki/Bessi), întrucât reprezintă o altă formă 
istorică de existență a etnonimului antic, Vlahi/Blasi. Pentru că a fost scoasă la 
lumină și forma antică Blasa/Blassas [8], se poate conta pe necesara trecere a formei 
blasi în forma bessi, prin pierderea consoanei L, care rămâne mai presus de orice 
îndoială, întrucât este confirmată de trecerea atestată a anticului hidronim Βυβλεσις  
în forma sa de azi Βυβασσιης [11]. 

Pe seama arhaicului etnonim valahic, Blasa/Blassas, se explică și formarea 
etnonimului valahic, molossii, atribuit unui puternic trib de vlahi armâni din Epir, 
cunoscut, încă, din perioada minoică (https://en.wikipedia.org/wiki/Molossians). 
Prin universala trecere B→M forma blasa dobândește forma mlasa/molossi. Pentru a 
risipi îndoielile cu privire la originea valahică a etnonimului, molossi, subliniem faptul 
că senatorii molossilor purtau numele valahic, peligani, cu înțelesul de venerabili 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Peliganes). El este valahic pentru că este asemănător 
cu antroponimele românești, Beligan sau Palaghian [12]. După cum se vede, printre 
multele forme valahice, care au apărut pe seama etnonimului nostru arhaic Valac/
Balac/Belig, dăinuie și această formă valahică, peligan, atestată din antichitate. 

Așadar, mărturii directe împreună cu cele indirecte susțin faptul că ne-am 
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numit valahi cu cel puțin un mileniu și jumătate înainte de venirea slavilor la Dunăre, 
dar și armâni cu sute de ani înainte de a ajunge aici legiunile Romei Antice. Dovezile 
sunt evidente și suficiente, așa încât fără a mai implora încuviințările inerților miopi, 
fiecare dintre noi poate respinge documentat și, ca urmare, cu fermitate, ideea că 
etnonimele valah și român ne-ar fi fost atribuite de alții. Folosim de mai multe 
milenii etnonimele, valah și român și ele ne aparțin în mod absolut nu numai prin 
vechime, ci și prin originea lor, întrucât au apărut în graiului matriceal, devenit azi 
limba română.

 
Echivalența etnonimelor valah și dac

Întrucât ne considerăm valahi, dar și daci, ne revine sarcina de a explica în 
mod corect și relația valah-dac. Din perspectivă logică se poate conta pe faptul că 
Tracii s-au dovedit a fi Valahi. Atunci și Dacii din nordul Istrului, care erau incluși 
în marea familie numită a tracilor, erau de asemenea Valahi. Faptic, în Corpus 
Inscriptionum Latinarum s-a păstrat inscripția găsită pe o placă de mormânt din zona 
Madrid, „D(is)M(anibus)./Britto/Uloq(um)/Datic(i)/an(norum) LXX./S(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis)”. (CIL II 6311), care aduce un ultim omagiu lui Britto, fiul lui Daticus 
din ginta Vloquilor. 

Cu peste un secol în urmă, atunci când Nicolae Densușianu [13] a explicat 
această inscripție, corelația antică vlac-dac a părut nefirească, întrucât hieroglifa 
numită Stindardul Dacic, încă, nu fusese descifrată. Cu un secol în urmă, încă nu 
se știa că hieroglifa reprezentată de Stindardul Dacic reda sintagma teonimică 
arhetipală Valac-Valac, concepută pentru a reda numele primordial al Dumnezeului 
Dumnezeilor lumii [14]. Or, strămoșii dacilor în calitatea lor de credincioși fervenți 
ai acestui prim și ca atare unic Dumnezeu numit Volko-Blak, s-au considerat ei 
înșiși volki, tot așa după cum cei care cred în Buda se numesc budiști sau cei ce  cred 
în Cristos se numesc creștini. 

  Dacă numele lui Dumnezeu era Volko, credincioșii Daci se numeau Volki/
Vlaki, fiindcă aveau conștiința că sunt Volki. În fața Stindardului Dacic, fiecare 
dac trăia legătura intimă cu Dumnezeul Volk și se considera un credincios Volk, se 
considera un Vlak. așa încât Dacii trăiau în mod intim conștiința lor de Volki/Vlaki/
Valahi. Pentru Daci etnonimul Valah avea caracter sacru.

Caracterul sacru al etnonimului valah

Omenirea a moștenit o fabuloasă teologie a Volk-ului [15], care numai după ce 
s-a scufundat treptat în uitare, a fost substituită cu aberantul totemism al carnasierului, 
totemism ale cărui victime au fost, chiar, Mircea Eliade și colegii săi de la faimoasa 
revistă NUMEN. Ei au comentat doar capul de lup al Stindardului Dacic, fără să 
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facă nici un fel de referire la corpul cu pene. Au comis astfel o nepermisă eroare de 
metodă, motiv pentru care au și rămas cantonați într-o amplă apologie a lupului-fiară 
numit carnasier. Au ratat, astfel, șansa de a înțelege că cei ce trăiau sub semnul sacru 
al Dumnezeului cu nume de Volk era firesc să se numească Volki/Vlaki, deși știau 
bine că purtătorii Stindardului Dacic credeau, atât de mult în Dumnezeul nemuririi 
lor, încât i se jertfeau, trimițând, din patru în patru ani, câte un sol dintre cei mai 
nobili tineri, ales prin tragere la sorți. 

În realitate, preoții dacilor cunoșteau faptul că imaginea capului de lup a fost 
aleasă numai fiindcă grupul de consoane VLK din cuvântul Volk sugera același grup 
de consoane din cuvântul Vlak/Valac care alcătuia sintagma teonimică arhetipală. 
Traversând secole și milenii, sintagma teonimică arhetipală nu s-a mai rostit ca la 
început, Volco-Blac, ci Volco-Dlac, moment în care cei care își asumaseră identitatea 
de Voki/Vlaki au acceptat să se numească Dlaki și imediat Daki. Citit de la dreapta 
la stânga, cuvântul Dlaki a generat cuvântul Kaldei cu importantele sale semnificații 
de preot. Până nu demult, călugării români îi numeau Caldei pe preoții de mir. 
Urmând succesiunea de nume atestate istoric: Vlac→Dlac→Dac, cuvântul Vlac a 
devenit cuvântul Dac, de unde și echivalența antică Vlac-Dac. În timp ce credincioșii 
continuau să se numească Volki/Vlaki, preoții lor se individualizaseră prin numele 
Daci, dar toți se știau Volki/Vlaki/Valaki. 

Fapt este că înalta trăire religioasă manifestată în perioada arhaică de cei ce se 
numiseră volk/vlah/valah precum și rolurile de civilizare prin Logos, pe care și le-au 
asumat în societate, au conferit etnonimului lor acel prestigiu vrednic de a fi înscris în 
Cărțile Sacre ale omenirii. Astfel în Rig-Veda zeitatea colectivă, Valac-Hilyah, este 
omagiată prin douăsprezece imnuri de slavă, iar zeitatea Dakșa a avut un rol major 
în religia vedică. Ca dovadă că aceste zeități se referă la Vlahii și la Dacii porniți de 
la Dunărea de Jos, limba sanscrită păstrează în comun cu limba română cel puțin 300 
de cuvinte de uz comun, care au aceeași formă și același înțeles în ambele limbi [16]. 

Din aceleași motive, eroul civilizator din mitologia greacă este Pelasg cu 
numele derivat din forma Balask, dar mai presus de orice trebuie spus că civilizația 
minoică din insula Creta începe în mileniul III î.Cr. cu Zeus Velchanos [17] (http://

en.wikipedia.org/wiki/Zeus), deci Zeus Valakul ca 
altă dovadă trainică și eternă a vechimii teonimului 
Valac-Valac, dar și al statutului său de reper sacru 
al lumii, ce-i era recunoscut cu cinci milenii în 
urmă. 

Pe seama Dragonului cu cap de lup, care 
sub nici un motiv nu reprezintă carnasierul-totem, 
cum a crezut și Mircea Eliade, ci hieroglifa pentru 
numele arhetipal al lui Dumnezeu, deci pe 
seama acestei alcătuiri hieroglifice cu cap de lup, 
se cunosc două seturi de icoane, pentru care s-a 
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folosit una și aceeași metaforă plastică, deși primul set de statuete-iconice a fost 
lucrat în neoliticul timpuriu al civilizației Vinča, iar cel de-al doilea set de icoane a 
fost pictat în epoca modernă pentru a-l întruchipa pe Sfântul Cristofor, (http://www.
beyond-the-pale.co.uk/dogsaints.htm). 

  Conform acestei metafore plastice, capul de lup al Dragonului este purtat ca 
un fel de mască de cele două grupuri de personaje și reprezintă semnul identității 
lor. Este identitatea celor care s-au consacrat Dumnezeului numit Volk de hieroglifa 
Dragon. Despre Sfântul Cristofor se știe că este purtătorul în spate al lui Hristos 
Pruncul. Așa cum îl desemnează și numele, este purtător de Hristos (https://www.
cristofori.ro/despre/)  

 Dar dacă Sfântul Cristofor poartă simbolic capul de lup, pentru a sugera că 
este devotat Dumnezeului numit Volk, atunci și statueta din civilizația Vinča, care 
poartă aceeași mască a lupului, exprimă un același statut. Atitudinea sa solemnă, 
șezând pe un jilț parcă spune: eu sunt al Volkului și prin El sunt și eu ca un Volk, eu 
sunt omul-Volk, adică sunt Volc, sunt Vlac, slujitorul consacrat Celui Prea Înalt al 
cărui nume este desemnat prin hieroglifa Dragon cu cap de Volk. 

De aici mai rezultă că pentru a intra în alcătuirea statuetei Vinča, hieroglifa 
Dragon a fost concepută anterior realizării acestor statuete și ca urmare Dragonul 
Dacic are o vechime de cel puțin 7500 de ani, cel puțin ca vechimea statuetei cu cap 
de lup, având ca reper temporal acel an 5508 î.Hr. de la care a început numărătoarea 
anilor în calendarul românesc numit „De la Facerea Lumii”, folosit la noi timp de 
peste șapte milenii, până după cronicari și după Dimitrie Cantemir.  

Vechimea neolitică a vlahilor de la Dunărea de Jos

Evident, continuitatea utilizării unui asemenea calendar certifică în sens 
concret administrativ vechimea și continuitatea nestrămutată a civilizației vlahilor 
din noi pe acest pământ, continuitate certificată arheologic și de opregul purtat până 
de curând ca element vestimentar de fiecare zi în Țara Hațegului (http://ro.wikipedia.
org/wiki/%C8%9Aara_Ha%C8%9Begului), opreg care mai era purtat și de vecinii 
lor, gugulanii, de pe văile munților Godeanu  (http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/
descoperirea-romaniei/gugulania-tara-zeului-zamolxe-41290.html). 

Cu aspectul său de fotă confecționată din fire groase de lână, opregul de azi 
este incizat și pe câte o statuetă din cultura Hamangia sau chiar din cultura Vinča, 
ca cea din figură (http://en.wikipedia.org/wiki/Vin%C4%8Da_culture). Specialiștii 
menționează în mod explicit că portul popular al gugulanilor înglobează elemente ale 
culturii de la începutul lumii, aceasta fiind o dovadă materială directă a vechimii, dar 
și a continuității noastre multimilenare pe acest pământ, purtând din adâncul timpului 
întreg etosul concentrat în etnonimele Valah și Român. 

Momentul numit „Facerea Lumii” mai trebuie reținut și fiindcă probează faptul 
că cei de atunci posedau, atât un minim necesar de cunoștințe astronomice, cât și nevoia 
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de a utiliza 
calendarul 

în derularea 
activităților 
planificate 

pentru 
întreaga 
societate 

de o putere 
centrală. 

Pe bună 
dreptate 

un autor român, care trăiește în Occident, spune:  „Anul 5.508 î.Cr., este anul de 
când scriptic noi rumânii fiinţăm ca popor, aveam conducători religioşi şi politici, 
o patrie, un teritoriu unde trăim şi astăzi şi aveam o limba formată cât şi un scris 
picto-ideografic;” [18]

Pe seama dovezilor de mai sus, care sunt, pe cât de simple, pe atât de clare, 
revendicăm originea de sorginte sacră a etnonimului volk/vloh/vlah precum și 
vechimea utilizării lui, începând cel puțin cu jumătatea mileniul VI î.Cr. Această 
vechime multimilenară, ce pare aproape neverosimilă, în ciuda atâtor dovezi, i-a 
asigurat venerarea în întreaga lume răspândit de vlahii religiei primordiale, care au 
purtat cu ei hieroglifa Dragon, simbolul în numele căruia s-a făcut istoria din Persia 
până în Anglia lui Richard al III-lea, așa după cum a arătat școala americană de 
vexilologie [19].

Investigații recente, de 
ultimă oră, arată însă că hieroglifa 
Dragon, pe scurt Dragonul, se 
bucură de cinstire și astăzi pictat 
de romanșii din Alpi alături de 
Iisus răstignit. Având în vedere 
originea danubiană a Dragonului, 
se va înțelege și de ce romanșii 
folosesc și azi cuvintele românești 
caș, muma, moș, plug, ram, vecin, 
tat, ce faci, buna seara, (http://

www.formula-as.ro/2005/688/
societate-37/fratii-nostri-din-

alpi-6424). Prin cuvintele pe care 
le mai păstrează, precum și prin 
simbolul Dragon, romanșii se 
dovedesc a fi de origine valahică, 
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dar ajunși în Alpi au dezvoltat propriul lor mod de viață, motiv pentru care s-au și 
identificat prin alte etnonime, între ele și cel de helvet, care fără sufix devine helv, 
fiind ca și etnonimul vlah, dar citit de la dreapta la stânga.  

Ca altă dovadă că un etnonim nou se naște pe seama unui etnonim anterior, a 
existat în Italia în zona Capua o populație antică numită în mod paradoxal esclaves 
[20], dar nu fiindcă, în antichitate, ar fi trecut pe acolo slavii, ci fiindcă noul grup 
desprins din tribul Volsci s-a identificat printr-un etnonim propriu, format tot prin 
citire de la dreapta spre stânga a etnonimului purtat de neamul din care au roit. 

 Tot prin anagramarea etnonimului ancestral Volsc, s-a mai format etnonimul 
sclavoni puratat de sclavonii croați, dintre râurile Sava și Drava. Cu un nume 
asemănător, au trăit scalovii lângă Lituania (https://en.wikipedia.org/wiki/Skalvians), 
iar în Imperiul Bizantin au trăit sclavinii, care nu au fost slavi, așa cum se susține și 
astăzi, ci geți, după cum arată Teofilact Simocata, martor ocular al vieții din Bizanț 
de la sfârșitul secolului VI [21] 

De sorginte valahică este și etnonimul lexovi (http://fr.wikipedia.org/wiki/
Lexoviens), la care s-a ajuns permutând consoanele etnonimului Volsc. Cu acest nume 
a trăit în antichitate un trib la gurile Senei  (a se vedea harta), ca încă o dovadă că 
neamurile Europei Antice aveau conștiința originii lor valahice. Dacă mai ținem cont 
de faptul că Bascii din Pirinei erau numiți Bascoli în limba occitană, atunci și Bascii 
sunt tot de origine valahă, întrucât etnonimul Bascol este anagrama etnonimului 
Volsc/Bolsc. Reamintim aici că și etnonimul veneti, cu o foarte largă răspândire în 
Europa Antică s-a format tot pe seama etnonimului Valac, urmând etapele atestate 
documentar: Valah→Valat→Velet→Venet [1].

  Așadar, datori fiind să ne revendicăm adevărata noastră identitate, respingem 
ca nulă și neavenită, oricât de veche și înrădăcinată este, pretenția că etnonimul 
Vlac/Valac ne-ar fi fost atribuit de slavi după secolul VI. Fermitatea respingerii 
se întemeiază pe numeroase argumente, dar pentru a fi convingători trebuie să ne 
însușim cel puțin argumentele prezentate aici, exersându-le în mici dialoguri. Deși 
pare o joacă, este mult mai mult de atât. Este sigura noastră șansă de a mai dăinui ca 
neam cu drepturi legitime asupra pământului pe care trăim. Nu avem voie să uităm 
că putem ajunge doar niște cetățeni risipiți pe Terra, așa cum consideră destui ca 
sociologul francez Claude Karnoouh, care și-a permis acest pronostic numai după 
ce ne-a studiat 15 ani și a constatat la români un prea modest nivel al conștiinței 
valorii de sine (http://www.kmkz.ro/de-pe-teren/reportaje/dupa-15-ani-in-romania-
sociologul-francez-claude-karnoouh-da-un-raport-asupra-postcomunismului-si-alte-
eseuri-incorecte-politic/). 

Atenție! Viața noastră depinde exclusiv de noi, fiindcă răutățile lumii 
sunt aceleași pentru toți. În condiții planetare similare, unele neamuri au devenit 
emergente, iar altele abia mai pâlpâie. În ceea ce ne privește evoluăm cu mult sub 
potențialul nostru real. Sunt prea multe dovezile care atestă calitatea noastră de neam 
întemeietor de neamuri și creatori de civilizație pentru a nu evolua și astăzi la acest 
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nivel. Acesta este potențialul nostru, iar ca urmare trebuie să ne gândim viața și să 
trăim la înălțimea acestui statut. 

Suntem vlahi de la începutul lumii și până la sfârșitul ei. Suntem primii care 
răspundem de viața noastră, dar și de viața lumii. Ilustrându-ne, în mod explicit, 
prin stindardul cu cap de Volk, ca neamuri tracice, am trăit de la Facerea Lumii în 
permanență cu conștiința faptului că suntem Volki, numindu-ne Vlahi/Valahi. Am 
traversat mileniile ca Neam Matcă, care a creat alte neamuri, încredințând civilizației 
umane denumiri de ginți, de locuri, dar și atribute de zei, formate pe seama etnonimului 
Valah, așa cum s-a consemnat în documente sanscrite, hitite, egiptene, persane, latine 
sau eline, între ele și Iliada lui Homer. 

Ca urmare, etnonimele de forma Volk/Vlak/Valac nici nu pot avea decât origine 
traco-dacică, dar neglijând cunoașterea și asumarea acestor dovezi, am tolerat ca 
identitatea să ne fie siluită de lăcomia jefuitorilor și odată cu ea existența. Nici nu 
cred că a fost necesar să așteptăm actuala epocă științifică ca aceste conexiuni să 
iasă la lumină, fiindcă istoriografia a vehiculat din toate timpurile etnonime scrise în 
forma explicită Volcae/Volci/Volsci. Prea ne-am ploconit în fața celorlalți, pentru ca 
miopia savanților lumii să nu devină și miopia noastră, dar a venit timpul să scăpăm 
de ea, de propria noastră miopie istorică, ca în numele dovezilor ce probează adevărul 
să tratăm și miopia lor.

 
Etnonime antice atestate în forma Vlac/Valac 

Neam străvechi și numeros, cel mai numeros după inzi, tracii s-au răspândit 
atât spre răsărit cât și spre apus, purtând tot mai departe etnonimul conștiinței lor de 
Volki/Vloki. Pe întinsul caspico-asiatic, triburile tracilor au pătruns până în India, 
dar atestările rămân destul de disparate pentru a putea reconstitui în mod mulțumitor 
etapele deplasării în timp și în spațiu a neamurilor ce s-au identificat sau se mai 
identifică prin etnonime valahice, în forma lor explicită ca: Balaschik (224-651d.
Hr.), Valacha Mlecchas sau actualii Balochi (https://en.wikipedia.org/wiki/Baloch_
people). 

Triburile Volcae
 
Mișcările tracilor din apus sunt, însă, mai bine cunoscute, așa încât se poate 

dovedi că acele triburi din Moravia, care s-au numit în antichitate Volcae (https://
en.wikipedia.org/wiki/Volcae), au dăinuit prin cei care se denumesc azi Valašske. 
Deși se află în curs de asimilare, mai folosesc numeroase cuvinte românești din 
domeniul păstoritului, unele și în formă rotacizată (puteră în loc de putină), ca 
dovadă că se află acolo, unde sunt și azi, cel puțin din perioada celei mai vechi 
flexiuni în indo-europeană. Cu privire la adevărata lor identitate, istoricul Mircea 
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Dogaru  precizează că sunt băștinași din vremea culturii proto-trace, 2700-2500 î.Hr., 
dar și că existența lor poate fi argumentată arheologic în toată perioada Bronzului 
Tracic până astăzi, chiar dacă anumiți miopi pretind că ar fi plecat cu oile din Carpați 
prin secolul XI (http://www.youtube.com/watch?v=P9t6cOL45lM). După ce au fost 
împuținați de multele războaie în care au fost implicați, au reușit să renască, așa 
încât cei ce se denumesc Valašske numără, în prezent, cam 500.000 de persoane și 
alcătuiesc Regiunea Autonomă Vlahă în zona moravă din Cehia, aproape de granița 
cu Slovacia.  Deosebit de important în acest caz este faptul că etnonimul Volcae, ce 
fusese utilizat de acest neam tracic înaintea etnonimului actual, Valašske, s-a găsit 
menționat în documente de la începutul secolului III î.Hr., respectiv, cu mult înainte 
de apariția slavilor pe scena istoriei. De aici și concluzia că cei ce se numesc astăzi 
Valahi, tot Valahi s-au numit și în antichitate, cu firești diferențe de pronunție, cum 
sunt cele dintre Valašske și Volcae, asumate de același neam, care păstrează de mii de 
ani una și aceeași vatra moravă. Conform scrierilor antice, între care și Comentarii 
de Bello Gallico, a lui Iulius Cezar, triburi denumite Volcae au mai viețuit în sudul 
Galiei (conform hărții), în sudul Spania pe valea Ebrului, dar și în Pădurea Hercinică. 
Aceste triburi vorbeau dialecte romanice și își exprimau identitatea prin etnonimul 
Volcae, fără să fi fost denumite astfel de germani sau de slavi. Altfel spus, triburile 
vorbitoare de dialecte romanice, care s-au numit Volcae, au moștenit etnonimul 
fără contribuție germanică sau slavă. Cu totul în afară de orice pretins proces de 
romanizare, cu totul în afară de orice atingere cu germanii sau cu slavii a mai existat 
în istorie și neamul numit Volsci, iar în geografie continuă să existe munții Volsci.  

 
Volscii de lângă Lațiu 

Volscii (https://en.wikipedia.org/wiki/Volsci), (https://it.wikipedia.org/wiki/
Volsci) au fost un străvechi popor italic osco-umbric, care a coborât de pe versanții 
munților Apenini pe râul Liris, la sud de Lațiu cuprinzând și munții (https://
it.wikipedia.org/wiki/Monti_Volsci), ce se numesc Munții Volsci, până la Marea 
Tireniană. Neam de păstori războinici, Volscii, au atacat Roma Antică, timp de două 
secole, până au fost definitiv învinși și asimilați, după anul 300 î.Hr. 

Volscii au vorbit un dialect osco-umbric, asemănător cu al sabinilor și era 
considerat un dialect rustic al limbii latine [22]. Deci, Volscii au vorbit o limbă 
romanică proprie și s-au identificat din vremuri arhaice prin etnonimul Volsc, fără un 
presupus aport german sau slav. Deși, reprezentativ pentru toate neamurile romanice, 
care se identificau prin etnonime de tip Volk, și cazul Volscilor a fost acoperit de 
nepăsare, ca și etnonimul Volci/Vulci purtat în antichitate de un trib etrusc, care a 
devenit și toponim pentru orașul antic, Volci (https://en.wikipedia.org/wiki/Vulci), 
principalul lor oraș, aflat aproape de coasta tireniană, la 80 km. nord de Roma. 

  Pentru larga răspândire antică a cuvintelor de forma Volk/Vlac, mai amintim 
alături de etnonimele italice Volci și Volsci, toponimele foarte vechi de forma 
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Vilhosc sau Velasco  vehiculate de Ligurii din nord-vestul Italiei, considerați a fi o 
populație pre-indo-europeană, asociată cu ilirii dunăreni (https://en.wikipedia.org/
wiki/Ligures). După cum se vede, numele de tip Volk au fost utilizate, prea des, ca 
etnonime, dar și ca toponime, încă din epoci arhaice, pentru a mai lăsa loc pentru 
plăsmuiri absurde atribuite neamurilor germane sau slavilor de miopia savanților. 

 Asemenea etnonime și toponime antice de tip Volk se cer a fi conștientizate 
conform realităților istorice și fiindcă implică anumite consecințe pentru cultura 
europeană actuală. 

O consecință remarcabilă  

Vom considera remarcabil faptul că preocupându-ne de acești volci/volsci/
volsi, din perioada de început a italicilor, am ajuns la limba latină, care înrudită fiind 
cu volsciana, conduce, volens nolens, la concluzia că și latinii erau neam valahic, 
fiindcă erau înrudiți prin limbă cu neamul valahic al volscilor. Chiar etnonimul antic 
lat-in, fără sufixul –in (ca în carpat-in) are aceeași formă cu etnonimul olati, atribuit 
vlahilor din Țara Hațegului de Diploma Cavalerilor Ioaniți din anul 1247.  

Privită în contextul istoric al epocii respective, această înrudire etnică dintre 
latini și volsci nu trebuie să ne surprindă. Ea poate fi receptată ca firească și fiindcă 
pe vremea volscilor, limba latină încă nu devenise latina imperială, ci era o limbă 
modestă afectată de unele influențe externe (https://it.wikipedia.org/wiki/Latino_
arcaico) și care se vorbea pe un spațiu destul de restrâns, numit Latium Vetus, cuprins 
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între Munții Albani și Palatin (http://it.wikipedia.org/wiki/Latium_vetus). 
În mod evident, înrudirea prin limbă a latinilor cu un neam valahic a putut 

fi reală numai dacă și religia latinilor se dovedește a fi fost de sorginte valahică, 
știut fiind că limba și religia au fost și vor fi mereu primele două mari temeiuri ale 
identității unui neam. De aici și întrebarea: există dovezi care să ateste caracterul 
valahic al religiei latinilor, deveniți romani prin întemeierea Romei Antice? 

Da, există, iar în acest sens este de reținut faptul că primul altar, ridicat de 
Romulus și Remus la Roma, care se născuseră între latinii din Alba Longa, nu a 
fost consacrat zeului Marte, tatăl lor, ci arhaicului zeu, Vulcanus, după nume un zeu 
Volk/Vulc, fapt ce ne arată că Dumnezeul Gemenilor fondatori și al străbunilor lor 
era Dumnezeul valahilor de la Dunărea de Jos, al cărui nume era redat prin, prin 
hieroglifa Dragon cu cap de Volk.  

Acestui Volk, din alcătuirea Stindardului Dacic, care a rămas în memoria 
Romei Antice ca un Lup benefic, cu numele special Lup-Ercus [cu totul altceva decât 
animalul carnivor numit în latină lupus,-i], îi erau consacrate Lupercaliile (https://
en.wikipedia.org/wiki/Lupercalia), un festival anual ce se desfășura între 13 și 15 
februarie pentru a alunga spiritele rele și a purifica orașul Roma. Întrucât nu putea fi 
neglijat nici în vremea de peste an, pentru omagierea zi de zi a Dumnezeului Volk, 
a fost ridicată faimoasa statuie numită Lupa Capitolină, care a și devenit simbolul 
Romei, simbol ce domină și azi mentalul lumii, inclusiv, prin cele treizeci și cinci 
de copii răspândite pe tot globul (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Capitoline_
Wolf_statues), la care se mai adaugă alte douăzeci de copii realizate în România.  
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Trăindu-ne viața alături de acest simbol numit Lupa 
Capitolină sau Lupoaica de pe Capitoliu, pentru noi, pentru 
convingerile noastre, este vital ca mesajul ei să fie corect 
înțeles, în spiritul creatorilor săi. Cu privire la detaliile care 
individualizează Lupa Capitolină, trebuie constatat, măcar 
acum, că poartă pene pe rândul omoplaților, pe șira spinării, 

dar mai ales pe gâtul, care în mod voit a fost conceput mult mai lung decât un gât 
anatomic de lup. Fața în față cu aceste detalii bine gândite, dar și realizate în mod 
exemplar, concluzia se impune de la sine: Lupoaica de pe Capitoliu, ca orice cap 
de Volk atașat unui corp cu pene, reprezintă, cu certitudine, Stindardul Dacic, care 
n-a mai fost înălțat, însă, doar pe pe o lance, ci pe picioarele ei, pentru a se arcui 
peste cei doi gemeni, ca un fel de cer al transcendenței sacre. Ca ținută simbolică, 
în mod asemănător se arcuiește peste lume Nut, zeița egipteană a cerului (https://
en.wikipedia.org/wiki/Nut_(goddess)) . 

 În deplin acord cu această ținută maiestoasă de entitate sacră a Lupei 
Capitoline, semizeii, Romulus și Remus, nu mușcă sânii Lupei, ci afișează gesturi, 
care invocă har și înțelepciune de la cerul întruchipat, în acest caz, de macheta în 
bronz a hieroglifei cu cap de Volk. Acest gen de hrănire a prinților civilizatori cu 
înțelepciunea primită de la zei a fost o metaforă plastică folosită timp de peste două 
milenii și jumătate în tot bazinul Mării Mediterane, așa încât acesta este singurul mod 
în care trebuie înțeles mesajul plastic al Lupei Capitoline. 

Devenită obiect de adorație publică, Lupoaica de pe Capitoliu exprimă în 
mod public, de peste două milenii și jumătate, ideea că latinii conduși de Romulus 
și Remus au devenit întemeietorii Romei Antice hrănindu-se cu spiritualitatea, ce 
se ilustrează prin hieroglifa cu cap de Volk. În virtutea faptelor, pe care le trăiseră, 
cetățenii Romei Antice în semn de recunoștință, de bună voie și nesiliți de nimeni, 
s-au simțit mândri să recunoască faptul că sunt urmași ai neamului de la Dunărea 
de Jos, neamul care ridicase hieroglifa Dragon la demnitatea de drapel național. 
După cum mărturisește mesajul plastic al Lupei Capitoline, cauza asemănării dintre 
limba română și limba latină se află la Dunărea de Jos și nu invers. Cei ce au trăit 
realitățile acelor vremi știau adevărul mai bine ca noi, care reconstituim trecutul, așa 
încât punctul de vedere al perspectivei asupra limbilor romanice și asupra limbilor 
europene se cere a fi deplasat mai spre centrul Europei, pe marea axă a Dunării. Așa 
este și firesc! 

Încă din anul 1812, Petru Maior, corifeul Școlii Ardelene ne-a atras atenția 
spunând: dacă este a grăi oblu limba română este muma celei latinești [6]. Ca 
dovadă că Petru Maior a avut și are dreptate, limba latină veche, care nu se mai 
vorbea în vremea împăratului Traian, conținea cuvinte arhaice românești. Primele 
constatări le făcuse în acest sens chiar Timotei Cipariu, dar exemple recente se găsesc 
în eseul Limba latină ca limbă maternă în Dacia, publicat de domnul Prof. Univ. 
Dr. Ion Coja, profesor universitar de lingvistică, susținător neabătut al romanizării 
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Daciei. Numai că din exces de zel a comis ceea numim o felix culpa. Dorind să arate 
cât de profundă a fost romanizarea Daciei studiul argumentează o intimă și profundă 
asemănare între limba latină și limba română, considerând probatorii mai ales 
structurile arhaice sau cele bizare tocmai fiindcă nu au fost la îndemâna vorbitorului 
de rând [23] . 

 Or, această stare de intimitate profundă, începând din arhaic, nu mai poate fi 
explicată, nici prin dialogul cotidian din epoca imperială și nici prin presupusele reușite 
ale unor mari dascăli de latină în Dacia ocupată, așa încât trebuie să recunoaștem că 
asemănarea dintre limba latină și limba română se explică prin faptul că latinii și-au 
început dezvoltarea în Peninsula Italică, vorbind la început arhaica limba română de 
atunci, semnul legăturilor genetice specifice roirilor pornite de la Dunărea de Jos.  

 
Cauza asemănării etnonimelor român-romanus 

La aceeași descendență danubiană a latinilor ne conduce și dreapta cumpănire a 
relației dintre etnonimele român și romanus, dacă se pornește de la concluzia marelui 
istoric Theodor Mommsen, care a arătat că preistoria trebuie să pună accentul nu 
pe mărturiile obscure ale tradițiilor, ci pe tezaurul prețios al limbii [24]. Cu gândul 
la acest prețios tezaur al limbii nu vom mai zăbovi asupra numeroșilor călători și 
cronicari, care au dorit să ne considerăm descendenții Romei Antice numai fiindcă 
limba română se aseamănă cu limba fostului Imperiul Roman. Nu vom mai zăbovi 
nici asupra marelui volum de lucrări publicate la noi, dar și în lume, care au recurs 
la tot felul de improvizații pentru a ne convinge într-un limbaj cu aspect științific că 
armatele Imperiului Roman, jefuind bogățiile popoarelor subjugate au lăsat în urma 
lor mase compacte de oameni, care au învățat după ureche, dar la perfecție, limba 
latină. În ceea ce ne privește, vom renunța și la improvizația naivă, astăzi la modă, 
care pretinde că numele de romanus, cu înțelesul de cetățean roman, atribuit, în anul 
212, de Edictul lui Caracala tuturor celor ce s-au născut liberi în imperiu (https://
ro.wikipedia.org/wiki/Constitutio_Antoniniana), ar fi dobândit conotații etnice 
pentru locuitorii din Dacia în încercarea lor de a se delimita de popoarele care asaltau 
Imperiul Roman.  

Plasând în carantina istoriei povara prea multelor eforturi ce se fac de peste 
două secole pentru a menține în viață ideea falsă a romanizării, ne apropiem de 
tezaurul prețios al limbii române pentru a constata că bine cunoscutele variante 
rotacizate, rrëmër/rumăr, ale etnonimului român aparțin tipului nominal r/n, care 
este considerat cel mai arhaic vestigiu pentru străvechea flexiune indo-europeană 
[25]. 

Conform acestei legități lingvistice, formulată fără echivoc, variantele 
rotacizate deplasează vechimea utilizării etnonimului român/rumân cu aproape 
un mileniu înainte de fundarea Romei, fiindcă rotacismul nu este o curiozitate 
oarecare, ci semnul absolut al vechimii cuvintelor rotacizate. Această vechime legică 
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a formei primare, rămăr/rumăr, pentru etnonimul român ne permite să constatăm 
fără dificultate că numele lui Romul-us, întemeietorul-simbol al Romei, coincide cu 
rumăr/romur, forma arhaică a etnonimului român, alternanțele R↔L și U↔O fiind 
des întâlnite mai ales în formele arhaice ale limbilor română și latină.  

Reprezentați de acest om rumăr, numit Romul-us, legendarul lor conducător, 
rumării și-au consolidat statutul de cofondatori ai Cetății Eterne, fixând și 
toponimul Remoria în geografia de început a Romei. Conform mai multor dicționare 
enciclopedice, toponimul Remoria a desemnat partea estică a colinei Aventin din 
Roma. Recent prin contribuțiile a doi mari specialiști în istoria Romei Antice, Filippo 
Coarelli (Univ. Perugia) și Timothy Peter Wiseman (Univ. Exeter), toponimul Remoria 
a beneficiat de un studiu riguros [26], care poate fi citit și în format pdf la adresa:  

http://books.google.ro/books?id=Xlcp-K-MuNoC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=re
moria&source=bl&ots=yorXHQpW14&sig=umF4z6KYuHWSoLEbq4TGOE6k0l
E&hl=ro&sa=X&ei=i-rwUtL9IYn8ygOvl4LQDQ&ved=0CFQQ6AEwBDge%20

-%20v=onepage&q=remoria&f=false%20-%20v=snippet&q=remoria&f=false#v=s
nippet&q=remoria&f=false 

După cum indică acest studiu valoros, zona Remoria era consacrată vieții 
religioase, dominată de templul Fraților Arvali, dar cuprindea și spațiul locuit de 
prestigiosul trib al Romiliilor, numit și Romulia, ceea ce atestă prezența permanentă 
a celor numiți, chiar, rumări pe teritoriul Romei Antice. Pentru meritele pe care le-au 
avut în fundarea ei, rumării au fost numiți străbunii buni și iluștri și în onoarea lor se 
celebra sărbătoarea numită Remuria [27]. 

Prin faptul că s-a numit Remuria, și nu altfel, sărbătoarea a omologat, 
contribuția definitorie a celor care s-au numit rumări la edificarea cetății, pe care 
au și numit-o Roma cu numele lor.Faptele rămân fapte și ele conduc la convingerea 
că multele asemănări româno-latine, inclusiv asemănarea etnonimelor român-
romanus, se explică coerent prin evidentele legături genetice, ce au existat, ca de la 
stupul matcă la vigurosul său roi, plecat de la Dunărea de Jos cu mult înainte de fuga 
tracului Eneas din Troia incendiată, care a găsit în Alba Longa comunitatea latină cu 
care s-a încuscrit. 

Recapitulare 

Având în vedere cele prezentate, rezultă că ne-am considerat și ne-am numit 
vlahi/valahi odată cu Facerea Lumii în neolitic, începând cu anul 5508 î.Cr., dar ne-
am numit și rumări, respectiv armâni/rumâni/români, începând din epoca bronzului. 
Am fost făuritori de istorie și este firesc ca alături de toți ceilalți să contribuim la 
ameliorarea mutațiilor ce au loc în lume. Trebuie să ne fim utili nouă și utili tuturor, 
dar paradigmele, elaborate în limita puținelor cunoștințe din secolul XIX, s-au 
dovedit a fi neputincioase de prea multe ori, motiv pentru care este necesară refacerea 
lor pe baza exploziei informaționale actuale, datori să evoluăm pe un palier superior 
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de gândire.
Fiindcă totul trebuie să se bazeze pe o informare cât mai cuprinzătoare, dar și 

mai prompt sintetizată, calculatorul devine un instrument indispensabil. Cu ajutorul 
lui noi, toți împreună și numai împreună, putem susține, în mod concret, necesarul 
salt de paradigmă, pornind în primă fază de la verificarea, punct cu punct, a dovezilor 
prezentate mai sus cu privire la: 

─ decodificarea hieroglifei Stindardul Dacic, numită și Dragon, al cărui cap de 
lup exprimă fără echivoc cuvântul VOLK. Ne vine în ajutor și faptul că pentru conceptul 
de sacerdot în indo-europeană specialiștii au reconstituit pe cale etimologică forma 
*bhlagh(s)men (https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_protoindoeuropea), 
formă ce se corelează pe deplin cu rezultatele furnizate de semantica arhaicului 
cuvânt blac/vlac/vlah, de la care pornind au luat naștere cuvintele necesare pentru 
a-L denumi mai întâi pe Dumnezeu, apoi pe preoții Lui, dar și pe credincioșii vlahi.

─ caracterul primordial al sintagmei teonimice arhetipale VALAC-VALAC, 
de la Dunărea de Jos, regăsită ca unic punct de întâlnire pentru toate cele patru 
căi net distincte de a investiga cuvântul valah: calea semiotică, calea semantică, 
calea etimologică și nu în ultimul rând calea mitologică. Menționăm că mitologia 
și-a dobândit un loc printre științele istorice odată cu înființarea Institutului de 
Arheomitologie, ca organism internațional (https://www.archaeomythology.org/),

─ faptul remarcabil că etnonimele se nasc din etnonime, urmând legități 
generale de formare a cuvintelor din cuvinte și nu din rădăcini, motiv pentru care 
istoria etnonimului condensează evoluția istorică a națiunii respective,

─ marea vechime a etnonimului valac și a toponimelor aferente, care au fost 
atestate în documente antice,

─  nume de forma Volk pentru zeități minoice, vedice, italice, slave, germanice 
etc.  

─ tripla înscriere a etnonimului armâni în Iliada, ținând cont și de marea 
densitate a armânilor de azi în arhaicele lor vetre tracice. 

─ decizia lui Romulus de a consacra cu prioritate în cultul public din Roma 
cultul zeului Vulkanus, de sorginte Volk. Cinstirea zeului Volk prin sărbătoarea 
numită Lupercal,

─  semnificația reală a Lupei Capitoline,
─  vecinătatea latinilor cu Volscii/Volsii și înrudirea limbii latine cu limba 

Volscilor, 
─  vechimea formelor rotacizate rrëmër/rumăr și identitatea cuvintelor rumăr-

Romul(us), 
─  prezența tribului Romulia în zona Remoria de pe colina Aventin, 
─ legătura dintre numele, rumăr, și numele sărbătorii Remuria, consacrată 

strămoșilor buni și iluștri. 
 
Motivul, dar și miza eforturilor permanente, ce se cer a fi făcute pentru a ne 
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actualiza temeiurile identității întru dăinuire îl reprezintă crezul enunțat la început: 
„Numele unui popor și numele unui stat sunt uneori la fel de importante ca și 
existența propriu-zisă a poporului respectiv și a statului în cauză.”. 

Adevărata identitate va reconfigura spațiul euro-atlantic (Dan Dungaciu), așa 
că în lupta pentru supraviețuire nimeni nu se mai poate considera atât de neînsemnat, 
încât să nu lupte prin învățare alături de toți ceilalți. În fond, demnitatea omului nu se 
poate împlini decât alături de demnitatea tuturor. 

Oricine știe că prestigiul unui jucător depinde de prestigiul coechipierilor. Toți 
pentru unul și unul pentru toți exprimă o realitate verificată sistematic de istorie 
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Mădălina Virginia ANTONESCU 

Abstract  

Within the present essay, we intend to debate the apparent ”civilized” 
nature of the contemporary society, as a society dominated by a pattern called 
by the doctrine as ”corporatism” or as ”consumerism”, that assimilates and 
expands over the present conception about globalization and about what it 
should initially represent (a chance to development for everyone, according to 
2030 Agenda- and to its principle ”nobody to be left behind”).Nevertheless, 
this principle could be used by governances that agree to the police-pattern, in a 
sense  separated from the  ethics, spirituality. Through techné and the prototype 
of the techno-barbarian world, we could be nearer to the Orwellian society, 
and to the vision of the cage-world, of the prison-world, of the digital world as 
a type of world refusing itself to spiritual, sacred knowledge and reflection that 
the so-called by us ”primitive” ancient cultures, had. The Hamangia Thinker 
and his half are giving us a reply over millennia: where are we all rushing, 
and who are we really? We are loving to think that we represent the apogees of 
civilization, but it is nothing that an ordinary arrogance, because a plastic and 
cement civilization cannot last multi-millenary, especially if it didn’t let behind 
a specific code of values and spiritual knowledge capable to resist through the 
times. The consumer of the malls is nothing else that a mammoth’s neo-hunter, 
a neo-cages man, these luxurious malls where we all are hiding our existence. 
The present essay is proposing a creative introspection, over postmodern man 

TECHNO-BARBARUL: FORME DE 
DEVIERE SPECIFICE SOCIETĂȚILOR 

SECOLULUI XXI

TECHNO-BARBARIAN: SHAPING 
SPECIFIC FORMS OF DEVIATIONS 

INTO THE XXIST CENTURY 
SOCIETIES
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and what he intends to become.1

Key-words: spiritual civilizations; technology; Barbary; post-modernity; 
globalism; materialism; consumerism; slavery; evolution; knowledge; 
experience; totalitarism;

 Rezumat 

În prezentul eseu dorim să punem în discuție natura aparent ”civilizat-
evoluată” a societății de azi, ca societate dominată de un pattern numit 
în doctrină ”corporatist”, ”consumist”, care se confundă și acaparează 
concepția despre globalizare și despre ceea ce ar fi trebuit ea să fie (o șansă 
la dezvoltare pentru toți, conform Agendei 2030, principiul ”nimeni să nu 
fie lăsat în urmă”). Însă acest principiu ar putea fi folosit de guvernări care 
agreează patternul polițienesc, într-un sens separat de raportarea la etică, 
morală, la spiritualitate. Prin techné și prototipul lumii barbare technologice, 
putem fi mai aproape de societatea orwelliană și de viziunea lumii-cușcă, a 
lumii-închisoare, a lumii digitale ca lume ce se refuză cunoașterii spirituale și 
sacre, pe care o aveau culturile considerate de noi ”primitive”. Gânditorul de 
la Hamangia și perechea sa ne dau o replică peste milenii: încotro ne grăbim și 
cum suntem cu adevărat? Ne place să credem că suntem o culme a civilizației 
dar nu este decât o simplă aroganță, deoarece o civilizație de plastic și ciment 
nu poate dura multi-milenar, mai ales dacă nu lasă în urmă un cod de valori și 
de cunoaștere spirituală capabilă să dăinuie peste milenii. Consumatorul din 
mall este un neo-vânător de mamuți, un om al neo-cavernelor, aceste malluri 
de lux în care ne îngropăm existența. Eseul de față propune o introspecție 
creatoare, am dori noi, asupra omului postmodern și asupra a ceea ce vrea el 
să devină.

Cuvinte-cheie: civilizații spirituale; tehnologie; barbarie; postmodernitate; 
globalitate; materialism; consumism; sclavie; evoluție; cunoaștere; experiență; 
totalitarism; 

1. „Cușca digitală” și refuzul dimensiunii spirituale a 
omului, în civilizațiile materialiste de tip postmodern

Începând cu epoca postmodernă s-a creat un tip specific de barbarie, axat 
pe o concepție deviată, să-i spunem, asupra rolului tehnologiei și al științei 

în societatea umană, în evoluția omenirii, în relația cu omul și în ceea ce privește 
1   Acest material este un eseu politico-filozofic scris de autoare între anii 2011-2012, parte a unei lucrări mai ample, 
de reflecții personale asupra impactului globalizării și status-ului general al civilizației umane, despre noile forme 
de barbarie generate de fenomene și procese specifice epocii contemporane, asupra societăților umane ale sec. XXI.
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impactul acestora asupra relației fundamentale om-Dumnezeu.
Este fundamental să înțelegem că o relație firească între omul sec. XXI, pe de 

o parte, și tehnologie și știință, pe de altă parte, nu este una de dominație în favoarea 
științei și a tehnologiei în sine, ci dimpotrivă, una de auto-controlare, de către om, 
a tentației de a folosi arbitrar aceste două macro-domenii prin care se realizează 
civilizația umană. 

Omul se slujește de știință și de tehnologie, de orice fel ar fi acestea, indiferent 
de domeniul particular în care ele se manifestă, însă omul nu se mărginește la ele și 
mai ales, nu se lasă definit, re-compus de ele.

Omul este fundamental o ființă cu dimensiune spirituală, o ființă care năzuiește 
spre desăvârșirea sufletului său nemuritor, adică a acelei părți ce îi reprezintă sinele 
veritabil, care se află în continuă comuniune cu conștiința cosmică sau Dumnezeu, 
care nu poate fi separată de aceasta și care nu se poate defini, nici exista în afara 
acesteia (și aceste lucruri subtile nu pot fi înțelese de omul pervertit, materialist, care 
singur și-a făurit o cușcă-matrice, din care nu iese, în care stă și se minte că există).

Omul postmodern și apogeul său, omul globalist, stau în această cușcă-matrice 
(cu diferența că, în epoca radicalismului globalist, întreaga lume devine o mare 
cușcă, o mare închisoare, adică implicit, o unică matrice, ținând forțat ființa umană 
ancorată și definită de un alt tip de materialism, cel ivit de postmodernism).

Acest nou barbar, născut de epoca postmodernă, își creează o cușcă-matrice 
prin auto-limitarea acțiunilor și a percepției sale asupra sieși, asupra lumii, exclusiv 
dintr-un unghi de vedere materialist. 

Acest unghi de vedere materialist este fundamentat în mod radical pe 
preeminența perspectivei științei și a tehnologiei asupra marilor întrebări ale 
omenirii, asupra originilor omului, asupra rolului său real în lume, asupra relației sale 
cu Dumnezeu și cu semenii săi. Trebuie să remarcăm limitarea inerentă a nivelului 
și a modului de a percepe aceste aspecte fundamentale, ale științei și a tehnologiei, 
precum și faptul că ele sunt susceptibile dar mai mult decât atât, au fost folosite 
pentru a crea diversiuni și o manipulare istorică uriașă asupra omenirii, slujind nu 
scopurilor firești de înălțare și consolidare a libertății, demnității, sacralității ființei 
umane, păcii și respectului, toleranței între oameni, înțelegerii originii divine a 
universului ci dimpotrivă, ele s-au convertit în instrumente de manipulare și control 
asupra omenirii, slujind scopurilor perfide ale câtorva (deținători ai pârghiilor 
decizionale ale marilor concernuri științifice și tehnice ale lumii). 

 Cunoașterea prin știință și tehnică exclusiv nu poate explica nici azi, la 
începutul sec. XXI, natura și originea sufletului și nici nu poate cuprinde sau accesa 
universuri paralele, precum și alte forme subtile de existență. De aceea, viziunea 
științifică și tehnologică, la începutul sec. XXI, departe de a fi una evoluată (adică, 
spiritualizată), continuă să se bazeze pe falsa dihotomie a incompatibilității dintre 
știință și spiritualitate, dintre tehnologie și capacitatea naturală a omului de a tinde 
spre Dumnezeu. În realitate, omul evoluat FOLOSEȘTE știința și tehnica spre a-și 
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înțelege mai bine propria dimensiune spirituală, spre a înțelege originea sa divină 
și a universurilor care îl înconjoară, în multiplele forme ale existenței însă și acest 
demers este unul inerent limitat, stângaci (cum ar putea defini bobul de nisip existența 
Creatorului său? este întrebat omul postmodern  în Biblie). 

Omul cu adevărat evoluat consideră firesc, știința și tehnologia, oricât de 
avansate ar fi ele, ca pe niște INSTRUMENTE limitate inevitabil, și nu ca pe niște 
criterii absolute de raportare la ele și nici nu le ”divinizează” ca pe instrumente 
absolute de cunoaștere. Cunoașterea este mult mai largă, mai diversă decât domeniile 
științei și tehnicii (vezi de exemplu, cunoașterea inițiatică a șamanilor, care accesează 
câmpuri subtile de existență, la nivel spiritual, practic pășind în lumea arhetipurilor). 

Omul care a depășit faza de postmoderism nu se înrobește cultului științei și 
tehnicii, nu ajunge prin a se lăsa definit de acestea, precum încearcă să îi impună 
”barbaria postmodernistă” și, în formă de apogeu, ”barbaria globalistă” (unde 
globalizarea încetează să mai fie înțeleasă ca proces obiectiv, accesibil tuturor pentru 
dezvoltare ci devine manipulată de câțiva împotriva dezvoltării restului).

Omul cu adevărat evoluat (spiritual și, în consecință, cu adevărat civilizat) 
folosește tehnologia și știința păstrându-și libertatea, demnitatea și fiind conștient 
de sacralitatea ființei sale, nu sacralizând nepermis știința și tehnologia, nu 
transformându-le în adevărați idoli, în borne ale unei false civilizații (care, de fapt, 
ascunde barbaria). Căci, în momentul în care omul folosește tehnologia și știința 
pentru a  înrobi pe seamănul său, pentru a îi distruge sau anula libertatea, demnitatea, 
sacralitatea, drepturile și libertățile sale fundamentale, pentru a face din întreaga 
lume o închisoare, este clar că nu avem de-a face cu civilizația, ci dimpotrivă, cu cea 
mai urâtă formă de barbarie.

Când omul începe să idolatrizeze tehnologia și știința, lăsându-se nepermis, 
definit de ele, „existând” numai dacă are mobil sau I-pod ultima generație iar dacă nu 
le  are „fiindu-i rușine” să iasă în lume, atunci ceva deosebit de grav se petrece: acest 
om învață singur să intre în cușca postmodernistă, să își fabrice o matrice care, mai 
târziu, în barbaria globalistă, va deveni  o unică matrice sau cușcă (lumea sclavizată, 
satul global, de fapt, închisoarea globală).

În această tentație nenorocită a idolatrizării științei și tehnologiei, a definirii 
exclusive prin raportare la ele, cad din păcate, marile metropole ale civilizației 
Occidentului (dar au fost în istorie și civilizații materaliste  în alte spații, extra-
europene, axate pe tipuri diferite de barbarie, am spune de proto-barbarie techné). 
Occidentul de azi este doar una dintre albiile de formare ale civilizațiilor materialiste 
(ca țări corporatiste și consumiste, cu industrii tehnice și științifice, axate pe 
„economia cunoașterii” – științifice și tehnice – foarte dezvoltate, dar care au ignorat 
sau acordă o atenție insuficientă dimensiunii de dezvoltare a cunoașterii spirituale 
și a folosirii tehnicii și științei în raport cu Carte Etice concrete, respectate ca 
adevărate constituții, de corporații, guverne, actorii non-statali de orice fel).  Acest 
tip de civilizație se sprijină, în epoca postmodernă, pe piloni exclusiv materialiști, 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020258

PUNCTE DE VEDERE

precum capitalul (banul), știința și tehnologia. Ele nu sunt folosite pentru protejarea 
drepturilor omului, cum se spune în declarațiile propagandistice de tot felul. Viziunea 
occidentală postmodernă (căci pot exista și viziuni occidentale cu raportare la 
dimensiunea sacră, la cunoașterea sacră, pe care nu le tratăm aici) despre om și lume 
este fundamental pervertită, dez-axată, adică dez-dumnezeită. Acest tip de civilizație, 
preferat și practicat acum (și luat ca model în alte părți ale globului - însă reacțiile 
la acest model sunt tot mai mari și numeroase, propunându-se viziunea societăților 
post-corporatiste, post-consumiste și ridicarea nivelului de responsabilizare al 
corporațiilor, al statelor pentru protecția naturii, a  drepturilor omului) este una 
fundamental neviabilă, deoarece este orientată contra naturii umane, adică într-un 
sens opus spiritualizării omului. Ea merge dimpotrivă, cu încăpățânare, pe drumul 
înfundat și prin deșerturile marilor nihilisme, strigând din răsputeri (într-o formă de 
nebunie fulminantă, pe care și-o ia în serios, acordându-i întreaga credibilitate) că 
”Dumnezeu a murit”, că ”Dumnezeu nu există”, refuzându-i omului dimensiunea sa 
spirituală și înecându-se într-un materialism ridicat la valoare de lege a universului. 
Or toate acestea sunt nespus de false, întristătoare prin grotescul și micimea lor. 
Nivelul științei și al tehnicii de azi nu permite omului postmodern să călătorească cu 
viteze superioare vitezei luminii. Omul nu poate trece de tri-dimensional, prin știința 
și tehnica sa, de aceea nu le poate considera absolute, nu se poate lăsa confundat 
cu ele, nu se poate privi ca fiind definit de ele (omul biometric, omul cu cip, omul cu 
amprenta digitală pe cartea de identitate).

2. Spre un Pact Internațional al drepturilor omului în 
epoca digitală. Protecția drepturilor omului în fața noilor 
forme de sclavie generate de barbaria techné

Observam cum periodic, această problemă este pusă de guverne (din societăți 
auto-definite ca „democratice”!), cetățenilor lor din societățile de tip occidental, 
materialist, de a fi de acord să își abandoneze drepturile în favoarea unei cărți de 
identitate sau alt document oficial cu cip, număr digital, amprenta digitală, identificare 
facială  etc. Guvernele acestor tipuri de societăți în derivă (desprinse de raportarea 
la etica științei și la etica tehnologică, societăți care nu dezbat public efectele asupra 
democrației pe care le au aceste propuneri) sunt cuprinse de fascinația omului 
primitiv care abia a descoperit focul. Aceeași fascinație primitivă, care construiește 
barbaria techné. Fascinația pentru tehnologia digitală, pentru softurile, pentru 
robotica, pentru inteligența artificială, care prinde teren la nivelul deciziei politice, 
convertindu-se în adevărat pericol pentru democrație și drepturile omului.

 Guvernele, în relația cu cetățenii, au inerent tentația de a face abuz de putere 
și de a-și depăși competențele. În orice Constituție a sec. XXI, pentru a identifica și a 
stăvili formele de sclavie și de barbarie techné ar trebui să se înceapă a se introduce 
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limitări constituționale clare privind competența guvernelor și a autorităților de 
orice fel, de a încălca drepturile omului prin folosirea techné-ului (prin impunerea 
de cipuri, amprente digitale, identificări faciale) în relația cu cetățenii lor, dar și cu 
terții. Persoana umană este aceeași indiferent de jurisdicția unui stat, ea trebuind să 
beneficieze de aceleași drepturi în orice loc al globului (DUDO, 1945). 

Pe plan internațional, s-ar impune un Pact Internațional privind drepturile 
omului în epoca digitală, unde să se identifice aceste forme de sclavie postmodernă, 
care sunt impunerea de numere ființei umane ca parte a identității lui, impunerea de 
cipuri, de amprente digitale și de date faciale pe cărțile lui de identitate, ca parte a 
identității lui. Societățile care au comunități religioase se simt lezate de aceste forme 
materialiste care exprimă fascinația politică pentru techné și aplicarea techné în 
relația politică guvernanți-cetățeni. Din punct de vedere religios și etic, dar și al 
drepturilor omului și al societăților democratice, nu poate fi permisă impunerea pe 
cărțile de identitate sau pe orice document oficial, a identificării ființei umane prin 
numere (doar în pușcărie omul devine deținut, adică un număr, o serie), prin cipuri, 
prin amprente digitale. 

3. Spre o societate a oamenilor-număr, a roboților biologici, 
prin fascinația privind digitalizarea? Pervertirea democrației 
prin barbaria techné-ului

Mania omului postmodern, din societățile corporatiste și consumiste, propuse 
de unele societăți occidentale dez-spiritualizate, adică o viziune exclusiv materialistă 
(omul-consumator, cu reversul său, omul-marfă, omul număr) este omul fără 
identitate, omul definit nu de nume (numele fiind dimensiunea comună cu Creatorul 
care i l-a pus, căci „La Început a fost Cuvântul”, adică rostirea, numirea, definirea 
simultană cu Creația, cu Aducerea întru ființă), această manie este o încercare tristă 
a omului postmodern (auto-definit ca ”superior” altor civilizații, cronologic) de a 
se lăsa re-definit sub impactul logicii corporatiste și consumiste, ca un produs de 
galantar. 

Prin aceasta involuție sub presiunea techné-ului, pe care este incapabilă să 
o abordeze critic, societatea postmodernă ajunge sub nivelul de primitivitate de 
care învinuiește civilizațiile antice și pre-antice (ca „închinătoare la tot felul de idoli 
ridicoli și având tot felul de credințe ridicole”).

Este omul–număr, robotul biologic, propus de epoca postmodernă în care 
personalitatea, unicitatea, identitatea divină a omului sunt considerate aspecte 
nerelevante pentru definirea omului și a  civilizației sale.

Pot fi acestea oare, numite „societăți evoluate”, dacă ele își înfățișează 
viziunea, de fapt, una bazată pe barbaria techné-ului, pe limita techné-ului ca fiind 
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„culmea civilizației”?  Asistăm la paradoxul societăților postmoderne: entuziasmul 
ființei umane față de descoperirea universului digital, al lumii computerelor, al 
softurilor, al programelor de inteligență artificială capabile de auto-reproducere, a 
roboților și dronelor, care par să le ia mințile, par să ducă în derivă societăți întregi, 
par să oglindească un tip de decădere al acestor civilizații, în forme de privare a 
libertății omului, tocmai prin această divinizare a techné-ului ca scop in sine.

În fascinația pentru universul digital, omul, guvernele, societatea materialistă 
vor să digitalizeze totul: copacii, mașinile, memoria, persoana, orașul, animalele, 
clima, timpul, amintirile, impresiile, totul se înregistrează, se consemnează prin 
platforme online, prin bloguri, prin softuri de toate felurile, prin cloud-uri, furând 
existența, identitatea omului. Acesta devine un robot digital înainte să se perceapă 
astfel. Omul postmodern uită de comunicarea  fizică, de mersul în natură. El este 
preocupat veșnic să tasteze, să fie conectat la internet, la diferite platforme care îl 
solicită mereu. Sistemele de telefonie mobilă se dezvoltă la grade care invadează 
universul fizic, și comunicarea om cu om, de la 4G la 5G și guvernele, în loc să 
protejeze dreptul omului la a se bucura de un mediu neinvadat de inteligența digitală 
(ajunsă de nestăvilit), de un mediu curat, dimpotrivă, cad victime aceleiași fascinații 
pentru digital și pentru inteligența artificială, fără dezbateri publice, fără un minim 
nivel de protecție al dreptului la intimitate și privativitate al individului, al dreptului 
la identitate și fericire al individului. Nu toți oamenii sunt fericiți în același mod, adică 
prin raportare obligatorie la universul digital, de exemplu. Nu sunt analizate cauzele 
acestei fascinații pentru digitalizare, care relativizează și înlocuiește personalitatea 
și unicitatea ființelor umane, înscriindu-le într-un univers limitat, digital, o altă 
cușcă, în loc ca omul să  fie lăsat să își descopere ființa sa, ca dimensiune eonică, 
veșnică, superioară dimensiunii digitale recent descoperite.

 Omul postmodern este asemenea omului preistoric care abia a  descoperit 
focul și este fascinat de scânteia din mâna sa, neștiind puterea distrugătoare a focului. 

Însa societatea umană de azi este departe de a aprecia și de a reflecta asupra 
laturii negative a folosirii nechibzuite sau integrale a universului digital recent 
descoperit. Acesta nu se poate converti într-o formulă de guvernare politică, de 
exemplu (guvernanții asupra oamenilor cu număr) căci ar încălca orice drept al 
omului, ar fi societăți pur autoritariste, bazate pe un soi de sclavie postmodernă 
obținută prin folosirea techné-ului (programele digitale) pentru a acorda oamenilor 
alte identități (digitale-numere, cipuri) și a le anula libertatea, identitatea, 
personalitatea lor, dreptul de a alege.

Universul digital nu a fost analizat și dezbătut nici sub aspect moral, etic, 
nici ca forme de deviere politică și socială, deoarece încă de la început a fost tratat 
ca fiind ceva bun, de către guverne, birocrați, corporații și tot felul de actori, într-o 
fascinație puerilă pentru acest lucru.

Este propusă viziunea distopică a societății de oameni-numere, de roboți 
biologici, fără suflet, fără acces la dimensiunea spirituală, fără alegere conștientă și 
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fără drept de alegere.
Mania societăților materialiste de tip occidental (dar și altele non-europene) 

de a impune definirea ființei umane prin raportare la universul digital duce la 
neglijarea și refuzul beneficiului accesului ființei umane la alte universuri (divin, 
spiritual). 

Omul este o ființă eonică, îndumnezeită și o creație divină, un chip și 
asemănare a lui Dumnezeu. În refuzul cunoașterii spirituale și divine, aceste tipuri 
de civilizații materialiste folosesc știința și tehnica (cipul, cardul, amprenta digitală, 
identificarea facială, biometria de tot soiul) spre a trata omul ca pe un robot biologic, 
lipsit de alegere conștientă, de dreptul de a spune nu, de accesul la personalitatea 
și identitatea sa.

Este epoca falselor identități, a mușuroiului uman fără nume, a tentației 
robotice dată de cultul techné-ului, de unde și barbaria techné, adică folosirea 
distorsionată, desprinsă de cunoașterea spirituală, a tehnicii și științei.

Este epoca în care omul experimentează cum să folosească noile descoperiri 
științifice și lumea digitală cu care tocmai s-a familiarizat, absolutizându-o însă. Este 
lumea civilizațiilor materialiste care privesc totul, Dumnezeu, omul, lumea ca pe 
niște programe digitale, cloud-uri din care intră și ies în mod exclusiv numeric. Or, 
„Începutul lumii”, conform  versiunilor supra-științifice, a fost Cuvântul, Rostirea, 
Numirea, adică acordarea de identitate nominală, personală. Această identitate 
nominală (Numele) este Logosul, este rostită și este divină. Nominus, Dominus, 
nume, a numi, a rosti, a personaliza. Universul sacru, divin, este unul veșnic, eonic, 
este unul al identității, a numelor rostite de la Facerea Lumii și fiecare nume este 
sacru și înglobează voința divină, supra-umană, Fiat-ul inițial. Lumile văzute și 
nevăzute, cu toate tărâmurile lor subtile și ființele lor, stabilite pe categorii, așa cum 
le enumeră Fericitul Augustin sau șamanii, de exemplu, vin toate dintr-un Fiat inițial, 
conștient, dintr-o voință divină și își au toate rostul, ordinea lor, nu sunt haotice și 
nici „mormane de bolovani” smulși din explozia unui big bang  întâmplător.

Omul nu se poate înscrie în dimensiunea eonică, a veșniciei decât prin 
raportare la Dumnezeu, adică la Ființa Supremă, la Cel Ce Este, adică numai prin 
descoperirea dimensiunii sale spirituale.

Numai plecând de la acest lucru se poate clădi o mare civilizație și acest 
aspect nu poate fi înțeles nici acum de marile metropole decandente ale civilizaților 
consumiste, corporatiste. Recunoaștem lesne prezența stadiului de barbarie după 
atenția care se acordă într-o societate dată, nivelului de spiritualitate  și relației 
omului cu Dumnezeu, conceptului de etică, de sacralitate al autorității publice, de 
demnitate și de libertate umană.

Observăm că, în societățile materialiste se produc o serie de fenomene 
negative, cu rol de deturnare a ființei umane de la rolul său spiritual: nerecunoașterea, 
stârpirea umanului, a demnității și libertății, a liberei dezvoltări a personalității 
omului; folosirea deturnată a științei și tehnologiei în scopul obținerii controlului, 
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supravegherii și, în cele din urmă, înrobirii ființei umane; prezența imposturii, a 
inculturii în marile funcții decizionale; inversarea ierarhiei valorilor; înfumurarea 
de a impune o perspectivă materialistă ca viziune viabilă și unică asupra omului 
și a lumii; ignorarea, eliminarea, batjocorirea lui Dumnezeu (adică, eliminarea din 
matricea omului postmodern și, mai târziu, a celui globalist, a raportării naturale a 
omului la divinitate); cultivarea ignoranței; neputința creatoare; dorința de distrugere 
sau de regresiune.

Barbarismul se manifestă printr-un mod imitativ de comportament, 
adică se manifestă prin lipsa originalității creative, a capacității de a crea, a 
capacității de a sublima umanul în civilizație, prin cultură, prin spiritualitate, 
prin îndumnezeirea omului.

Or, în barbaria postmodernă, observăm că s-a produs o mare separare 
între tehnică și cultură.

Barbarul postmodern este omul tehnic, cel auto-definit în funcție de tehnologie, 
exclusiv, adică omul limitat la planul material, cel care dezvoltă, în mod ciudat, o 
capacitate de a ignora fața adevărată (cea spirituală, subtilă, profundă) a universurilor 
și a lui însuși. El se auto-definește ca un robot, privește lumea din nefericita, limitata 
perspectivă mecanicistă, ca un angrenaj cu rotițe de toate dimensiunile, în care  fiecare 
își cunoaște  micul rol. Acest „om nou” nu  își poate imagina un altfel de rol decât 
cel limitat, pe care îl efectuează, fără să pună întrebări (căci omul-piesă, omul-rotiță 
nu pune întrebări, nu gândește, el este gândit, el este întrebuințat și, când se uzează, 
este aruncat la fiare vechi și înlocuit cu alt om-rotiță, bine uns ca să nu scârțâie și să 
nu pericliteze mișcarea generală a mecanismului-sistem). Așa se imaginează pe sine 
omul postmodern și omul globalist, în esența barbariei specifice pe care o generează 
aceste două forme de organizări dez-axate, materialiste, ale societății umane.

Combinația între înfumurare, tentația spre construcții megalomanice (vezi 
pădurile de turnuri-clădiri multifuncționale, ca o încercare de re-editare a paradigmei 
turnului Babel până la obsesie), sterilitatea creatoare, desprinderea de cultură, 
considerarea culturii ca un ”serviciu specific” care trebuie „să circule” dar care 
și-a pierdut partea etica intrinsecă, partea de spiritualitate, de conexiune a omului 
la Marea Ordine Divină a Universurilor reprezintă trăsături tipice ale barbariei 
postmoderne. Aceasta este axată pe raportarea exclusivă la știință și la tehnologie, 
pe eliminarea spiritualității, a  dumnezeirii, a culturii autentice din așa-numita 
„civilizație”.

Există aici o definire exclusivistă a omului prin tehné, o raportare care, de 
fapt, ascunde ignoranța creatoare, lipsa de cunoaștere spirituală, autentică, a omului. 
Barbarul postmodern se joacă necontenit cu raportări limitate, fragmentate, 
desprinse unele de altele, asupra omului, universurilor, asupra lui Dumnezeu. 
Barbarul postmodern mixează necontenit, existența sa se reduce la o necurmată 
combinație între fragmentele de realități, până când apare o viziune suprarealistă, 
re-alcătuită din mii de fragmente. 
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Al doilea tip de barbarie postmodernă încearcă transgresarea noii mixturi, a 
miilor de fragmente din care realitatea a fost decupată, spre a crea o convertire a 
omului la o falsă realitate, la o stare de lucruri, la o nouă orânduire (nu putem să 
o numim ceea ce  NU ESTE, adică, „o civilizație”), total contra naturii omenești 
(înclinată spre spiritualitate, spre Dumnezeu, spre dreptate, bine, puritate, armonie, 
frumos, adevăr). Falsa realitate, pregătită de barbaria globalistă, este cea dez-axată, 
adică stricătoare a omenescului și pierzătoare a spiritualității omului, eliminatoare 
a divinului, a luminii din fiecare om. 

Este o falsă realitate, bazată pe consolidarea  și oficializarea inversării 
valorilor, pe anti-valori, pe propagarea și menținerea omenirii într-o stare de 
involuție, de întuneric, într-un mecanicism macabru.

Non-spiritul epocii postmoderne și apoi, cel „desăvârșit” în epoca barbariei 
globaliste, este acest mecanicism macabru, al omului confundat (ca politică de 
sistem), la dimensiuni globale (ulterior), cu tehnologia  și cu știința, deci, a omului 
dez-umanizat și dez-dumnezeit, al omului care idolatrizează știința și tehnologia 
și nu își permite să se desăvârșească prin folosirea lor în exploatarea laturii sale 
spirituale.

Acest mecanicism macabru spre care vor unii să se îndrepte, ca să desăvârșească 
nivelul de control, de îndobitocire, de dez-umanizare al omenirii, se produce prin 
separația totală dintre știință/tehnică și cultură/spiritualitate. Pierzând această 
parte (culturalo-spirituală), tehnicul pierde însăși natura umană, creând un mutant, 
un frankenstein, un om fără drepturi pentru că nu este proprietarul propriei sale 
ființe, un om decuplat de la marea conștiință cosmică.

Mutanții sunt priviți ca „marele salt evolutiv al societății viitorului”, ceea ce 
este culmea barbariei globaliste.

Barbaria postmodernistă și ulterior, cea globalistă, sunt bazate pe tehné,  pe 
omul-rotiță, pe omul-robot, pe omul dez-umanizat, tehnicizat, modificat, pe omul 
cu implanturi, mergând până la cyborg, până la monstruos. 

Or, până la a se ajunge la acest nivel de barbarie, trebuie să își facă efectul 
procesul de inversare al valorilor, pornit în etapa postmodernismului, tocmai pentru 
a se produce o acceptare ca „normal” a... alterării omului, a dez-umanizării sale 
(prin dublul proces negativ, al separației tehnicii de cultură, și prin cel de adăugire 
la omul golit spiritual, adică al implantării omului până la obținerea omului-robot, a 
sclavului perfect, acreditat ca „stadiu final al evoluției umane”, ca „marcă a supremei 
civilizații” – pe care unii ar vrea-o întronată la scară globală și, dacă  se poate, în 
mod veșnic).

4. Căderea în divinizarea techné-ului. Techné-ul, noul 
vițel robotic de aur, adorat de societatea digitală a sec. XXI? 
Scenariu de involuție a societăților umane, sub impactul 
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digitalizării  fără coduri de etică și norme juridice restrictive 
privind techné-ul

Tehné-ul nu poate duce la cunoașterea absolută, deoarece nu se alătură 
dimensiunii inerent spirituale a omului, ba, mai mult, o neagă și o elimină. 

Tehnicismul ajunge în postmodernitate și în globalizare o modalitate a 
exprimării materialismului radical, o modalitate de pervertire la nivel esențial a 
omului și un mijloc de creare conștientă  a decăderii, monstruosului, a sclavizării 
omenirii.

Tehnicismul și scientismul reprezintă, despărțite de cultură și 
spiritualitate, două modalități extrem de periculoase ale barbariei sec. XXI, 
prin care se dorește crearea omului nou, a cyborgului, a omului-robot, a omului-
rotiță, a omului-sclav, a celui care a renunțat la marca intrinsecă a umanității: 
inteligența creatoare, la dubito ergo sum, la a crea întrebări și la a căuta răspunsuri, 
la însăși gândirea.  Acest om este contra-ponderea Gânditorului (celebra statuetă de 
la Hamangia), este barbarul perfect, deoarece el se lasă gândit și definit de altcineva 
(stăpânitorii Anti-ierarhiei) și, mai mult decât atât, el este deturnat de la scopul 
existenței sale: căutarea lui Dumnezeu, spiritualizarea existenței sale, desprinderea 
de confuzia Sinelui cu materialismul, cu tentația obiectelor care  „ar exprima” Sinea.

În sec. XXI și în secolele următoare, omenirea trebuie să își redescopere sinea, 
rostul său în lume, locul în Marea Ordine Divină a Universurilor, trebuie să realizeze 
trecerea de la homo tehnicus la homo culturalis și apoi, la omul îndumnezeit, la 
omul de lumină, lumina cea dumnezeiască, pusă de la naștere în fiecare din noi, pe 
care nu o întreținem, ci dimpotrivă, în Lungul Șir al Evurilor Întunecate, am făcut 
tot posibilul să o stingem, să îi uităm pâlpâirea care cheamă și așează omul pe axa 
dumnezeiască. 

De ce nu există o compatibilitate intrinsecă între tehnologie și progresul 
spiritual al omenirii? 

Acest lucru s-ar datora liberului arbitru al omului (de a opta pentru a nu 
realiza conexiunea dintre spiritualitate, etică, morală și tehnică, pentru a nu își asuma 
responsabiliăți) dar și unei forțe contrare, a ambițioșilor, a bolnavilor de putere 
(bolnavii după putere globală). Tehnologia  poate fi convertită dintr-un instrument 
de satisfacere a unor nevoi ale omului ( de ex., nevoia de comunicare rapidă, care 
caracterizează lumea postmodernă) într-o modalitate de înrobire a omului (cipul 
biometric, tehnologiile  bionice care adaugă la om, fără să adauge și la nivelul său 
spiritual). 

Tehnologiile biometrice, spre exemplu, ca și cele digitale (televiziunea digitală, 
telefoanele inteligente/smart-phone, smart-TV, smart-city/5G) sunt tehnologii cu sens 
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dublu, dintre care, pentru nivelul atins de societățile consumiste și materialiste de 
azi (care nu acordă atenție eticii tehnologiei, responsabilității corporative) primeaza 
mai degrabă nivelul negativ: relativizarea drepturilor omului, prin spionarea sa, prin 
supravegherea vieții sale cotidiene, prin monitorizarea sa în timp real și a identificării 
locului în care se află; prin  identificarea sa (amprenta irisului, amprenta digitală, 
identificare facială etc.), prin folosirea datelor obținute din aceste identificări pentru  
colectarea datelor despre o persoană și viața sa, personalitatea sa, familia, starea sa 
de sănătate, taxele și impozitele, amenzile pe care el le plătește sau nu și a tuturor 
detaliilor cărora un om obișnuit nu le acordă importanță; prin formarea unor uriașe 
baze de date despre fiecare persoană dar mai ales, prin folosirea în scopuri depărtate 
de spiritul democratic (adică, de respectare a drepturilor sale, a libertății și demnității, 
a vieții intime, private a omului) a acestor date; prin alocarea fiecarei persoane a 
unui număr biometric (cu rol nu doar de înregistrare, de supraveghere ci mai ales, 
de manipulare și control a tuturor acestor persoane, deci, de anulare a libertății și 
demnității lor de ființe umane). 

Prin toate aceste tehnologii, introduse gradual în societatea postmodernă ( 
pregătitoare a epocii globaliste a lipsei de drepturi, a sclavizării globale) se urmărește 
aneantizarea ființei spirituale a omului, a libertății, demnității și a dreptului său la 
identitate precum și la intimitate. Societatea degenerată (în folosul elitelor, interesate 
să își formeze mase de sclavi care să lucreze în beneficiul lor) încearcă insistent să 
impună (prin reclame, mass media, printr-o largă gamă de tertipuri și metode, de 
la persuasiune până la impuneri brutale, zis obligatorii, de acte normative pe acest 
subiect, al introducerii tehnologiilor de supraveghere și manipulare în locuința și în 
viața privată a fiecărui om) o viziune degenerată, ca fiind ”normală”, asupra  ceea 
ce, de fapt, reprezintă anularea drepturilor cetățenești.

Societatea degenerată, pervertită fundamental (și aici nu avem cum să ocolim 
asocierea între posesia de înaltă tehnologie și ideologia globalistă, axată pe dominație 
globală prin tehnologiile supravegherii și nu numai, a Occidentului) încearcă să 
impună ca ”standarde de  înaltă civilizație” ceea ce este de fapt, încălcarea normelor 
elementare de civilizație, a drepturilor omului și a bunului simț.

Prin procesul de răsturnare al valorilor, omul postmodern ajunge să privească 
raportul dintre el și autoritate într-un sens fundamental deformat; el este pregătit, 
împins, convins să accepte că sfera de intervenție a autorității va fi din ce în ce 
mai mare, până la anularea drepturilor sale; că sfera cetățenească nu este o sferă 
democratică, a  deciziilor, în care autoritatea se auto-limitează ( ca să facă posibilă 
aplicarea constituționala a statului de drept, asa cum o garantează el fiecărui cetățean, 
prin constituție) ci, dimpotrivă, cetățeanul este convins, pregătit, chiar forțat să vadă 
în sfera publică o sferă exclusivă de intervenție a autorității, împotriva cetățenilor  
și a drepturilor sale.

Astfel, în epoca răsturnării valorilor, în postmodernism, autoritatea este 
opusă cetățeanului; în loc ca autoritatea să protejeze cetățeanul de abuzul de putere 
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într-o funcție pervertită, pe care nu i-a încredințat-o  cetățenii ci elitele; autoritatea 
nu mai protejează cetățenii ci îi supraveghează, îi monitorizează în mod real, se 
auto-invită în viețile lor, micșorează continuu sfera privată, pretinzând tot mai multă 
nevoie de protecție; pervertește nevoia de protecție, funcție esențială a statului, 
într-o funcție polițienească, represivă, de urmărire și control, dublată cu represiunea, 
cu sancționarea și, în faza de apogeu a Anti-statului, cu eliminarea oponenților; 
autoritatea pretinde că există tot mai multa insecuritate, tot mai multe pericole, de 
care trebuie să apere cetățeanul. 

Pentru a își justifica abuzul de putere, autoritatea degenerată abandonează 
progresiv modelul statului de drept pe care avea obligația constituțională să îl 
apere, în spiritul, în esența lui, în țările evoluate, zise „democratice și civilizate”, 
care se auto-denumesc „modele” pentru celelalte țări și „furnizoare de democrație”. 
Autoritatea degenerată întreține în rândul populației o stare de înfricoșare 
permanentă și pervertirea merge atât de departe până la o slăbire intenționată a 
unor pârghii ale statului  (în speță, chiar a funcției de apărare și de asigurare a 
ordinii publice), prin concedieri masive în rândul armatei, jandarmilor, poliției, 
tocmai pentru ca să se mărească insecuritatea, gradul de periculozitate și pentru ca 
înfricoșarea generală, obținută pe această cale să aprobe drumul către totalitarism, 
adică părăsirea modelului statului de drept, intenționat făcut „ineficace”, pentru 
modelul statului polițienesc, declarat „mult mai eficient” în „vremurile tulburi ale 
acestui secol”, așa cum ne învață mereu autoritățile.

Cetățenii, datorită dublei strategii (a înfricoșării permanente cu tot felul de 
potențiale pericole, interne și externe, de toate felurile și categoriile; a  slăbirii 
intenționate a pârghiilor statului în aceste domenii, adică a funcțiilor esențiale 
ale unui stat, tocmai pentru a crește gradul de pericol și insecuritate și a justifica 
trecerea la o formă dură de exercitare a funcției de apărare și menținere a ordinii 
publice, non- democratică) sunt cei care justifică transformarea sferei publice în 
sfera extinsă, exagerat de mult, până când sfera privată garantată de democrație ajung 
fie una extrem de firavă, formală, fie inexistentă. Să nu uităm că, spre deosebire 
de societățile totalitariste ale sec. XX (fasciste, comuniste), unde totuși, gradul de 
supraveghere al autorităților asupra populației înfricoșate și terorizate permanent 
se făcea preponderent prin factorul uman (instituția turnătorului și instituția 
torționarului), în epoca postmodernă și în cea globalistă se vor dezvolta tipuri de 
societăți polițienești care vor pierde orice legătură cu democrația.

Acest grad de supraveghere, de monitorizare și de represiune, de control și 
mai ales, de manipulare a ființei umane, va duce în sec. XXI la forme desăvârșite 
de control a ființei umane, la forme de totalitarism electronic (adică, unul exercitat 
prin tehnologii de ultimă generație, implantate în propria casă, în propriul univers 
domestic al fiecărei persoane și în însuși corpul individului, spre a asigura cea mai 
buna metodă de manipulare, de control a acestuia în timp real). 
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Formele de totalitarism electronic ale sec. XXI, la care duc viziunile 

degenerate, extremiste ale elitelor (înnebunite după puterea globală) vor face să 
privim cu milă formele de totalitarism specifice istoriei chinuite și manipulate  a 
umanității.

Totalitarismul, în sec. XXI, pregătit în postmodernism și aplicat pe scara 
globală în epoca globalizării,  va fi un regim politic global (deși unii îi neagă această 
natură politică, la momentul actual, din pură ipocrizie și din nevoia de a continua 
manipularea persoanelor, care trec acum, la nivel național, prin etapa cumpărării de 
bunăvoie, la prețuri infim de mici, a aparaturii de supraveghere personală, fără să știe 
acest aspect esențial) axat pe tehnologie.

Astfel, ajungem la a discuta despre rolul real pe care omul modern, 
despiritualizat și omul globalist (sclavizat) l-au acordat, printr-un prostesc 
entuziasm, tehnologiei (în special, celei biometrice, care se încearcă să fie percepută 
ca o parte normală, a vieții noastre, ca o „marcă de civilizație”).

Gânditorul de la Hamangia și perechea sa, circa 8000 ani. O cultură așa-zis 
„primitivă”, la care omul postmodern, ahtiat după cultul tehnologiei, privește cu dispreț. 
Ce are să-l învețe pe el, o cultură „primitivă”? Însă acest artefact a ajuns până la noi, 
după 8000 de ani și, privindu-l,  observăm atitudinea de cugetare, de contemplare, de 
mediație a acestei perechi. Cultura Hamangia, neoliticul timpuriu, din civilizația matcă a 
Europei, a oferit civilizației postmoderne materialiste de azi, ipostaza-cheie pentru întreaga 
umanitate: cugetarea, perechea de Cugetători. Primitivul nu are timp să cugete și nici 
nu are funcții cognitive dezvoltate, pentru a reflecta asupra universului dintr-o ipostază  
filozofică. Perechea de Gânditori aduc în atenția noastră exact ceea ce noi am pierdut 
demult, prin trecerea și experimentarea materialismelor (asemenea vânătorului sălbatic de 
mamuți – „exist ca să mănânc”). Între vânătorul de mamuți și consumatorul de azi, nu 
este diferență. Principiul este același, deci barbaria nu este depășită. Civilizația, văzută 
ca spiritualitate și cunoaștere, ilustrată prin atitudinea de meditație, cugetarea celor doi 
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oameni (femeie și bărbat), oglindește o viziune deosebit de evoluată a culturii Hamangia: 
ambele ființe umane (bărbat și femeie) sunt în ipostaza de Cugetători, deci funcția cognitivă, 
reflexivă, aptitudinea filozofică este recunoscută atât bărbatului cât și femeii, dovadă a unui 
spirit egalitar pe care nici azi societățile noastre nu l-au recuperat plenar. Cei doi sunt 
reflectarea dimensiunii evoluate a civilizației umane, ei sunt dovada că în trecutul Europei 
au existat civilizații bazate pe cunoaștere, pe latura spirituală, pe cugetare. Este un semn, o 
atenționare peste milenii, pentru epoca postmodernă, de a nu se lăsa covârșită de fascinația 
pentru techné, de a cugeta asupra techné-ului, de a nu permite înrobirea ființei umane prin 
techné. Primitivismul apare în epoca noastră, cea de azi, consumistă, dominată de verbul 
a consuma, a mânca, a fi la modă). Nu există cogito, ergo sum. În fața techné-ului, noi 
venim azi ca oameni postmoderni și globaliști, cu principiul mănânc, deci exist. Nimic mai 
primitiv, care duce omenirea  înapoi, în perioada omului cavernei (mallul luxos de azi) și 
a comunităților de neanderthalieni sau de australopiteci. Gânditorul de la Hamangia râde 
de nivelul zis de ”civilizație” al epocii de azi. Din civilizația de azi vor rămâne un cloud și 
ruinele unui mall, poate (dar cum mallurile nu sunt făcute din piatră ci din fiare și ciment, 
după cel mult 1000 de ani, va dispărea orice urmă a acestei civilizații consumiste).

Sursa: Adrian Bucurescu, Primul regat din istorie, în revista Dacia Magazin, 3/2002, 
p. 23. http://dacia.org/dacianew/images/PDF-Dacia_Magazin/mag-2003-03.pdf

Sursa: http://www.istorie-pe-scurt.ro/ganditorul-de-la-hamangia-un-mister-in-varsta-
de-8000-de-ani/, http://www.mixdecultura.ro/2018/02/un-mister-vechi-de-8000-de-ani-
ganditorul-de-la-hamangia/

***

Din acest entuziasm prostesc față de tehnologie, mai este un mic pas pentru 
grăbitul om degenerat (adică, nu numai rupt de orice urmă de spiritualitate, de el 
însuși și de Dumnezeu ci omul care acceptă să devină sclav, să se folosească de 
anumite tehnologii prin care este supravegheat, localizat, controlat, manipulat, până 
când granița dintre uman și robotică se estompează, ducând la alienarea pe nesimțite 
a omului de însăși natura sa umană). 

Deci, nu înseamnă nicidecum „primitivism” să adoptăm o atitudine prudentă, 
susceptibilă față de minunile tehnologiei, pentru că acestea ne pot prinde foarte 
lesne în capcana dezumanizării noastre și ne întorc de la datoria noastră de a evolua 
spiritual. 

Prin folosirea degenerată a tehnologiei (adică, în mod conștient, de către elite, 
în scopul înrobirii și manipulării omului, a distrugerii drepturilor sale), omul ajunge 
să se înrobească nu numai ideii superiorității tehnicii (în relație cu omenescul, 
ceea ce este foarte grav) dar și ideii că a fost destinat să fie rob (și aceasta este 
iar o denaturare gravă, folosită din plin de adepții globaliști, în etapa de apogeu a 
globalizării, a naturii și a rolului omului pe pământ).

În aceste condiții, de completă înstrăinare de sine însuși, de aproapele, de 
Dumnezeu și de dimensiunea spirituală a ființei, omul cade într-un tip de materialism 
specific globalismului (adică, un materialism nu consumist ci tehnologic, unul care 
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îl devorează chiar pe om).
Dacă în epoca post-modernistă, când mai rezistă încă reziduurile marii epoci 

egoiste a capitalismului, omul este un consumator de tehnologie, acceptând să dea 
curs, din naivitate, din entuziasm sau pur și simplu din obediență prostească, detașată 
de spiritul civic, critic, față de autoritățile abuzive (căci o autoritate democratică în 
esență să apară drepturile omului, protejează statul de drept, nu le distruge), în epoca 
globalistă omul se lasă devorat de tehnologia pe care a achiziționat-o. În această 
epocă, într-o primă fază, autoritatea poate îmbina persuasiunea cu represiunea, 
pentru a introduce pe scară largă instrumentele tehnologice necesare să creeze o 
societate Big Brother și mai mult, culmea sfidării naturii umane și dumnezeiești a 
omului, să creeze o societate de sclavi (prin cipul biometric implantat în corp). 

Autoritatea permite și introduce în supermarketuri o serie de produse 
tehnologice de ultimă generație care au componente destinate supravegherii, 
interceptării, monitorizării în timp real (chiar și când aceste aparate sunt închise 
de utilizator), deci informării asupra tuturor aspectelor private, legate de viața 
personală a acelui individ cumpărător și consumator (de bunăvoie a acestor tipuri 
de aparatură). Cât despre sfera publică, este de prisos să mai spunem, că, în asemenea 
societăți degenerate, care au deturnat tehnologia de la scopul ușurării vieții omului și 
măririi gradului său de confort, la cel de a-l supraveghea și manipula, de a îl înrobi 
și controla, sfera publică este una în întregime cucerită de autorități, și transformată 
într-n spațiu polițienesc, de represiune, supraveghere și teroare, de supraveghere 
permanentă (prin pădurea de camere video implantate în toate locurile publice, 
obsesie specifică societăților polițienești, în care s-au convertit, începând cu sf. sec. 
XX, societățile democratice avansate, deținătoare de înalte tehnologii, adică cele 
occidentale).

 Apare etapa aparaturii tehnologice și biometrice introduse pe scara largă, 
prezentate drept „culme a tehnologiei” (toată tehnologia devine „smart”) care să 
facă posibilă crearea unui stat totalitarist, OPUS statului de drept, o formă politică de 
guvernare prin tehnologie și biometrie care aneantizează drepturile omului și face 
din acea societate un lagăr. 

Concomitent cu privarea cetățenilor de drepturilor lor firești, la care se ajunge 
tot progresiv, proces început în epoca postmodernă, prin evitarea ”statului social” 
și a obligațiilor fundamentale ale statului postmodern în fața cetățenilor, începe o 
acțiune pe scară largă, de subminare a capacității economiilor naționale de face față 
presiunilor iscate de crize economice mondiale și acestea provocate în scopul de a 
slăbi statele națiune democratice și de a face posibilă trecerea spre dictaturi globale 
(un aspect al lumii post-corporatiste fiind dictatura globală).

Rezultă că folosirea necorespunzătoare a tehnologiei de către omul 
postmodern (de azi) duce la înrobirea sa, în ciuda minciunilor și a manipulărilor 
propagate neîncetat de mass-media și de autorități (care controlează mass-media, 
chiar și în societățile postmoderne zise „democratice”) care îndeamnă necontenit 
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oamenii să își achiziționeze, la prețuri infime (cazul telefoanelor mobile, în special, 
dotate aproape toate cu GPS și cu multe alte funcții, inclusiv cu microfoane și cu 
capacitate de înregistrare) aparatura tehnologică de supraveghere. La aceasta se 
adaugă abuzul de putere clar exercitat de autorități (la îndemnul „elitelor”  de tot 
felul, care și-au propus să creeze un neo-sclavagism global) de a implementa forțat, 
printr-o întreagă serie de acte normative non-democratice (în ciuda declarațiilor 
mincinoase ale acelorași autorități, cum că „țările lor îndeplinesc cele mai înalte 
standarde democratice”, până la a afirma că „sunt state furnizoare de democrație”), 
măsuri de introducere a biometriei în sferele publice ale vieții, adică unde cetățenii 
ar trebui ei, cei dintâi, să se pronunțe, informat și ne-manipulat, în primul rând.  

Deci, cine spune că nu există posibilitate de manipulare prin tehnologie, 
minte. La fel, cine spune că aceia care nu se lasă acaparați de entuziasmul tâmp față 
de tehnologiile de ultimă generație sunt niște bieți primitivi, se înșală amarnic. 

În postmodernitate, omul cu adevărat responsabil este omul care nu se lasă 
robit de tehnologie și nici definit de ea, indiferent că o deține sau nu. Este omul 
care nu permite autoritățile publice să invadeze spațiul său privat, să  îi desființeze 
cu tupeu și abuz de putere drepturile și să pună în discuție caracterul democratic 
al statului. Este un om cu discernământ, calitate care se formează greu și care este 
folositoare mai ales în vremurile tehnologiilor rapide de comunicare în masă, în care 
informațiile se succed cu repeziciune, fără a lăsa și timpul necesar  de a medita la ele.

Noutatea nu înseamnă neapărat progres și nici civilizație. Sub masca 
noutății sau a modei se pot ascunde cele mai grave forme de alienare ale omului, 
de dez-umanizare a sa, de înrobire a sa și de minciună și manipulare.

Mantra „îmbrățișării noului cu orice preț”  (altfel, „ai cădea în batjocora 
contemporanilor tăi evoluați și...înregistrați”) trebuie denunțată cu fermitate. 
Această mantră nu ne va face numai superficiali, oameni fără substanță, mereu 
alegând să fim în pas cu moda tehnologică dar ne va face treptat să nu ne mai 
definim ca ființe spirituale umane, să existăm doar printr-o perspectivă limitată, 
materialistică și mai rău, această mantră duce omul direct la stadiul de involuție 
dorit, adică la un grad de îndobitocire (inclusiv realizabilă prin controlul mass-
media, prin supravegherea permanentă a omului dar și prin manipularea tehnologică 
a acestuia cu ajutorul tehnologiei biometrice implantate în corpul uman).  

În acest context, tehnica și știința, folosite împotriva spiritualității instrinseci 
a omului, împotriva libertății, a demnității sale și a  democrației veritabile, devin 
instrumente de realizare a statului global represiv, a totalitarismului electronic 
(mascat în primă etapă, sub o formă ”democratică globală”, fără legătură cu realitate, 
doar pentru liniștirea conștiințelor și evitarea revoltelor).

Tehnica și știința devin instrumente de realizare a omului barbar al sec. XXI. 
Tehnica și știința ajung instrumente de formare, menținere și extindere a unei 
Anti-Ordini,  a unei Anti-ierarhii, bazată pe un nou barbarism ce își va avea noii 
săi captivi.
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Deja se recunoaște această mare deturnare a rolului firesc al științei și 
tehnicii: intrarea într-un secol de barbarie, într-o sălbăticie a tehnicului. Omul nou 
este dominat de lipsa de compasiune, dezinteresat de etică, de problema libertății și a 
demnității, de ființă și de ființare; el este interesat de artificial, de complexitatea lumii 
virtuale sau artificiale, consideră cruzimea, lipsa de compasiune, egoismul exacerbat 
drept calități ale unui om superior, fără să își sesizeze degenerarea. Este un om axat 
în întregime pe mitul tehnologiei auto-suficiente, deci nu își mai pune probleme 
existențiale și nici nu este marcat de frământări sufletești despre sine și rostul său 
adevărat. Nihilismul tehnologic devine un tunel spre o stare a lumii lipsită de valorile 
omenești fundamentale, căzută într-o degradare fără întoarcere, fără speranță.

Aici stă și naivitatea ”civilizatului globalizării”, în faptul că nu este conștient 
când cade în adorarea tehnicii, în sclavia epocii digitale. 

Soborul zeițelor de la Isaiia (România de azi). Cultura danubiană-matcă a 
întregii Europe. Vechime de circa 7000 ani, considerat de specialiști un ansamblu de cult 
unic pentru toată Europa și  zona anatoliană. Remarcăm aici că  este vorba de un ansamblu 
(!) de meditație exclusiv cu componentă feminină. Aici, doar femeile sunt prezentate în 
ipostaza de Cugetătoare (ele au fotolii , scaune ale puterii, în spate, care invită la așezare, 
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la cugetare dar reflectă și autoritatea, solemnitatea , poziția socială înaltă din care se 
realizează cugetarea, meditația și de unde emană decizia și se emite ordinul). Societăți având 
femeia într-un rol central, de autoritate dar și ca dimensiune spirituală, sacră. Femeia este 
păstrătoarea cunoașterii sacre, obținută prin cugetare, meditație, comunicare directă om-
om (ideea de sobor, de întrunire a zeițelor). 

 Sursa:https://www.rostirea.ro/news/scrierea-preistorica-sacra-de-pe-teritoriul-
daciei
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Abstract

Acest articol: 1) este de interes la nivel mondial: pentru orice om, 
familie, colectivitate, popor, naţiune, stat, indiferent de religie, de credinţă, de 
concepţia despre viaţă, de puterea minţii fiecăruia; 2) îndeamnă la o profundă 
reflecţie asupra faptului că imperiile viitorului vor fi imperiile minţilor 
puternice și nu ale dogmelor1; cei care nu vor înţelege acest lucru (persoane, 
familii, colectivităţi, popoare, naţiuni, state) riscă să nu mai aibă loc în viitor.

Cuvinte-cheie: minte; religie; putere; 

Abstract

This article: 1) is of global interest: for any person, family, community, people, 
nation, state, regardless of religion, faith, conception of life, the power of the mind 
of each; 2) urges a deep reflection on the fact that the empires of the future will be 
the empires of strong minds and not of dogmas; those who will not understand this 
(individuals, families, communities, peoples, nations, states) risk not happening in the 
future.

Keywords: mind; religion; power; 

Când citeşti o carte scrisă de un evreu , te aştepţi ca (aproape) orice 
abordare să fie (1) sub influenţa religiei iudaice, care are pretenţia că 

este religia „poporului ales al lui Dumnezeu” și (2) cu elogii la adresa realizărilor 
poporului evreu.

1  Cuvântul „dogmă” este folosit cu două sensuri (a se vedea DEX): 1) cu un sens re l i g io s , de „Învățătură, teză etc. 
fundamentală a unei religii, obligatorie pentru adepții ei, care nu poate fi supusă criticii și nu admite obiecții”; 2) cu 
un sens ne religios, de „Teză, doctrină politică, științifică etc. considerată imuabilă și impusă ca adevăr incontestabil. 
În acest material cuvântul „dogmă” este folosit numai cu sensul religios.

PUTEREA MINŢII ȘI RELIGIA

POWER OF MIND AND RELIGION 
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Citind cele trei cărţile scrise de „evreul pur sânge” Yuval Noah Harari2 rămâi 

şocat  de modul de abordare cu totul și cu totul diferit al religiei, în general și al celei 
iudaice, în special.

Sunt texte pe care, citindu-le, eşti tentat să îl consideri pe Harari că este un 
trădător de neam și un antisemit.

Pentru a se înţelege cât mai corect modul „şocant” de abordare a religiei de 
către  „evreul pur sânge” Harari, în Nota nr. 1 de la sfârşitul acestui articol am făcut 
o scurtă prezentare a acestuia.

După ce ai citit cu atenţie cele trei cărţi ale lui Harari rămâi cu convingerea că 
acesta este un evreu genial, cu o concepţie despre viaţă, despre lume și despre religie 
care va schimba modul de gândire al multor oameni de pe întreaga planetă, indiferent 
de concepţia lor despre viaţă și despre religia lor.

Celor care se îndoiesc de această afirmaţie, le recomand să citească fie și numai 
trei pagini, respectiv cele de la  nr. 195 la nr. 198 ale paragraful intitulat „Fizică 
evreiască, biologie creştină” din cartea „21 de lecţii pentru secolul XXI”.

Harari afirmă că3, până în jurul anului 1800, evreii nu au jucat un rol 
semnificativ în progresul ştiinţei, nu au contribuit câtuşi de puţin la declanşarea 
Revoluţiei Ştiinţifice.

Excepţie a făcut Spinoza4, dar și acesta a fost renegat de către comunitatea 
evreiască pentru că avea o gândire neconformă cu religia iudaică.

În timp ce, până la începutul secolului al XIX-lea, minţile strălucite din lume 
studiau și promovau ştiinţa, evreii trăiau mai mult studiind Tora5 și Talmudul6 și 
rugându-se, neavând nici o contribuţie remarcabilă în ştiinţă.

Marea schimbare s-a produs începând cu secolul al XIX-lea cu evreii (1) din 
lumea occidentală, (2) care au trecut din sinagogi7 în laboratoare şi (3) care au adoptat 
stilul de viaţă și viziunea asupra lumii din ţările cele mai dezvoltate.

Tot mai mulţi evrei au început să studieze asiduu în cele mai prestigioase 
universităţi și centre de cercetare din lume, precum în Germania, Franţa și Statele 

2  Aceste trei cărţi sunt: 1. „Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”. Editura Poliom, 2017. 2. „Homo deus. Scurtă 
istorie a viitorului”. Editura Poliom, 2018. 3. „21 de lecţii pentru secolul XXI”. Editura Poliom, 2018.
3  Citatele care urmează sunt numai din cartea „21 de lecţii pentru secolul XXI”.
4  Baruch Spinoza a trăit între 1632 și 1677, fiind născut în Portugalia, într-o familie de evrei, imigrând la o vârstă 
fragedă în Olanda, pentru a fi ferit de ororile Inchiziției. Este considerat a fi unul dintre cei trei mari raţionalişti, ală-
turi de Decartes și Leibniz, deși scrierile sale filosofice s-au îndreptat în multiple direcții. În urma transformării sale 
intelectuale, Spinoza a fost renegat de către comunitatea evreiască pentru că avea o gândire neconformă cu religia 
iudaică. Opera cea mai cunoscută a sa este Etica, o scriere de dimensiuni considerabile, din care Dumnezeu nu mai 
este privit ca cel care conduce universul pe baza providenței, ci acesta este înțeles ca fiind unul cu Natura, formând 
un sistem infinit, necesar și determinist, din care fac parte și oamenii.
5  Tora (Tora scrisă), este cartea fundamentală a religiei iudaice (Biblia ebraică), este numele în originalul ebraic al 
„primelor cinci cărți din Vechiul Testament” (Pantateuh), studiul ei având o importanță capitală în iudaism, fiind 
preocuparea esențială a omului.
6  Talmudul (Tora orală) este studiat zilnic iar întregul ciclu prestabilit de studiu durează circa 5 ani, după care se 
reîncepe.
7  Sinagogă: casa de rugăciune a evreilor; clădirea în care evreii se întâlnesc în scop (1) de închinare (rugăciune), (2) 
de educaţie și (3) de administrare a vieţii civile a comunităţii.
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Unite. 

Având o bogată zestre cerebrală, o mare dorinţă de a-și dovedi și de a-şi pune 
în valoare potenţialul lor intelectual, fiind educaţi și disciplinaţi, aceştia au reuşit să 
obţină succese remarcabile, din ce în ce mai mari, până când au ajuns să uimească 
lumea și să capete recunoaştere internaţională.

Evreii care au continuat să trăiască în rugăciuni, au rămas cu rugăciunile.
Foarte important este a se reţine faptul că: 
(1) cu tot potenţialul lor intelectual excepţional, 
(2) cu toată educaţia, disciplina și cultura lor şi 
(3) cu toată dorinţa lor enormă spre însuşirea ştiinţei, 
evreii nu ar fi ajuns 
(a) la o bogată zestre cerebrală,
(b) la însuşirea ştiinţei, 
(c) la succesele obţinute pe plan ştiinţific, recunoscute pe plan internaţional, 
dacă nu ar fi beneficiat și dacă nu și-ar fi însuşit 
(d) patrimoniul ştiinţific al lumii occidentale și 
(e) stilul de viaţă și viziunea asupra lumii din ţările cele mai dezvoltate.

Eminenţii evrei care trăiau în ţările cele mai dezvoltate și-au însuşit adevărurile 
axiomatice care spun că „Toate bogăţiile îşi au originea în minte. Bogăţia este în 
idei, nu în bani.” (Robert Collier), „Imperiile viitorului vor fi imperiile minţii”. 
(Winston Churchill) și că „A fi inteligent presupune a folosi şi inteligenţa altora” 
(Richard Aladjemoff).

Acest lucru este recunoscut şi este foarte bine pus în evidenţă, spre uimirea 
tuturor, dar cel mai mult spre uimirea evreilor, de Harari în cele trei pagini menţionate 
anterior, în care, printre altele, spune:

«[...]Cu toate acestea, cu toate că aduceau cu ei din ieşive8 o disciplină solidă 
și o credinţă profundă în valoarea cunoaşterii, oamenii de ştiinţă evrei nu aveau un 
bagaj folositor de idei și observaţii concrete. Einstein era evreu, însă teoria relativităţii 
nu era „fizică evreiască”. Ce legătură avea credinţa în caracterul sacru al Torei cu 
intuiţia că energia este egală cu produsul dintre masă și pătratul vitezei luminii ? De 
dragul comparaţiei, Darwin era creştin și chiar și-a început studiile la Cambridge 
cu intenţia de a deveni preot anglican. Rezultă de aici că teoria evoluţionistă este o 
teorie creştină ? Ar fi ridicol să considerăm că teoria relativităţii este o contribuţie 
evreiască la progresul omenirii, cum la fel de ridicol ar fi să lăudăm creştinismul 
pentru teoria evoluţionistă[...]» (pg. 196). 

În timp ce evreii şcoliţi în universităţile lor, sub caracterul sacru al Torei, nu au 
obţinut nici cel puţin un Premiu Nobel, evreii care au trecut din sinagogi în cele mai 
prestigioase laboratoare ştiinţifice şi universităţi de pe plan mondial au uimit lumea 
8  „i e ş i ve”: instituţie evreiască tradiţională de învăţământ superior r e l i g io s . În ieşive copiii, adolescenţii şi tinerii 
de sex masculin studiază Tora în sensul larg al acestui cuvânt, adică scrierile sfinte ale religiei iudaice, cu accent 
predominant pe Talmud.
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prin obţinerea a circa 33% din totalul Premiilor Nobel acordate9.

Harari întreabă retoric: 
„[...]cum se face că, între 1905 și 1933, zece evreii germani laici10 au fost 

laureaţi cu Premii Nobel pentru chimie, medicină și fizică, dar în aceeaşi perioadă 
nici măcar un singur evreu ultraortodox sau un singur evreu bulgar ori yemenit nu a 
câştigat vreun Premiu Nobel ?” (pg. 197).

În cazul în care „evreii de succes prin puterea minţii lor”, în frunte cu cei 
laureaţi ai Premiului Nobel, ar fi rămas să fi şcolit în „ieşive” (în instituţiile evreieşti 
tradiţionale de învăţământ superior religios) și nu ar fi trecut în lumea ştiinţei 
occidentale, și nu ar fi adoptat viziunea asupra lumii din ţările cele mai dezvoltate, 
este uşor de înţeles că:

1) aceştia nu ar mai fi ajun nici „elite ale ştiinţei mondiale” și, în special, 
laureaţi ai Premiului Nobel;

2) ei nu mai ajungeau să convingă şi uimească lumea despre extraordinara 
zestre cerebrală, a lor şi a poporului evreu;

3) poporul evreu nu mai ajungea să aibă actualul stat (Israel) al său;
4) statul Israel nu ar mai fi ajuns o super-putere mondială.
În numeroase texte Harari o spune clar, răspicat și direct că religia a fost „un 

obstacol major în calea integrării evreilor în lumea ştiinţei moderne”, următorul 
citat fiind edificator în acest sens (sublinierea îmi aparţine):

„De fapt, obiceiul evreiesc de a căuta răspunsurile la toate întrebările citind 
textele străvechi a constituit un obstacol major  în calea integrării evreilor în 
lumea ştiinţei moderne, unde răspunsurile decurg din observaţii și experimente.” 
(pg. 197).

În zilele noastre, marea majoritate a evreilor consideră că evreii ultra-
ortodocși, prin practicile lor religioase, de a căuta răspunsurile la toate întrebările 
vieţii numai prin citirea textelor religioase, „sunt o ameninţare” pentru statul 
Israel. În legătură cu evreii ultra-ortodocși, a se vedea Nota nr. 2 de la de la sfârşitul 
acestui articol.

Mii de ani, cât evreii au trăit în închinări, în rugăciuni, în sinagogi, 
meditând la caracterul sacru al Torei, sperând la ajutorul Divin, au fost numai 
în suferinţă, în pribegie, împrăştiaţi prin toată lumea și mereu subjugaţi; de 
când au început să trăiască în ştiinţă, au început să stăpânească lumea.

Iniţial (după anul 1800), au început cu studiul ştiinţei occidentale; acum au 
propriile lor centre de învăţământ ştiinţific (universităţi, laboratoare etc.), printre cele 
9  Premiul Nobel este oferit în fiecare an celor care, până în anul precedent, au adus cele mai mari servicii umanității. 
Pentru prima oară, acest premiu menit să marcheze consacrarea internațională a laureaților a fost acordat în anul 
1901 pentru merite deosebite în 1) fizică, 2) chimie, 3) medicină, 4) psihologie, 5) literatură și 6) pentru pace. Pre-
miul pentru economie a fost decernat cu începere din anul 1969. Până în anul 2012, din totalul celor 855 de laureați 
ai Premiului Nobel, aproximativ 193 sunt evrei (173 evrei și 20 descendenți din evrei), deci circa 33%. Deși formea-
ză mai puțin de 0,2% din populația lumii, 26% dintre laureații Premiului Nobel pentru Fizică, 27% dintre laureații 
pentru fiziologie sau medicină și 37% dintre laureații pentru economie sunt evrei.
10  Notă N. Grigorie Lăcriţa: noţiunea de „l a i c” este folosită cu sensul de persoană care este din afara religiei.
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mai performante din lume.

Efectiv și în mod real are loc un adevărat „recul ştiinţific evreiesc”: cele mai 
strălucite minţi ale lumii, și cele mai dezvoltate state, îşi îndreaptă atenţia către 
învăţământul ştiinţific (universităţi, laboratoare etc.) din Israel.

Este o lecţie extraordinară pentru întreaga lume, pentru fiecare ţară, pentru 
fiecare familie, pentru orice om, pentru cei care au capacitatea să o înţeleagă.

Harari, recunoscut tot mai mult ca un profet al viitorului, pe care şefi de state 
din ţările cele mai dezvoltate îl caută ca să stea de vorbă (confidenţial) cu el, spune că 
„Testul realităţii” «nu este „Care este sensul vieţii”, ci mai curând „Cum să scapi 
de suferinţă”. Atunci când renunţi la toate ficţiunile, poţi observa realitatea cu 
mult mai multă claritate decât înainte, iar dacă realmente ştii adevărul despre 
tine însuţi și despre lume, nimic nu te poate face să suferi. Dar, fireşte, e uşor de 
spus, greu de făcut.» (pg. 304).

Misterul „alchimiei sacrificiului” a fost dezlegat de starul mondial Harari, care 
spune că „Dacă suferi din cauza credinţei tale în Dumnezeu sau în naţiune, asta 
nu dovedeşte că aceste credinţe ale tale sunt adevărate. Poate că doar plăteşti 
pentru naivitatea ta ? Totuşi celor mai mulţi oameni nu le place să admită că 
sunt fraieri. Prin urmare, cu cât sacrifică mai mult pentru o anumită credinţă, 
cu atât credinţa lor devine mai puternică. Aceasta este alchimia misterioasă a 
sacrificiului” (pg. 286), adică să accepţi (ca un fraier) promisiunea că, în schimbul 
suferinţei din această lume, vei beneficia de fericire eternă pe lumea cealaltă (într-o 
lume inexistentă).

Câtă diferenţă între concepţia despre credinţă/religie a lui Harari și cea a celor 
circa 700.000 de compatrioţi ai săi  evreii ultra-ortodocși ? (a se vedea Nota nr. 2 de 
la de la sfârşitul acestui articol).

Pentru numeroşi oameni din întreaga lume este incredibil cum „un evreu pur 
sânge, bun cetăţean și patriot” promovează, atât în Israel, cât şi la nivel mondial, o 
asemenea concepţie despre religie, cu atât mai mult cu cât aceasta este în contradicţie 
flagrantă cu religia „poporului ales al lui Dumnezeu”, cu religia poporului său, în 
mijlocul căruia trăieşte și îşi desfăşoară activitatea chiar ca profesor universitar 
titular la Universitatea Ebraică din Ierusalim

Probabil că poporul evreu a învăţat extraordinara lecţie a ultimilor 200 de ani: 
saltul de la ceea ce au fost (inexistent în domeniul ştiinţei), la ceea ce au ajuns (să 
domine lumea prin cuceririle sale ştiinţifice) nu ar fi avut loc dacă nu era tolerant 
cu evreii care au abandonat dogmele și au trecut la cunoaşterea lumii „prin puterea 
minţii lor” și „prin a-și însuşi ce este mai valoros pe plan ştiinţific, în întreaga lume”.

Și Harari este unul dintre evreii care uimeşte lumea și chiar schimbă modul de 
gândire a milioane de oameni „prin puterea minţii sale”, mai mult decât eforturile 
tuturor evreilor prin promovarea religiei lor (a iudaismului).

Evreii cuceresc tot mai mult lumea „prin puterea minţii lor”, prin realizările 
lor extraordinare pe plan ştiinţific, și nu prin religia lor, care rămâne tot mai puţin 
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cunoscută și cu atât mai puţin însuşită. 

Prin acest material am dorit să prezint care este diferenţa  dintre marea 
schimbare prin „puterea minţii”, faţă de cea produsă prin dogmele , care rămân 
tot mai mult ca „fosile din trecut” (vezi pg. 55), fără a mai vorbi de fanatismele 
religioase, care nu vor mai avea loc în imperiile viitorului, care vor fi imperiile 
cunoaşterii ştiinţifice. 

Pentru cine are capacitatea să o înţeleagă. 
Dacă nu pentru ei, atunci pentru binele urmaşilor lor, dacă îi iubesc cu adevărat, 

dacă doresc ca aceştia să trăiască fericiţi, „prin puterea minţii lor”, în imperiile 
viitorului și să nu rămână cantonaţi în unele din „fosilele trecutului”.

Cei care au capacitatea să discearnă corect lucrurile vor înţelege faptul că 
această abordare a mea nu are nimic comun cu ateismul.

Eu cred în Dumnezeu, dar în acel „Dumnezeu” ca Putere Supremă, Universală, 
Unică, Eternă, Infinită şi Indivizibilă, pe care puteţi să o numiţi cum vreţi, precum 
„Natura”, „Universul” etc.

Cred că distincţia dintre ceea ce poate face un om, o familie, un popor prin 
puterea minţii, faţă de ceea ce poate face prin dogme, rezultă și din răspunsul la 
următoarele întrebări:

Ce ar fi ajuns Spinoza, Einstein și ceilalţi circa 200 de evrei laureaţi ai 
Premiului Nobel dacă se năşteau, creşteau și erau „educaţi” în familii ultra-ortodoxe 
? sau chiar în „ieşive” ?

S-ar mai fi constituit și ar mai exista ţara Israel dacă evreii care au ajuns 1) 
elite ale ştiinţei mondiale, 2) unii dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii, 3) politicieni 
și oameni de stat de nivel mondial, în condiţiile în care aceştia se năşteau, creşteau și 
erau „educaţi” în familii ultra-ortodoxe ? sau chiar în „ieşive” ?

Mai ajungea Israelul o super-putere mondială în domeniul tehnologiilor de 
vârf, militar, financiar, politic etc., în condiţiile în care creatorii acestora nu s-ar fi 
şcolit în cele mai performante universităţi și laboratoare ştiinţifice din lume, ci se 
năşteau, creşteau și erau „educaşi” în familii ultra-ortodoxe ? sau chiar în „ieşive” ?

Omenirea ar mai fi beneficiat, de aproape 150 de ani, de cuceririle tehnico-
ştiinţifice evreieşti dacă autorii acestor realizări se năşteau, creşteau și erau „educaţi” 
în familii „fosile din trecut” ? (vezi pg. 55 din cartea „21 de lecţii pentru secolul 
XXI”).

Numeroase ţări ale lumii, în special cele mai puternic dezvoltate, au beneficiat 
în dezvoltarea lor, într-o măsură importantă, de contribuţia cetăţenilor de etnie 
evreiască. O asemenea contribuţie mai avea loc dacă respectivii cetăţeni se năşteau, 
creşteau și erau „educaţi” în familii ultra-ortodoxe ? sau chiar în „ieşive” ?

Ce s-ar fi întâmplat chiar cu poporul evreu dacă toţi cetăţenii săi ar fi devenit 
ultra-ortodocşi ? S-ar vorbi despre el acum fie ca despre o „entitate mediocră”, fie ca 
o „relicvă religioasă”, fie chiar la trecut ?.

Imperiile viitorului vor fi imperiile minţilor deschise spre ştiinţă și nu a celor 
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închise în dogme.

Aceasta este deosebire dintre ceea ce se poate face prin puterea minţii, faţă de 
ceea ce se poate face prin dogme, care va face diferenţa dintre popoare, ţări, familii 
și persoane.

Acum, când se pregăteşte marea luptă după care se va şti cine merită să 
supravieţuiască şi cine îşi merită soarta de rob, unele dintre „elitele” noastre 
promovează, chiar cu agresivitate și chiar împotriva voinţei unei mari părţi din 
populaţie (precum cu obligativitatea predării religiei în şcoli, contra voinţei a 
numeroşi părinţi) dogmele și pun prea puţin accent pe valorificarea zestrei cerebrale 
a poporului nostru.

Oamenii aceştia sunt invalizi: nu mai văd, nu mai aud, nu mai simt nimic din 
faptul că prosperitatea unor popoare se bazează decisiv  pe puterea minţii cetăţenilor 
lor (și a celor pe care pot să-i racoleze de oriunde din lume). 

Istoria cunoaşte unele exemple tragice de state înfloritoare şi puternice care au 
pierit în câteva sute de ani fără să se fi întâmplat vreun cataclism. 

Aceasta va fi şi soarta unora dintre actualele state ai căror conducători nu 
au capacitatea să înţeleagă că imperiile viitorului vor fi imperiile minţii și nu ale 
fanatismului religios, nu ale dogmelor, numeroase promovate sub cele mai perfide 
forme.

Deci, orice om, familie, colectivitate, popor, naţiune, stat are de ales între 
a trăi:

1. Într-o epocă întunecată, în care:
1) când trăieşte în neştiinţă, omul este condus de ignoranţă;
2) când biserica guvernează, omul este condus de superstiţie;
3) când statul guvernează prost, omul este condus de sărăcie și de frică.
2. Într-un imperiu al viitorului, care va fi un imperiu al minţii, în care:
1. Superstiţia trebuie transformată într-o trezire a spiritului (a conștiinței, a 

gândirii, a minţii, a rațiunii, a intelectului), prin „Cunoaște-te pe tine însuți!”, calea 
prin care fiecare să-și creeze propriul viitor „prin puterea minţii sale”.

2. Ignoranţa trebuie transformată într-o cunoaştere iluminată, într-o cunoaștere 
fundamentală.

3. Sărăcia trebuie transformată în prosperitate.
4. Frica trebuie transformată în îndrăzneala, în neînfricarea de a acţiona 

liber, fără nicio oprimare, limitare, îngrădire, materială și/sau spirituală, directă sau 
indirectă, spre a trăi în armonie, în înţelegere, în dragoste și în libertate.

Nota nr. 1. 
Yuval Noah Harari s-a născut în 1976 și a crescut lângă Haifa. Este un istoric 

israelian, profesor titular la departamentul de Istorie al Universității Ebraice din 
Ierusalim. După ce a absolvit studiile de istorie la Universitatea Ebraică din Ierusalim, 
între anii 1998-2002, și-a făcut doctoratul în istorie la Universitatea Oxford. În anul 
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2012 a fost ales membru în Academie de Științe a Israelului. La 20 ani și-a făcut 
cunoscută orientarea sa homosexuală (este gay), ulterior căsătorindu-se în Canada 
cu prietenul său israelian, Itzik Yahav, cu care trăieşte într-un moshav, o cooperativă 
agricolă de lângă Ierusalim fiindcă în Israel nu este recunoscută căsătoria între 
persoanele de același sex. Este slab, ascetic, timid și retras. În anul 2000 (pe când 
avea 24 de ani), când era student la Oxford, a urmat un curs de zece zile de meditație 
budistă  Vipassanā. Se antrenează câte o oră dimineaţa și o oră seara, iar în fiecare an 
se retrage într-o sesiune prelungită de meditație de 30 de zile, în tăcere, fără cărți și 
fără să socializeze cu media. Conferențiază și în domeniul meditației. Afirmă că nu ar 
fi putut scrie cărţile „fără concentrarea, pacea interioară și înțelegerea dobândite prin 
practica Vipassana timp de cincisprezece ani”. El privește meditația și ca o cale de 
cercetare. Tot din anul 2000 a ales un regim alimentar vegan. Harari este tot mai mult 
considerat ca un profet al viitorului, pe care şefi de state din ţările cele mai dezvoltate 
îl apreciază şi îl caută ca să stea de vorbă „confidenţial” cu el. Cărțile lui s-au vândut 
în milioane de exemplare și au fost deja traduse în peste 40 de limbi. Are un fan club 
impresionant, care îi numără printre alții pe fostul președinte Barack Obama, pe Bill 
Gates, Mark Zuckerberg etc. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a invitat la 
o cină confidențială la palatul Elysee (ce au discutat nu se ştie). Are și calitatea de 
a fi și un popularizator extraordinar: explica lucrurile complicate într-un mod foarte 
simplu. A devenit un star mondial. 

Nota nr. 2. 
Evreii ultra-ortodocși (de circa 700.000 de persoane, cunoscuţi sub numele 

evreiesc de „Haredim”, consideraţi de unii ca fiind „o fosilă din trecut”), sunt percepuţi, 
de către ceilalţi membrii ai societăţii, ca fiind o ameninţare la adresa statului Israel 
prin faptul că: 1) circa 50% dintre bărbaţii ultra-ortodocşi nu lucrează niciodată; 
ei îşi dedică viaţa studiului Sfintelor Scripturi și îndeplinirii ritualurilor religioase; 
2) guvernul le oferă ajutoare generoase și servicii gratuite, asigurându-se că nu le 
lipseşte nimic acestor circa 700.000 de evrei ultra-ortodocşi; 3) ei nu contribuie 
la prosperitatea societăţii, ci trăiesc de pe urma muncii altora; 4) bărbaţii care nu 
lucrează și care se dedică numai studiului religios pot fi scutiţi de serviciul militar; 5) 
natalitatea acestora (a celor care numai consumă, fără să producă) este de două - trei 
ori mai mare decât a restului populaţiei (familiile acestora au în medie şapte copii). 
5) pe măsură ce populaţia ultra-ortodoxă crește, creşte și numărul membrilor ei care 
frânează tot mai mult prosperitatea societăţii, putând afecta viitorul Israelului, prin 
faptul că aceştia a) nu muncesc, b) trăiesc de pe urma muncii altora, c) nu contribuie la 
apărarea ţării (fiind scutiţi de la efectuarea serviciului militar) etc. Marea majoritate a 
populaţiei consideră că, întreţinere acestei comunităţi, mereu în creştere, care numai 
consumă, fără a produce, sunt o „ameninţare” pentru statul Israel.
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Rezumat 

Pe fondul unei pandemii mondiale care a generat o criză de sănătate și 
una economică, America are parte și de alte evenimente neplăcute care să o 
îngenuncheze: revoltele de amploare împotriva rasismului.

Cuvinte cheie: America; proteste; violențe; distrugere; statui;

Summary 

On the background of a global pandemic that has generated a health 
and economic crisis, America is experiencing other unpleasant events that will 
bring it to its knees: large-scale revolts against racism.

Keywords: America; protests; violence; destruction; statues; 

Introducere

Pe fondul unei pandemii mondiale care a generat o criză de sănătate și 
una economică, America are parte și de alte evenimente neplăcute care 

să o îngenuncheze: revoltele de amploare împotriva rasismului.
Acum, America pare bântuită de cei patru „cavaleri ai Apocalipsei” 

(molima, războiul, foametea și moartea), care-și flutură amenințător săbiile deasupra 
capetelor, lăsând prăpăd în urma lor. Dacă despre virusul ucigaș, NOUL COVID-19 
nu se cunoaște originea acestuia, iar consecințele economice sunt cauza pandemiei, 

„RĂZBOIUL STATUILOR” -  
SUA ȘI CONFLICTELE INTERNE

”THE STATUES WAR” -  
US AND INTERNAL CONFLICTS
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în ceea ce privește violența, aceasta are cauze mult mai profunde, iar asasinarea afro-
americanului George Floyd a fost doar un pretext. Altfel spus a fost picătura care a 
revărsat paharul nemulțumirilor și frustrărilor unei populații măcinată de nedreptăți 
și abuzuri. 

Cronologia evenimentelor

O înregistrare video arată cum afro-americanul George Floyd a fost arestat 
și, timp de 8 minute și 46 de secunde, unul dintre ofițeri, „ucigașul blond”, cum 
era supranumit de către colegii lui, polițiști, a stat cu genunchiul pe gâtul acestuia, 
provocându-i probleme grave, de respirație, iar ulterior moartea. Implorările lui 
George Floyd, de a-i cruța viața și chiar modul de adresare al acestuia cu apelativul 
de „sir” nu l-au înduplecat pe „ucigașul blond”. Ulterior, autopsia a arătat că el a 
murit din cauza asfixierii. Nefericitul George Floyd avea doar 46 de ani! El a ajuns 
în această situație, care avea să-i aducă sfârșitul, din cauza unei infracțiuni minore. 
Pe 25 mai, el a fost oprit de polițiști și interogat pentru că ar fi cumpărat țigări, cu o 
bancnotă falsă, de doar 20 de dolari.

Afro americanul George Floyd nu era la prima lui infracțiune. El figura în 
baza de date a poliției din Minnesota și avea la activ un șir lung de infracțiuni. 
Procedura din partea polițistului a fost legală, dar excesul de zel al acestuia a fost cel 
care i-a provocat moartea lui Floyd. Nu trebuia să se ajungă aici, dar modul în care 
acesta a fost răpus, s-a considerat de către populația afro-americană, și nu numai, ca 
fiind al unui om dominat de ură rasială. Crima polițistului a fost doar pretextul care a 
aprins „butoiul cu pulbere” al nemulțumirilor de tot felul, care s-au acumulat în timp, 
la nivelul populației americane, fie ei albi, sau de altă culoare a pielii. Incidentul a 
stârnit valuri de proteste în multe orașe din SUA, iar manifestările de solidaritate 
s-au extins și în alte țări din Europa, dar și în Japonia. Cu toate că cei patru polițiști 
au fost puși sub acuzare de omor și complicitate la omor, furia mulțimii avea să 
capete proporții apocaliptice. Violența și jafurile s-au instalat în stradă, devenind un 
obicei de viață. Hoardele de barbari au năvălit în stradă urlând și distrugând totul 
în calea lor. Imaginile televizate ne-au amintit de filmele horror cu zombi. Acele 
momente ne prezentau America, ca pe o țară care și-a pierdut strălucirea și măreția.

Confruntarea dintre Partidul Republican și Partidul Democrat, reprezentate 
de către Donald Trump (care își mai dorește un al doilea mandat la, ”White 
House”) și, respectiv, Joe Biden, contracandidatul lui D. Trump, s-a mutat în stradă, 
atingând dimensiuni paroxistice. Bănuit că, la originea acestor proteste violente, ar 
fi „democrații”, importantă a fost emoția creată, cu efecte puternic halucinogene, 
asupra întregii populații. În vâltoarea mișcărilor stradale, au apărut tot felul de oferte 
politice care mai de care mai elucubrante, toate fiind însoțite de cele mai fanteziste 
soluții pentru salvarea Americii și de ce nu, a planetei. Acestea au fost susținute 
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de diverse mișcări civice: ecologiști, naționaliști, internaționaliști, neomarxiști, 
populiști, progresiști și mulți alții, care, toți, aveau impresia că a sosit „vremea lor”. 
Pentru aceștia, într-adevăr, sosise timpul pescuitorilor în ape tulburi, unde strada 
suporta orice.

Se vindeau și se cumpărau de toate pentru toți, în urletele isterice ale 
promisiunilor de tot felul, de sloganuri: „Viața nu va mai fi la fel, ca înainte...”, 
„Lucrurile nu vor mai reveni niciodată la normal”, sau „Trebuie să construim 
noua normalitate”. Și câte și mai câte! Fiecare dintre aceste mișcări civice avea 
un numitor comun cu celelalte: salvarea economiei și prosperitatea cetățenilor. 
Moartea lui George Floyd a fost folosită politic nu numai de SUA, ci și de alte țări 
din Europa. A fost o oportunitate pentru globaliști, în perioada pandemiei, ca aceștia 
să-și promoveze teoriile însoțite, după părerea lor, de cele mai bune soluții, pentru o 
lume mai bună, a „unchiului Sam”. Americanii care au ieșit să protesteze pe străzile 
mai multor state, să-și verse năduful față de comportamentul violent și rasist al 
poliției a fost unul îndreptățit. De aceste proteste nu era străină nici mișcarea ”Black 
Lives Mater”, care, prin îndemnul activiștilor ei, s-a prevalat de acțiuni aberante, de 
genul distrugerii statuilor și interzicerea difuzării capodoperei „Pe aripile vântului”, 
desființarea poliției..., câte și mai câte. Opinia publică a asistat la cât de jos a coborât 
condiția umană și cât de mult a decăzut demnitatea umană. Contaminați de virusul 
nebuniei, oamenii cu putere de decizie nu au gândit la ce vor pune în locul unei 
poliții desființate! Cum poți implementa un nou sistem de ordine când vandalizările 
în SUA cresc spectaculos, de la o zi la alta, proporțional cu intensitatea revoltelor de 
stradă.

Ce soluții utopice au acești nebuni care, paralizați de 
frică, nu-și mai contrtolează vorbele? 

Virusul nebuniei a cuprins-o și pe președinta Consiliului Municipal, din 
Minneapolis, Lisa Bender, care, pe un ton isteric, suspect de energizant afirma că: 
„Ne angajăm să dezmembrăm modul existent de supraveghere din Minneapolis și să 
reconstruim, alături de comunitatea noastră, un nou model de siguranță publică.” 

Ca într-un ritual satanic, parcă aflați sub hipnoză, 9 din cei 13 consilieri 
municipali au anunțat în fața mulțimii aflate în delir, că vor demara „procesul de 
destructurare a Departamentului Local de Poliție”. Ulterior, aceștia și-au revenit din 
beția atmosferei încinse de protestatari, recunoscând că nu au idee cum vor menține 
ordinea în oraș. Despre cum se comportă autoritățile locale, din Minneapolis, Mark 
Hackobee, fost guvernator de Arkansas, afirma că: „Aș vrea să am o companie de 
camioane, în Minneapolis. Aș face avere, vânzând bilete de plecare celor care vor 
să se mute dintr-un loc condus de nebuni.” Față de aceste aberații, de desființare a 
poliției a intervenit și Donald Trump, care, evident, nu a fost de acord cu reformarea 
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poliției. Congresmenul republican (care reprezintă statul Texas), Dan Cresuhow, 
referitor la decizia consilierilor din Minneapolis, și-a exprimat stupoarea: „Acest 
lucru este cu adevărat periculos, contraproductiv și profund irațional.” Vocile 
asurzitoare auzite din iadul străzii, printre care și cele ale extremei stângi strigau cu 
ură și stupiditate: „Lăsați poliția fără fonduri.” 

Un alt politician republican, referitor la spusele celor care susțin desființarea 
poliției a replicat :„o prostie criminală.” Astfel de declarații conturează din ce 
în ce mai mult „ascuțirea luptei politice” dintre republicani și democrați. Isteria 
manifestată de cei care doreau desființarea poliției se pierde la nivelul întregii 
populații americane, întrucât majoritatea dintre ei nu o doresc. Statisticile arată că 
un număr mare de crime s-au produs în comunitățile minoritare, prezența forțelor de 
ordine fiind redusă. Și asta, în condițiile în care vânzările de arme au crescut direct 
proporțional, cu vocile care promovează anarhia. 

Violențele stradale au fost pregătite prin jocuri pe Net și ulterior aplicate în 
viața reală, cu anumite adaptări, în funcție de reacția poliției, dar și de alte provocări 
imprevizibile. Există strategi ai haosului care știu să speculeze acele oportunități 
care pot fi favorabile mișcărilor civice, pe care le inițiază. Să faci din George Floyd 
un erou, când el este un infractor banal, asta este o umilință la adresa poporului 
american, în general și în special pentru afro-americani. 

Să compari un personaj ca George Floyd, cu pastorul Martin Luther King 
este o rușine! 

Concluzii

Problemele de fond ale Americii sunt de natură sistemică. Răbufnirile 
societății civile, ca și cele ale cetățenilor sunt îndreptățite, exact ca și cererile lor, 
evident cele raționale. Societății capitaliste americane trebuie să-i aduci acele 
corecții, care să o aproprie de oameni și să nu le fie ostilă. Valorile capitaliste sunt 
fundamentale pentru SUA, iar dispariția lor poate însemna dispariția Americii, cu 
toate consecințele la nivel global. America este o țară cu un capitalism aspru, față de 
unele țări din Europa. Faptul că nu există protecție socială și nici asigurare medicală, 
spune multe despre acest tip de capitalism. Pe fondul acestei realități structurale 
ale sistemului capitalist din SUA, pandemia care a decimat populația, precum și 
cei peste 20 de milioane de șomeri (!) sunt deja prea mult pentru o Americă, deja 
obosită!

Indiferent de care parte a acestei „baricade” nevăzute ne-am situa azi, un 
lucru pare sigur: „... America pare a-și retrăi propriile scenarii cinematografice și 
e de ajuns a ne gândi la titlul filmului ... Once upon a time in America... adică,  A 
FOST ODATĂ, CA NICIODATĂ, ÎN AMERICA...”
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Gheorghe VĂDUVA

Abstract

Vremurile pe care le trăim își cam fac de cap, desigur, nu doar pentru 
minți încinse, ci și pentru picioare improvizate. Dar mai ales pentru mințile 
care-și au creierul în picioare. Marile puteri se înarmează mai acătării decât 
până acum, de parcă s-ar apropia războiul sfârșitului lumii și ele n-ar ști, 
corporațiile au împânzit teritoriul Terrei, declanșând, semper ubique, războiul 
fără frontiere împotriva frontierelor de orice fel, mai ales economice, băncile 
își resetează vertiginos politica lor de îndatorare a întregii populații de pe 
mapamond și, dacă se poate, și a celei de pe alte planete, pe măsură ce acestea 
vor fi descoperite, partidele politice de pretutindeni s-au angajat (sau au fost 
angajate, nu contează) într-un război mai mult decât fratricid, unele împotriva 
altora, toate împotriva tuturor și fiecare împotriva sa și a norilor furtunilor 
de foc de pe planeta Venus, avioanele de generația a șasea, de pe planșete 
și din liniile de producție, din tunelurile dinamice și experimentare visează 
hipersonismul, adică viteze ca afară, de peste 25.000 de kilometri pe oră, 
popii cer biserici și bisericile enoriași umili, spășiți, supuși necondiționat, că 
așa vrea Dumnezeu prin voința voinței lor, și, dacă se poate, fără creier, iar 
secolul al XXI-lea se pare că este dispus să le cuprindă, să le onoreze, să le 
gireze și să le legitimeze pe toate etc. etc. 

În aceste condiții, necontenitele războaie ale lumii se continuă, iar 
stadiul la care s-a ajuns este unul haotic și imprevizibil, tocmai bun pentru 
cei ce vor (și pot) să facă tot ce le trece (sau nu) prin neuroni, prin sinapsele 
lor hiper-virusate sau prin tendonul lui Ahile. Multe dintre statele rebele se 

UN VIRUS ÎNCORONAT INCOGNITO  
ȘI OPORTUNITATEA CĂPĂSTRULUI  

PE CUVÂNT

AN UNKNOWN CROWNED VIRUS  
AND THE OPPORTUNITY  

OF THE STOP ON THE WORD
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află în cătarea pușcoacelor geopolitice ale vremii, democrațiile mai mult sau 
mai puțin dictatoriale, dar toate propagandistice, mincinoase și arogante, 
mimează suportul corectitudinii politice sau al politicii corectitudinii lor 
bizare, abstracte, mimetice, polii planetei se dezgheață – este vremea 
coacăzelor și a inteligenței artificiale –, Africa Neagră dorește o casă albă, 
falia strategică Marea Neagră – Mareea Baltică s-a redeschis, iar războaiele 
din Siria se continuă. 

Cuvinte-cheie: amenințări; presiuni; scenarii posibile; coronavirus; 

Abstract

The times we live in are a bit confusing, of course, not only for hot 
minds, but also for improvised legs. But especially for minds that have their 
brains up. The great powers are arming themselves more than ever, as if the 
war of the end of the world is approaching and they do not know, corporations 
have spread the territory of the Earth, triggering, always ubiquitous, the war 
without borders against borders of any kind, especially economic, banks are 
rapidly resetting their policy of indebtedness to the entire population of the 
world and, if possible, to that of other planets, as they are discovered, political 
parties everywhere have engaged (or have been engaged, does not matter) in 
a war more than fratricidal, one against the other, all against all and each 
against himself and the clouds of fire storms on the planet Venus, the sixth 
generation planes, on the boards and on the production lines, from the dynamic 
and experimental tunnels dream of hypersonism, ie speeds as outside, of over 
25,000 kilometers per hour, the popes ask for churches and parishioners 
humble, sparse, unconditionally submissive, that so it is God by the will of 
their will, and, if possible, without a brain, and the 21st century seems to be 
willing to embrace them, to honor them, to guarantee them and to legitimize 
them all, and so on. and so on Under these conditions, the incessant wars of 
the world continue, and the stage reached is a chaotic and unpredictable one, 
just right for those who want (and can) do everything that passes (or not) 
through their neurons, through their hyper synapses. -viruses or through the 
Achilles tendon. Many of the rebel states are looking for the geopolitical rifles 
of the time, more or less dictatorial democracies, but all propagandistic, lying 
and arrogant, mimic the support of political correctness or the politics of their 
bizarre, abstract, mimetic correctness, the poles of the planet thaw - it is the 
age of currants and artificial intelligence -, Black Africa wants a white house, 
the strategic fault of the Black Sea - the Baltic Tide has reopened, and the wars 
in Syria continue. 

Keywords: threats; pressure; possible scenarios; coronavirus;
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Tocmai acum, când lumea iese din starea ei firească, milenară, de ocupantă 
sau de captivă a planetei Pământ, a apărut și virusul acesta cu coroană, 

la care se lucrează cam de multișor. Nu se știe foarte exact de unde și de ce a venit, 
cine l-a creat și cine l-a încoronat, dar, la ora actuală, el este (sau pare a fi) cel mai 
teribil rege pe care l-a cunoscut vreodată Planeta Albastră. Cel puțin așa se pare că 
doresc cei care l-au realizat, l-au propagat și îl folosesc (sau, mă rog, se folosesc de 
el) pentru a-și împlini visul sau, măcar, pentru a crea condițiile necesare unui atac 
hibrid împotriva restului lumii.

Câteva caracteristici și câteva nedumeriri ale noii situații – și ea, de fapt, destul 
de veche și de bizară – par a ne pune nu doar pe jar, ci și pe gânduri:

1. Acest virus n-a dat nici un semn de viață sau de intenție de viață până ce 
nu s-a spus că a apărut și face ravagii. Spusele celor care au spus, contra urechilor și 
creierilor celor care au auzit aceste spuse, sunt doar spuse, fără putința și dorința de 
fi și verificabile.

De aici se poate trage concluzia că el a fost pregătit din timp, în una sau în mai 
multe locații, chiar în numeroase locații, că s-a realizat un dispozitiv strategic pentru 
producerea, amplasarea și distribuirea lui în vederea lansării unui atac masiv, direct 
și prin surprindere, asupra lumii și realizării unor efecte de tipul: 

- blocarea intempestivă a economiei mondiale sau a unor componente ale 
acesteia; 

- distrugerea populației bătrâne, pentru că, oricum, nu produce nimic, iar de 
înțelepciunea vârstnicilor, azi, în concepția unora dintre cei care cred ei că sunt unși 
să conducă lumea, în epoca smartphone-ului, a rețelei și a spațiului cibernetic, nu mai 
are nimeni nevoie;

- blocarea economiei țărilor cu resurse și crearea condițiilor pentru ca ele, 
aceste resurse, să fie puse în totalitate, pentru totdeauna, la discreția acestor corporații 
și a stăpânilor lor; 

- reducerea numărului țărilor și formarea unor coaliții în jurul marilor puteri; 
- reducerea numerică a populației planetei; 
- crearea unei mari diversiuni care să facă posibilă resetarea lumii pe alte 

criterii etc.
Cine ar fi putut realiza așa ceva? 
Unii spun că americanii, întrucât dispun de tehnologia necesară și de un 

dispozitiv militar strategic care asigură controlul întregii planete. De ce ar fi făcut 
americanii așa-ceva? Dacă ei au un astfel de dispozitiv (și, bineînțeles, că îl au, toată 
lumea știe asta!), nu le este oare suficient? Ce ar obține prin asta? Care ar putea fi 
obiectivul lor politic, economic, militar, geopolitic și geostrategic? Sau, poate, din 
neatenție și birocratism sau cine știe din ce calcule, l-au înstrăinat (spre exemplu, așa 
cum s-a mai spus, chinezilor) sau l-au… scăpat.

Alții spun că vinovați sunt rușii. Rușii au o țară uriașă, dispun de cea mai mare 
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parte din resursele naturale ale planetei, un dispozitiv militar strategic bazat nu doar 
pe cele 8000 de unități nucleare active – cele  mai multe din lume –, ci și pe sisteme 
de arme perfecționate care asigură acestei uriașe țări punerea în operă a unei strategii 
disuasive credibile. În plus, Rusia are o populație de 142 de milioane de locuitori și, 
în niciun caz, n-ar dori ca ea să suferă efectele unui astfel de atac. 

Alții spun că de treaba aceasta s-ar fi ocupat China, care are o populație de 1,3 
miliarde locuitori și ar cam vrea să scape de populația bătrână, dar, din antichitate 
până azi, China nu și-a ucis niciodată înțelepții, ci, dimpotrivă, i-a prețuit și i-a 
respectat ca nicio altă țară de pe planetă. 

Israelul, care este, de asemenea, bănuit că ar putea face așa-ceva, nu cred că 
ar avea vreun avantaj strategic din această afacere. Oricum, relațiile sale cu lumea 
arabă, nu s-ar îmbunătăți. 

Mai poate fi pus în joc și Statul Islamic, cel care a fost învins cam pe toate 
teatrele de operații, dar care dispune, totuși, de o rețea formată din grupuri și indivizi 
distribuiți în toată lumea și care a amenințat de multe ori cu așa ceva. Luptătorii 
islamiști n-au nicio problemă cu viața altora, nici măcar cu a lor, și sunt dispuși să 
întreprindă orice atac și să facă orice sacrificiu pentru a lovi de moarte civilizația 
occidentală și nu numai… 

Este, desigur, posibil, dar dacă islamiștii ar fi făcut-o, până la această oră, și-ar 
fi asumat magistral această ispravă. Sau poate că nu… 

Nu poate fi exclusă nici posibilitatea ca însăși mama natura să fi făcut așa 
ceva, deși ea nu încurajează războiul intraspecific. Numai natura umană generează și 
validează războiul om contra om… 

Ar fi încă o dovadă că omul este în conflict cu natura în care există… 
2. Acest virus a apărut în același timp (cu mici diferențe de ordinul orelor, 

zilelor, săptămânilor) pe întreaga suprafață a Terrei.
Rezultă că un astfel de eveniment catastrofic a fost planificat din timp, iar 

planificatorii și cei care au conceput evenimentul dispun de rețele complexe și de 
mijloace uriașe pentru a realiza așa ceva. Ori planeta Pământ a luat-o razna și nu-și 
mai onorează condiția ei de construire, cu grijă, prin sedimentare, a scoarței terestre, 
ori omul face  ce știe el mai bine. Sau mai rău… Distruge… 

3. Ceilalți viruși – ai gripei aviare, porcine, de sezon etc. – au acționat local, iar 
scopurile și obiectivele lor (în măsura în care acceptăm că asemenea crize n-au căzut 
din cer) țin de războiul continuu (în primul rând, economic, dar nu numai, care n-are 
nici frontiere, nici prejudecăți, nici etape de marș).   

În fine, ofensiva asimetrică, invizibilă și traductibilă în cuvintele pe care unii 
le doresc a fi auzite, a coronavirusului ridică sute de întrebări, dar prilejuiește și 
numeroase reflecții. De aceea, după ce el, acest virus încoronat sau încornorat, va 
trece, dacă va trece, lumea nu va mai fi la fel. Cel puțin, așa vor unii să fie. Sau să 
nu fie. Unii își vor pansa rănile reale sau virtuale, alții, poate, vor înțelege, mai bine 
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(dacă vor înțelege) sau mai rău, cât de vulnerabili suntem cu toții aproape la orice 
și cât de fragile și de inconsistente sunt convingerile noastre, ideile în care credem, 
structurile pe care le slujim, le idolatrizăm sau le detestăm. 

Dar, pentru clasa politică, inclusiv pentru clasa politică românească, în 
componența ei elitistă, de la palatul Parlamentului, la cel al Președintelui și, 
bineînțeles, la cel al Guvernului, s-a ivit cel mai bun prilej pentru a aplica legea lui 
„Interzis”, ceea ce știu să facă aceste palate cel mai bine. Dintotdeauna. 

Un ministru (care nu este nici măcar al apărării) dă directive militare, probabil, 
pe motiv că, pe timp de nerăzboi, apărarea țării se află grija lui, deși, în Constituție, nu 
scrie așa ceva, un guvern admite ca, pe timpul unei situații de urgență, mii de români, 
unii carantinați, să se îmbarce în autobuze și, ulterior, în avioane, pentru a ajunge 
urgent și a culege sparanghelul din Germania. Populația calificată, înalt calificată, 
școlită ani mulți în România, pe banii țării, și alungată din țară de toate guvernele 
care s-au succedat la palatele Cotroceni și Victoria din 1990 încoace, revenită masiv 
și precipitat acasă în timpul coronariadei virusate, plânge îngrozită între casa de acasă 
și condiția ei de slugă (badantă, muncitor cu mistria sau cu sapa, medic, inginer, 
profesor sau truditor în fabricile din Italia, din Spania, din Franța, din Marea Britanie 
etc. etc., nu în cele din România, care au fost rase de pe suprafața pământului…, dar, 
când este vorba de vot, votează așa cum știm sau vedem cu toții…) Așa cum face și 
o parte din intelectualitatea țării… 

Desigur, este necesar să ne protejăm împotriva acestui virus, așa cum spun 
medicii din lina întâi și ceilalți specialiști, singurii care știu efectiv despre ce-i vorba 
(și nici ei nu știu și n-au cum să știe chiar totul), dar, de aici și până la „arestarea la 
domiciliu” a vârstnicilor sub pretextul protecției lor, folosirii inadecvate a termenilor 
– cum ar fi cel de distanțare socială –, fixării unor amenzi de până la 20.000 lei pentru 
cine nu respectă aceste reguli impuse în mod arbitrar și nechibzuit, este o distanță 
ca de la Pământ la Lună. Numărul măsurilor stupide este mult prea mare și nu ne 
propunem să ne ocupăm aici de așa ceva.

Dar intenția de a diminua, limita sau chiar de a opri presa tipărită, pe motiv că, 
prin fila de ziar sau de revistă, se răspândește sau se poate răspândi coronavirusul, 
mi se pare cel puțin neînțeleaptă, ca să nu-i spun stupidă. Acest virus diabolic – 
dacă există cu adevărat – se poate răspândi prin orice. Prin obiectele care există prin 
magazine, prin ambalajele de la cumpărături, prin asfaltul pe care-l călcăm, prin 
frunze și flori, dar mai ales prin aerul pe care-l respirăm, dacă ne aflăm în apropierea 
unui contaminat. Nimeni nu poate interzice asfaltul, pomul din curte, copacul din 
pădure, aerul pe care-l respirăm.

Nimeni nu poate interzice, sub nicio formă, cuvântul. Mai întâi a fost Cuvântul, 
cum zice scriptura. Și chiar dacă n-ar zice, noi, cu toții, știm că omul este cuvânt, că 
esența omului este gândul. Și chiar dacă se spune că omul gândește în imagini, noi 
știm că, pentru om, și imaginea este, de fapt, cuvânt. Gândul este libertatea supremă 
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a omului, iar cuvântul este vectorul ei cel mai important. 
Nimeni n-a reușit vreodată să pună căpăstru cuvântului scris, vorbit, tipărit. 

Nici Caligula, nici Hitler, nici Stalin. Nici ceilalți dictatori ai lumii… Sau ai cui or 
fi… 

Așa că, domnilor decidenți naționali, internaționali și fără frontiere, nu vă 
jucați cu libertatea cuvântului scris, vorbit sau tipărit. 

Odată cu ultimul cuvânt, va dispărea și ultimul om.

EVENIMENT  STRATEGIC
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MARȘ FORȚAT PE VALEA PLÂNGERII

FORCED MARCH IN THE VALLEY  
OF CRYING 

Colonelul (rtr) Dumitru 
Mocanu a lucrat în Trupele 

de Grăniceri, din 1960, începând cu 
funcția de comandant de pichet și, 
ulterior, în structurile de comandă și 
stat major de la eșaloanele superioare. 
Este absolvent al Facultății de 
Jurnalistică. A lucrat o vreme în 
redacția gazetei „Grănicerul”. De 
aici, deși era unul dintre cei mai 
buni reporteri ai acestei publicații, 
în 1989, a fost nevoit să lucreze 
la Direcția Lucrări în economia 
națională, de unde și documentarea 
atât de riguroasă din materialul publi-
cat într-o carte, „Reportaje pe patul 
armei”, apărută în Editura „Detectiv 
literar, către finele anului trecut, 
de unde, cu permisiunea lui, l-am 
extras și noi. După 1990, a lucrat la 
ziarul central al armatei, apoi s-a 
reîntors în Trupele de Grăniceri, la 

Comandamentul Național al Grănicerilor, ca redactor șef al revistei „Frontiera”, 
publicație pe care a adus-o la standardele moderne ale genului. După pensionare, a 
lucrat mulți ani la diferite publicații din Capitală. 

Din păcate, pe 24 mai 2020, acest brav camarad și unul dintre cei mai buni 
jurnaliști militari, cu un stil frust, direct și, în același timp, sincer și delicat, s-a stins 
din viață, brusc, datorită unui cancer galopant descoperit în ultima clipă. 

Dumnezeu să-l odihnească în veșnicia oamenilor buni!  (Redacția)

Dumitru MOCANU

NOTE DE LECTURĂ
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MARŞ FORŢAT PE VALEA PLÂNGERII

Îmbulzeală la bufetul de la reşedinţa Direcţiei Lucrăriîn Economia Naţională 
(D.L.E.N.). Sosise plutonierul Şalău cu produse de la ferma armatei! În ciuda şirului 
lung de cumpărători, colonelul Titi Moraru a reuşit să cumpere o bucată de piept 
ardelenesc, dotat cu multă grăsime şi câteva şuviţe de carne. Însă gustos şi mai ales 
binevenit, în condiţiile când, la măcelăriile din oraş, se vindeau mai mult tacâmuri 
de găină, organe, cozi şi adidaşi de porc. Tocmai se bucura de „izbânda” de la bufet 
când telefonul de pe birou a bâzâit prelung.

- Repede, la comandant, a tunat răguşit ofiţerul principal de serviciu.
- Ai fost numit direcţional pentru unităţile de la minerit din Valea Jiului. 

Poartă-te frumos cu oamenii, şi grijă mare atât pentru realizarea planului, cât şi 
pentru prevenirea accidentelor de muncă. Vei veni acasă o dată pe lună, pentru trei 
zile. Succes!, încheie instructajul şeful D.L.E.N., generalul-locotenent Fotescu, un 
om admirabil, ajuns şi el în economia naţională, ca de altfel multe din cadrele marii 
unităţi, pentru oarece pete apărute peste noapte la dosarul personal.

Şi colonelul Titi Moraru fusese catapultat la D.L.E.N. tot din cauza deteriorării 
dosarului de cadre. Unul dintre fraţii săi, mai în vârstă decât el cu doisprezece ani, 
s-a stabilit legal în S.U.A. Cum a ajuns acolo este o întreagă poveste. După anul 
1867, când, în cârdăşie cu Austria,

Dumitru Mocanu

Reportaje
pe patul armei 

«Reportaje pe patul armei» este o carte-omagiu, 
dedicatã camarazilor mei, de la soldat la general, care 
?i-au fãcut datoria faþã de þarã cu cinste ?i devotament. 

ISBN 978-606-021-025-2
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Ungaria şi-a încorporat mişeleşte Transilvania, părinţii soţiei lui, ţărani 
din satul Grânari, de lângă Rupea, nesuportând teroarea nemeşească, au emigrat 
în S.U.A., împreună cu alţi consăteni români. Cinismul de care au dat dovadă 
autorităţile maghiare ale timpului, în campania sălbatică de alungare a românilor 
din Transilvania natală, a fost confirmat şi de faptul batjocoritor că familiile care 
plecau în pribegie, mai ales în America, erau conduse la gară cu fanfara. Harnici şi 
sătui de sărăcie, românii s-au pus pe treabă în America, reuşind astfel să agonisească 
oarece avere. Soţia fratelui s-a născut acolo în iunie 1918. După Marea Unire de la 
1 Decembrie 1918, familia soţiei şi alţi români din Rupea s-au întors acasă. Cu 
banii scoşi de la ciorap, şi-au cumpărat pământ şi unelte agricole, devenind buni 
gospodari. Când comuniştii s-au cocoţat la putere, părinţii soţiei au fost declaraţi 
chiaburi, pierzând tot ce obţinuseră prin muncă grea şi cinstită. Sperând că, în S.U.A, 
el şi nevastă-sa vor avea servicii mai bine plătite, iar fiul lor, absolvent de liceu, 
posibilităţi mai bune pentru continuarea studiilor, s-au adresat autorităţilor pentru 
obţinerea aprobărilor legale în vederea stabilirii definitive în ţara unchiului Sam. 
Pentru că nevastă-sa se născuse în S.U.A, ea şi băiatul lor au primit imediat cetăţenia 
americană prin ambasada S.U.A, iar el a obţinut paşaportul în virtutea faptului că 
şi România semnase acordurile internaţionale privind întregirea familiei. Au plecat 
din ţară în septembrie 1977. Ceva mai târziu s-a aflat că lista cu cei care au primit 
aprobarea pentru emigrare, listă pe care se afla şi familia fratelui, a fost parafată 
chiar de preşedintele României. Prin acest gest, autorităţile româneşti confirmaseră 
încă o dată că respectau legislaţia internaţională. Până aici, toate bune şi frumoase, 
însă de aici în colo, pentru colonelul Titi Moraru a început calvarul. Şeful cadrelor 
de la grăniceri, un colonel, pripăşit acolo prin nişte relaţii sus-puse, l-a anunţat 
batjocoritor că a fost scos din presa militară pentru că, după plecare fratelui într-o 
ţară inamică – zicea el – nu  mai putea avea tăria morală să scrie la gazetă.

Pentru a-şi apăra onoarea şi dreptul de a rămâne în presă, T.M. a bătut la 
multe uşi, inclusiv la cea a C.C. al P.C.R. Culmea a fost că toată lumea îi spunea că 
avea dreptate, dar nimeni nu a avut curajul să i-o acorde, cică pentru a nu se crea 
un precedent care ar fi obligat eşaloanele să rezolve favorabil şi situaţiile altor cadre 
cu probleme similare. Singurul loc de muncă posibil a fost în economia naţională. A 
acceptat fără comentarii noua postură, conştient de faptul că, şi pe şantiere, va avea 
de-a face cu oameni de valoare. Şi, cum se va vedea, nu s-a înşelat.

Ajuns în Valea Jiului, după „însuşirea misiunii”, a trecut la „analiza situaţiei” 
şi efectuarea „recunoaşterii” locului de muncă. Marea unitate pentru lucrări miniere 
avea circa 3500 de cadre şi militari în termen.

Comandantul brigăzii, colonelul Petre Tăşcan, un genist pursânge, cu state 
vechi pe şantiere ale economiei naţionale, şi încă vreo câţiva ofiţeri îşi aduseseră 
familiile în zonă, ceilalţi, adică majoritatea, aveau familiile în garnizoane din 
ţară. Trupa era cazată în barăci din lemn şi carton. Brigada, ca de-altminteri 
întreaga Direcţie de Lucrări, funcţiona prin autofinanţare. Toate cheltuielile pentru 
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întreţinerea, cazarea, hrănirea, echiparea, pregătirea militară a personalului, 
soldele cadrelor şi plata militarilor în termen erau acoperite din banii obţinuţi din 
activitatea de producţie. Sumele de bani contabilizate la D.L.E.N. erau substanţiale. 
Într-un singur an, D.L.E.N. a virat în contul M.Ap.N. suma de 600 milioane de lei, 
pentru plata soldelor cadrelor! Militarii în termen erau plătiţi în funcţie de muncile 
prestate. Cei din frontul de lucru la abataje câştigau chiar mai mult decât solda 
unui maior. Existau state de plată ca la orice întreprindere economică. Militarii în 
termen primeau din câştigul realizat, pe lângă solda lunară, încă o sută de lei, bani 
de buzunar, iar ce rămânea din retribuţia lunară se depunea la C.E.C., pe numele 
fiecăruia. La trecerea în rezervă, militarul îşi primea carnetul de C.E.C. cu sumele 
realizate. Marea unitate avea cadre proprii şi cadre detaşate din unităţi operative. 
Ordinele în vigoare stabiliseră perioada de detaşare în economia naţională pentru 
o durată de doi ani. Concepţia vremii prevedea rotirea tuturor cadrelor la lucrări în 
economia naţională, pe şantiere de construcţii locuinţe, la amenajări pentru irigaţii, 
la foraje pentru ţiţei, pe platforma Casei Poporului, pe şantierele hidrocentralelor de 
la Râu Mare-Retezat, Poiana Mărului şi din Munţii Apuseni, la minerit de suprafaţă, 
în bazinul carbonifer al Olteniei, şi în subteran, la minele din Valea Jiului, Câmpulung 
Muscel, Moldova Nouă şi Anina.

În cursul documentării, s-a întâlnit şi cu directorul Combinatului Minier Valea 
Jiului, inginerul Surulescu, un om foarte respectat de mineri. De la el a aflat, între 
altele, informaţii interesante privind începuturile mineritului în Valea Jiului. Primele 
însemnări despre cărbunele din Valea Jiului, botezată mai târziu Valea Plângerii 
din cauza deselor accidente din subteran, soldate cu morţi, mutilaţi şi răniţi - 
datează din anul 1782, când, în urma unor descărcări electrice din atmosferă, s-a 
aprins pământul! Legenda mai spune că, într-o toamnă, pe timpul unei campanii 
militare, trupa unui general austriac, trimisă în zona localităţii Vulcan pentru a opri 
înaintarea turcilor, a făcut focuri noaptea pentru a se încălzi. Se spune că, văzând 
mulţimea de focuri, turcii s-ar fi speriat, şi, crezând că aveau de-a face cu o armată 
mai numeroasă decât a lor, s-au retras.

Lucrările de prospectare au demarat în anul 1835, cu fonduri financiare ale 
unor particulari înstăriţi, şi s-au finalizat cu deschiderea minelor Petroşani, Vulcan 
şi Petrila, cea mai adâncă din Valea Jiului, de peste 1000 de metri. În timp, s-au 
deschis şi minele Lonea, Dâlja, Livezeni, Paroşeni, Lupeni, Uricani, Bărbăteni, 
Valea cu Brazi şi Aninoasa. În Banat, la Anina, s-a dat în exploatare singura, dar 
şi cea mai adâncă mină din ţară, de unde se extrăgea antracit, cărbune cu putere 
calorică mai mare decât cea a huilei din Valea Jiului. Acolo, în anul 1989, se lucra 
cu „lopata lui Stalin”, un fel de taler cu coadă de lemn, din tablă groasă, având 
diametrul de vreo şaizeci de centimetri, prevăzut, în partea din faţă, cu un cioc, care 
uşura ridicarea cărbunelui. Alte scule, pe lângă lopată, pentru fiecare miner: un 
târnăcop, folosit la desprinderea din rocă a dopurilor de cărbune, şi tradiţionala 
târnă din nuiele. Pe mapamond, numai minele din Africa de Sud mai prezintă un 
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grad de periculozitate atât de mare ca cele din Valea Jiului!
Din primele zile de activitate şi-a dat seama că, pentru a putea dialoga sincer 

şi eficient atât cu cadrele, cât şi cu militarii în termen, trebuia să fie prezent în 
mijlocul lor, pe locurile de muncă, adică în subteran.

Şi-a fixat în programul de lucru săptămânal două intrări în subteran, fiecare 
cu durata de trei-patru ore. Prima coborâre în subteran a fost la Mina Uricani. 
Acolo l-a întâlnit pe maiorul Gheorghiu Radu. Oamenii din compania lui erau pe 
schimbul doi, adică de la ora 14.00 până la ora 20.00. În timp ce se echipau cu 
ţinuta şi materialele din dotarea fiecărui miner: salopetă, cizme de cauciuc, cască 
de protecţie, lanternă şi masca contra gazelor, a fost curios să afle în ce poziţie se 
încadra maiorul, adică dacă era cadru permanent al unităţi sau detaşat pentru doi 
ani.

- Sunt cadru permanent, tovarăşe colonel. Făceam naveta, aproape 
săptămânal, de la un curs de pregătire, cu durata de şase luni, la Craiova, cu trenul. 
Într-o sâmbătă, am cunoscut în tren pe un tip care, din una-alta, mi-a spus că şi el se 
deplasa tot la Craiova. Mergea la o prietenă, dată dracului de năbădăioasă şi încă 
nemăritată, zicea el, frecându-şi palmele de plăcere.

Ne-am despărţit în gară bine dispuşi, el îndreptându-se spre autobuz, iar eu 
spre unitate, curios să aflu ce mai era pe acolo. După circa o oră şi jumătate, am 
ajuns acasă. Ca de fiecare dată, eram pregătit să-i fac soţiei o surpriză plăcută. Îi 
cumpărasem o ie frumoasă. Abia descuiasem uşa când am auzit chicotul Mariei din 
dormitor! Apoi nişte îndemnuri pe care mi-e jenă să le reproduc. Am dat buzna în 
încăpere şi, de necrezut, nevastă-mea se lăfăia în braţele celui din tren! Vădit revoltat 
de situaţie, omul a început să strige la ea reproşându-i că îl minţise spunându-i că 
era necăsătorită.

Şi-a cerut scuze faţă de mine şi a plecat negru de supărare. Am divorţat şi, 
pentru că n-am fost în stare să-mi educ nevasta, cum mi s-a reproşat la comitetul 
de partid care a analizat „cazul”, am fost trimis aici, îşi încheie maiorul relatarea, 
îndesându-şi nervos pe cap casca de protecţie.

Înainte de a urca în colivie, liftul de la puţul minei, o cutie metalică din bare 
de fier, cu diametrul cam de un centimetru, mânjită de praful mocirlos de cărbune şi 
spălată continuu de şuvoaie de apă rece, scursă din pereţii muntelui, supraveghetorul, 
un tip solid, încruntat şi cu faţa boită de huilă, i-a chestionat autoritar:

- Aveţi chibrituri şi ţigări asupra voastră?
- Nu, a răspuns pentru amândoi maiorul.
În mină, există o disciplină strictă. Acumulările de gaz metan sunt deosebit de 

periculoase. Aprinderea unui băţ de chibrit se poate solda cu explozii groaznice, cu 
pierderi de vieţi omeneşti. Această disciplină severă face ca cei din subteran să se 
comporte în mină altfel decât atunci când sunt la suprafaţă. Acolo, între straturile de 
cărbune, preocupaţi de producţie, dar şi de viaţa lor, minerii sunt de-a dreptul răi, 
circumspecţi la orice le-ar primejdui securitatea, în schimb, afară, despovăraţi de 
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stresul din subteran, sunt oameni calmi şi prietenoşi.
Pentru prevenirea exploziilor, toate uneltele şi aparatura folosite în mină sunt 

realizate astfel încât, la ciocnire, să nu producă scântei.
- Tot pentru evitarea accidentelor, explică maiorul, cei cu antecedente penale 

nu au voie să lucreze în subteran.
Două semnale sonore, scurte, ca de goarnă hodorogită, ţâşnite dintr-o instalaţie 

ţintuită în roca cenuşie, şi colivia a început coborârea, uruind sinistru, ca-ntr-un 
cutremur catastrofal. Mina Uricani, orizontul 400, adică la 400 de metri adâncime: 
întuneric dens, aer greu de respirat, miros puternic de cărbune, temperatură 
ridicată. Instalaţia de aeraj trăgea din greu, la capacitate maximă. Căldura devenise 
sâcâitoare. Benzile rulante, craţerele şi vagoneţii transportau vijelios la rostogol 
cărbunele extras din abataje. Oameni, într-un iureş fremătător, cu ochii sticlind în 
negreala feţelor. „Noroc bun!”, „Noroc bun!”, se auzea salutul ortacilor la orice 
întâlnire pe traseul lugubru. Într-un colţ de galerie, doi inşi mâncau pită cu slană. 
Un şoarece, postat la vârful unei cizme de cauciuc, aştepta răbdător raţia zilnică.

Minerii îi ocrotesc pe cenuşii pentru că, prin agitaţia lor bezmetică, le 
semnalizează apropierea pericolelor din subteran. Armătura solidă, din arcade 
metalice, groase ca şinele de cale ferată, şi plasă din fier, trosnea înfiorător.

În lucrarea sa, muntele o apasă neuniform, aducând tavanul, în unele locuri, 
sub înălţimea medie a omului.

Aşa se explică faptul că, ici-colo, minerii se deplasau aplecaţi şi chiar târâş. 
- Atenţie la banda rulantă! avertiză maiorul, împingându-l brusc pe colonel 

în peretele galeriei. Nu departe de acest loc, în urmă cu două luni, mâneca de la 
salopeta unui miner a fost prinsă de bandă. În ciuda eforturilor sale, banda îl târa 
spre capul de întoarcere, unde, dacă ar fi ajuns, l-ar fi făcut cum e tabla. Ştiind ce-l 
aştepta dacă n-ar fi reuşit desprinderea, omul şi-a abandonat braţul prins în bandă. 
A rămas invalid, dar a scăpat cu viaţă, explică Gheorghiu.

La un moment dat, au ajuns într-un loc unde armătura, presată de munte, 
permitea deplasarea numai pe burtă.

N-au continuat drumul pentru că, prin tunelul din faţa lor, se vedea apropiindu-
se o lumină, semn că din sens contrar venea cineva. Ca să poată transporta un stâlp 
de susţinere, ortacul prinsese bulumacul cu lanţ de un picior. Imaginea înfiorătoare 
ce li se înfăţişa celor doi ofiţeri depăşea, prin puterea sa de sugestie, chiar şi scene 
descrise de Emile Zola în impresionantul său roman „Germinal”, inspirat din viaţa 
dramatică a minerilor francezi.

- Trebuie să ajungem dincolo de acest tunel. La capătul lui, lucrează plutonul 
locotenentului Vlase. El este detaşat de la o unitate de tancuri. Mai are circa un an 
de stagiu, continuă maiorul prezentarea.

S-au deplasat prin tunel târâş, cam vreo cincizeci de metri. „Expediţia” nu a 
fost deloc uşoară. Ciocanele, date în roca dură cu coatele şi genunchii, au început 
să le producă dureri ascuţite, apa rece, pătrunsă prin salopete, dădea o senzaţie 
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neplăcută. La capătul tunelului, oameni cuprinşi de febra lucrului, greu de deosebit 
care erau civili şi care erau militari, munceau de zor, umăr la umăr, cu feţele năclăite 
de praful de cărbune înmuiat de sudoarea efortului depus. Greu de apreciat cât de 
mult îi mobiliza la treabă lozinca afişată la intrarea în mină „Patriei, mai mult 
cărbune!”, însă realitatea demonstra clar că, în mină, se muncea până la extenuare.

- Vlase, prezintă-te tovarăşului colonel! îl atenţionă maiorul pe locotenent.
După prezentare, comandantul plutonului a dat explicaţiile cuvenite despre 

activitatea subordonaţilorsăi. Şase militari lucrau direct în abataj, iar ceilalţi la 
aprovizionarea craţerului cu cărbunele de la combină.

Craţerul este format dintr-un jgheab metalic, fixat pe podea, prin care se mişcă 
o scară din lanţ, ca o bandă rulantă, şi serveşte la transportarea cărbunelui în mină.

- Şi craţerul poate provoca accidente groaznice, la fel ca banda rulantă. 
Fiind instalat pe podea, el poate agăţa cracul de la salopetă. Au fost cazuri când 
minerul nu şi-a putut elibera cracul prins de craţer şi, pentru a nu ajunge la capul de 
întoarcere a utilajului, unde ar fi fost strivit, cel în cauză şi-a abandonat piciorul. Şi 
acum va trebui să urcăm la orizontul 300.

= Acolo, am două plutoane, îşi încheie relatarea comandantul companiei.
Deplasarea de la un orizont la altul se efectua prin aşa-zisele suitoare, nişte 

coşuri cu deschiderea în formă de pătrat, cu latura de circa 1,5 metri, în care erau 
montate scări din lemn, late de vreo treizeci de centimetri şi înclinate la vreo şaizeci-
şaptezeci de grade. Lungimea lor, între optzeci-o sută de metri.

- Ca să păstraţi stabilitatea pe timpul urcării, va trebui să respectaţi întocmai 
regula de a avea mereu trei puncte de sprijin. Adică, ori ambele braţe şi un picior, ori 
o mână şi ambele picioare. Nu o dată, din cauza dezechilibrării, omul de pe suitor 
s-a prăbuşit peste cei de sub el, producând astfel o avalanşă care, de cele mai multe 
ori, s-a soldat cu răniţi grav şi chiar cu morţi. Eu voi urca primul, iar dumneavoastră 
mă veţi urma, a precizat maiorul.

Deşi cunoştea bine regula, deoarece, la urcarea şi coborârea în şi din foişor, 
grănicerii lui foloseau acelaşi procedeu, colonelul nu l-a întrerupt şi a început 
ascensiunea, păşind cu grijă pe treptele înguste ale scării, înapoia „ghidului”. Pe 
măsură ce urcau, deplasarea devenea tot mai anevoioasă. Aer mai rarefiat, tot mai 
greu de respirat, nevoia de a se opri din când în când pentru reîmprospătarea forţelor, 
mai ales după ce urcaseră peste cincizeci-şaizeci de trepte, transpiraţie abundentă, 
gura uscată, vizibilitate numai atât cât permitea şuviţa de lumină de la lanternă.

În sfârşit, după mai bine de o jumătate de oră de urcuş extenuant, au ajuns la 
destinaţie: Orizontul 300, o zonă din subteran, amenajată la fel ca şi cea din locul 
de unde veniseră, cu singura deosebire că acolo cărbunele era dislocat din masiv 
cu exploziv. Asta era treaba artificierilor. Detonarea era o operaţiune dificilă, care 
impunea multă atenţie. În câteva situaţii, din neglijenţă, artificierii au fost tocaţi 
de explozii. În subteran, pericolul te paşte la orice pas şi în orice clipă. În galerie, 
aceeaşi imagine neprimitoare. Oameni cu chipuri negre, asudate de efort, într-o 
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mişcare numai aparent haotică, pentru că fiecare se mişca într-un algoritm intrat în 
sânge, respectat cu sticteţe. Şeful de echipă, nea Fane, cum i se adresau ortacii, un 
tip masiv, respectat, dar şi de temut pentru cei care călcau strâmb în mină, conducea 
cu mână de fier activitatea din galerie.

- Militarii sunt băieţi harnici şi ascultători. Îi iubesc ca pe copiii mei. Dar, 
dragă domnule, locul lor nu trebuie să fie aici. Ei nu au încheiat contract cu statul 
pentru a lucra în mină, prin urmare, nu sunt aici pentru că au vrut ei, ci fiindcă au 
primit ordin. Or treaba asta nu e în regulă. Mai ales că nici ei nu sunt ocoliţi de 
accidente, uneori inevitabile, în subteran, explică oarecum cu un ton de mustrare, 
nea Fane cu vocea lui baritonală.

Ferească Domnul să mai avem vreun necaz ca cel din 1972, de la mina Uricani. 
Atunci, în ziua de 2 noiembrie, pe schimbul trei, s-a produs o explozie catastrofală, 
43 de ortaci fiind trimişi în lumea drepţilor! Cu acumulările de gaz metan din galerie 
nu e de glumit! Greva minerilor de la Lupeni din zilele de 1-3 august 1977 a izbucnit 
şi din cauza deselor accidente de muncă. Oamenii au încetat protestele numai după 
ce Nicolae Ceauşescu a venit la faţa locului şi a promis că cererile greviştilor vor 
fi satisfăcute. De atunci s-a mai făcut câte ceva pe linia protecţiei muncii, durata 
unui schimb de lucru în subteran s-a redus de la opt ore la şase ore, pensionarii cu 
invaliditate provocată pe timpul activităţii în mină au primit dreptul de a cumula 
salariul cu pensia de invaliditate, aprovizionarea cu alimente a magazinelor din 
incinta întreprinderilor miniere s-a îmbunătăţit.

Pentru a le băga oamenilor frica în oase, justiţia a trimis după gratii 15 
grevişti, de la doi la cinci ani, a explicat nea Fane, privind încruntat undeva, aiurea, 
în lungul galeriei înceţoşată de praful înecăcios.

Subordonaţii locotenentului-major Dinu Mitroi munceau de zor, ca ajutor de 
miner, sub aripa ocrotitoare a ortacilor. Soldatul Vasile Lemnaru lucra în abataj, 
locul cu cele mai multe riscuri, dar şi cel mai bine plătit, iar soldaţii Raj Avram şi 
Ion Spiridon încărcau banda rulantă. La un moment dat, vocea lui nea Fane, mai 
puternică decât uruiala din galerie, a răsunat poruncitor:

- Opriţi lucrul! În ordine şi fără îmbulzeală, la colivie! Astăzi, vom merge la 
teatru!

Militarii au aflat abia când au ajuns la suprafaţă că reacţia lui nea Fane se 
repeta de fiecare dată când concentraţia de gaz metan din mină ajungea aproape de 
cota de alarmă. Curând s-au obişnuit şi ei, precum minerii civili, cu atenţionarea 
şefului de echipă, părăsind mina fără a intra în panică, în ordine desăvârşită.

La ieşirea din mină, a urmat ritualul obişnuit: duşul, echiparea în ţinuta 
militară, predarea hainelor şi a celorlalte materiale. Prima reacţie instinctuală a 
colonelului, după ieşirea de la duşuri, a fost potolirea setei copleşitoare. Vibrând de 
nerăbdare, a scos repede, cu o mână tremurândă, dopul unei sticle de un litru cu apă 
minerală şi a început să bea cu nesaţ. A luat sticla de la gură numai în clipa când s-a 
scurs ultima picătură.
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Golirea sticlei a durat doar câteva zeci de secunde! Dacă ar fi consumat o 
sută de mililitri de tărie s-ar fi făcut praştie, fiindcă, din cauza corpului deshidratat, 
alcoolul ar fi pătruns rapid în sânge. Aşa şi-a dat seama că părerea celor care-i 
considerau beţivani pe minieri era o gravă eroare. O cinzeacă era suficientă pentru 
a-l dezechilibra pe minerul însetat, abia ieşit din subteran. Afară, întuneric beznă, 
frig de toamnă târzie, burniţă răvăşită de vânt bezmetic. Locotenentul-major Mitroi 
şi-a consumat apa liniştit, în mai multe reprize. Era deja obişnuit cu starea de sete 
de la ieşirea la suprafaţă. Plutonul de soldaţi a plecat spre cazarmă sub comanda 
unui sergent, lălăind versurile marşului ostăşesc: „Frunzuliţă verde, verde de stejar,/
Dragă-i viaţa când eşti militar”.

În drum spre poarta întreprinderii miniere, unde aştepta un autoturism Aro 
cu număr de armată, colonelul a sesizat o oarecare tristeţe şi nelinişte pe chipul 
tânărului ofiţer.

- Starea ta, nefirească, mă face să cred că ai vreo problemă, rupse tăcerea 
colonelul.

- Trebuie să trec pe la spital.
- Nu te simţi bine? îl chestionă vădit îngrijorat colonelul.
- N-am nimic, tovarăşe colonel, însă, la spital, se află un militar al meu, 

soldatul Neacşu. A rămas fără picioare în urma unei surpări din subteran. Sunt acolo 
şi părinţii lui. Ce să le spun acelor oameni pentru a le alina durerea? Ca să-l ajute 
cumva pentru a suferi mai puţin, medicii l-au aşezat în salon lângă un miner civil, 
cu picioarele amputate înaintea lui, şi care afişa o oarecare împăcare cu destinul.

Au plecat împreună la spital. Tatăl şi mama militarului, oameni simpli, aflaţi 
în pragul vârstei a treia, copleşiţi de dure.

- Mi-aţi nenorocit băiatu’, don colonel! Era singura noastră speranţă la 
bătrâneţe. Îi aranjasem deja nunta la liberare. Acum, cine îşi mai leagă viaţa de un 
olog? murmură nefericitul tată cu ochii plini de lacrimi.

În faţa acelor oameni amărâţi, colonelul a trăit o stare de vinovăţie apăsătoare, 
de chinuire lăuntrică, deşi nu contribuise cu nimic la acea nenorocire.

„Direcţionalul” a părăsit spitalul copleşit de tristeţe, dar şi de o revoltă 
sufletească. Nu se putea împăca deloc cu ideea de a se trimite militari la muncă, în 
subteran. Chiar şi pentru simplul fapt că ei nu aveau nici un fel de pregătire pentru 
o astfel de activitate plină de riscuri. Ce s-ar fi întâmplat dacă printre morţii din 
accidentele declanşate în mină ar fi fost şi ofiţeri sau subofiţeri?

Întrebarea este retorică însă consecinţele posibile ale unei astfel de situaţii 
dramatice ar fi trebuit să fie luate în calcul la vârfurile armatei. De aici, a nu se 
înţelege că viaţa unui ofiţer sau subofiţer ar fi mai preţioasă decât cea a unui soldat.

Timp de circa o lună şi jumătate, colonelul T.M., însoţit de inginerul şef al 
brigăzii, colonelul inginer Raica, absolvent al Institutului de Mine din Petroşani, 
a cutreierat toate minele din Valea Jiului: Petrila, Lonea, Dâlja, Livezeni, Vulcan, 
Paroşeni, Lupeni, Uricani, Bărbăteni şi Valea de Brazi. Exagera când se lăuda 
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afirmând că ajunsese să cunoască subteranele din zonă ca pe propriile buzunare. 
Tainele minelor sunt pline de neprevăzut. Multe dintre ele au fost dezvăluite numai 
după producerea necazurilor. Ajunsese într-o stare de oboseală fizică, dar mai 
ales psihică apăsătoare, pe care n-o simţise niciodată. Nu-i mai convenea nimic. 
Devenise foarte nervos şi se ferea cu greu pentru a nu afecta relaţiile cu cei din 
jurul său. Medicul i-a recomandat nişte calmante, pe care şi le administra doar când 
îşi amintea de ele. Nu era singurul care apela la astfel de medicamente. Cauzele 
erau lesne de înţeles. Oboseala accentuată din ziua aceea era şi o consecinţă a 
faptului că, noaptea trecută, fusese în subteran, pe schimbul trei, adică între orele 
2000-0200, la mina Paroşeni. La ora ieşirii din mină, fiind prea târziu, a acceptat 
invitaţia căpitanului Vasile Negru de a dormi la „Dallas”, unde ofiţerul reuşise să se 
pripăşească într-un apartament de la etajul nouă al unui bloc din zonă. „Dallasul” 
era un cartier părăsit, marcat de vreo câteva blocuri cu zece etaje, de la periferia 
oraşului Vulcan, cocoţat pe un dâmb de teren arid. Acolo se locuia pe apucate. 
Nu te întreba nimeni cine erai sau de unde veneai. Cei care deveniseră locatari 
permanenţi, ca şi căpitanul Negru, îşi blocaseră uşile cu fel de fel de încuietori. Fiind 
părăsite, blocurile nu mai erau racordate nici la reţeaua electrică, nici la cea de apă 
şi canalizare. Caricatura aceea de cartier fusese botezată „Dallas”şi pentru că, în 
clădirile de acolo, se petreceau lucruri ca-n Vestul Sălbatic: beţii, bătăi, scandaluri, 
aventuri amoroase şi câte şi mai câte minuni cu iz de debandadă. Au urcat până la 
etajul nouă păşind pe fiecare treaptă a scării, pentru că liftul era doar o amintire, la 
lumina plăpândă a lanternei căpitanului.

Aerul puţea. Bun gospodar, gazda îşi aranjase apartamentul pentru a fi cât 
de cât acceptabil. În încăpere, frig pătrunzător. S-au lungit îmbrăcaţi pe saltelele 
paturilor metalice, reuşind să fure câteva ore de somn.

Din când în când tresăreau pentru că un locatar, probabil mache, urla şi, 
înjurând pe toţi sfinţii ştiuţi de el, arunca de la etajul zece, deci de deasupra lor, fel 
de fel de obiecte răsunătoare, cratiţe, cutii de conserve, veselă.

Dimineaţa, T.M. avea capul ca de plumb, vâjiituri în timpane, vederea tulbure, 
ochii încercănaţi şi inflamaţi.

Afară, ningea liniştit. Copacul cu flori, o minunăţie de la marginea şoselei, 
veghea singuratic împrejurimile în hlamida-i albă de omăt. Era prima zi de Crăciun! 
Clopotul bisericii din Lupeni vestea, prin partitura de sărbătoare, ziua naşterii lui 
Hristos, iar în subteran se muncea vârtos pentru cărbune. Un oştean mucalit, încă 
nedescoperit de organe, ţinuse să anunţe cu fineţe minunea creştinească, prinzând 
cu un bold, pe marginea gazetei de perete, un petic de hârtie cu versurile: „Moş 
Crăciun cu plete dalbe,/ A sosit de prin nămeţi,/ Şi ne-aduce daruri multe,/ Carabine 
şi lopeţi”. Comandantul batalionului, maiorul Bălan, genist rasat, dar şi paraşutist 
cu atestat, un tip oacheş şi miştocar, tocmai se înapoiase de la mina unde lucrau 
subordonaţii săi. Fusese în subteran şi era nervos pentru că depistase nişte nereguli 
pe linia protecţiei muncii.
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- Voi trimite un raport la brigadă, cu toate neglijenţele din securitatea muncii, 
fiindcă nu vreau să fiu părtaş la schilodirea oamenilor. Nu mai suport să apar în faţa 
părinţilor celor accidentaţi pentru a le calma durerea, explodă maiorul.

- Ai dreptate şi voi susţine demersul dumitale, îl sprijini cu foc T.M.
De acolo, de sus, de la etaj, se vedea bine, printr-o fereastră de la biroul 

comandantului de batalion, panorama pieţei. La un moment dat, maiorul s-a ridicat 
repede de pe scaun şi, privind cu interes vâltoarea din piaţă, l-a atenţionat pe şef:

- Priviţi acolo, jos, în piaţă! Pesemne că omul ăla vrea să vândă curcanul din 
braţele sale. Trebuie să marcăm şi noi Crăciunul, că doar suntem creştini, tovarăşe 
colonel. Avem şi noi dreptul la o friptură de curcan şi un pahar de vin. Primind 
acordul deplin, Bălan a trimis repede pe un sergent să cumpere pasărea. Gradatul 
a cântărit-o în mâini şi, mulţumit de marfă, a achitat costul, apoi a înmânat-o 
bucătăresei, coana Silvia, care nu o dată îl servise pe maior cu delicatese culinare.

În aşteptarea fripturii, au discutat despre sarcinile de producţie, remarcând că 
planul era depăşit la toţi indicatorii, despre hrana oamenilor şi condiţiile de cazare, 
dar şi despre unele episoade din viaţa de la unităţile operative unde activaseră.

- Am trăit, în urmă cu doi ani, un moment deosebit de neobişnuit, şi-a început 
relatarea maiorul Bălan. Eram pe aeroport, la Clinceni, pentru a efectua nişte 
lansări în vederea reconfirmării statutului de paraşutist militar. Acolo l-am întâlnit şi 
pe locotenent-colonelul Şablienco, primul meu instructor în ale paraşutismului. Nu-l 
văzusem niciodată aşa de nervos. Un soldat, pe care îl instruise, a raportat că îi era 
frică să sară cu paraşuta. Era ceva neobişnuit pentru el. Gestul soldatului îl lovise 
în amorul propriu, fiindcă toţi elevii lui au devenit paraşutişti de elită. Până la urmă, 
dădăcit de Şablienco, cum numai el ştia, soldatul a promis că va executa saltul. 
Numai că, în uşa avionului, a refuzat să sară. Atunci, nervos la culme, Şablienco 
a făcut un gest necugetat, repezindu-se cu umărul spre militar pentru a-l arunca 
din avion! Dar, în clipa următoare, intuind intenţia instructorului, militarul s-a tras 
într-o parte din uşa avionului, iar Şablienco s-a prăbuşit în gol! Cei din avion au fost 
îngroziţi, crezând că ofiţerul nu avea paraşută. A avut una, însă fără cea de rezervă, 
aşa că a ajuns la sol fără probleme, a explicat maiorul, oftând a uşurare. 

Ciocănitul din uşa biroului anunţa cererea de intrare. Era sergentul care 
cumpărase curcanul. Pe un fund de lemn, galben ca lămâia, gradatul a prezentat 
curcanul tranşat, întins pe spate, cu copanele ridicate spre tavan, iar, lângă trofeu, o 
pungă din plastic. Vădit revoltat, sergentul a exclamat:

- Tovarăşe maior, stăpânul curcanului ne-a tras în piept! Bilele astea, de 
rulment, care atârnă aproape un kilogram, erau în guşa împănatului! Ce ordonaţi 
să fac?

- Să-l duci înapoi la bucătărie, dar repede că mi-e o foame de lup, zise maiorul, 
amuzat şi el de tupeul vânzătorului.

Ajuns la sediul Direcţiei Lucrări în Economia Naţională, colonelul Titi 
Moraru, care era şi şeful biroului de planificare şi organizare a muncii, a început 
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treaba pentru contabilizarea datelor privind activitatea de producţie a unităţilor. 
Fila de calendar indica ziua de 21 martie 1986. Rezolvase doar câteva probleme, 
când telefonul a zbârnâit alarmant.

- Urgent, la şef! şuieră în receptor ofiţerul principal de serviciu.
Era ora 1210. Generalul-locotenent Fotescu, vizibil agitat, i-a ordonat scurt 

şi răspicat:
- Peste zece minute, vom pleca la aeroport, unde ne aşteaptă un elicopter. 

La mina, Vulcan s-a produs o explozie! Sunt mulţi morţi şi răniţi, printre victime se 
află şi militari! Îl vom însoţi la locul accidentului pe ministrul minelor, Ilie Verdeţ. 
Grăbeşte-te!

Deplasarea la aeroportul militar din Otopeni a fost ca o cursă de raliu. 
Tot îmboldit de general să mărească viteza, şoferul a trecut, la un moment dat, pe 
culoarea roşie a semaforului! După o aşteptare de vreo cinci minute, pe pistă, şi-a 
făcut apariţia Ilie Verdeţ. Avea faţa palidă, ca de înecat, şi privirea tulbure.

- Tovarăşul Ceauşescu vrea un raport detaliat despre nenorocirea asta, explică agitat 
ministrul.

La puţurile de acces în mina Vulcan, jale mare. Soţii îndoliate şi copii ai celor loviţi 
de soartă plângeau sfâşietor, unii îi reproşau chiar şi lui Dumnezeu catastrofa din subteran. 
Directorul întreprinderii miniere, inginerul Bocan, a prezentat pe scurt situaţia: explozia s-a 
produs la ora 11.44, din cauza unei acumulări bruşte de metan, 17 morţi, între care şi trei 
militari: soldaţii Vasile Lemnaru, Raj Avram şi Ion Spiridon, cei întâlniţi de Titi Moraru în 
galerie şi care, peste două luni, ar fi urmat să treacă în rezervă!

- M-a sunat tovarăşul Ceauşescu şi a ordonat ca o echipă să intre imediat în subteran 
pentru a constata cauzele dezastrului, blocă brusc ministrul de interne, Homoştean, 
expunerea directorului minei.

- Pregăteşte-te să cobori în galerie, i-a şoptit generalul colonelului.
- Nu intră nimeni în mină, decât după douăzeci şi patru de ore. Există pericolul ca, 

prin autoaprindere, să se producă o nouă explozie! Altfel, eu nu-mi asum nicio răspundere 
pentru consecinţe, a intervenit autoritar directorul Bocan.

Intrarea în mină a fost amânată pentru a doua zi. În ziua următoare, în jurul orei 
1200, Ilie Verdeţ, din motive numai de el ştiute, a hotărât să se înapoieze la Bucureşti, 
împreună cu însoţitorii săi. Elicopterul a aterizat pe pista de la Otopeni pe la ora 1400. 
La coborâre, ministrul a fost întâmpinat de un general, cu mersul împleticit, speriat, ca de 
bombe, a raportat gâfâind:

- Tovarăşe ministru, la Vulcan s-a produs a doua explozie! Au murit toţi specialiştii 
în protecţia muncii şi securistul minei care au fost trimişi la faţa locului pentru a efectua 
cercetarea ordonată!

Securistul era un locotenent-major, cam de vreo douăzeci şi cinci de ani, cu care T.M. 
discutase în urmă cu câteva ore, la unul din puţurile minei.

Despre a doua explozie presa vremii nu a pomenit nimic, în primul caz învrednicindu-
se doar cu o ştire de câteva rânduri. Opinia publică nu trebuia să fie agitată.

20 decembrie 1989. Adunare a întregului personal din Direcţie pentru a „înfiera” 
evenimentele de la Timişoara. Fiind informaţi lapidar şi confuz despre cele petrecute acolo, 
oamenii erau şi derutaţi, şi mai ales îngrijoraţi. Aşa că cei care au primit sarcina de a lua 
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cuvântul au bătut apa în piuă. Fiind şi el printre aleşi, colonelul a vorbit anapoda. După 
terminarea adunării, un prieten al lui l-a întrebat mirat: „Băi Titi, ce dracu ai avut că nu 
s-a înţeles nimic din ce ai spus?!”. Abia a doua zi, când au ieşit în stradă muncitorii de 
la fabrica de confecţii de peste drum, personalul unităţii şi-a dat seama că lucrurile erau 
mult mai complicate şi mai serioase decât se credea. După mitingul din Piaţa Palatului, 
când Ceauşescu a părăsit locul cu elicopterul, s-a primit ordinul de organizare a apărării 
apropiate a cazărmii pentru respingerea unor posibile „atacuri teroriste”. Întrucât cadrele 
direcţiei aveau în dotare numai pistoale „Carpaţi”, s-au primit pistoale-mitralieră de la 
Regimentul de Gardă. În ţară se declarase starea de necesitate. La lăsarea serii, s-a constatat 
că, ori de câte ori treceau prin dreptul Direcţiei spre Ministerul Apărării Naţionale o maşină 
de salvare „DACIA”, o autocisternă şi un automobil blindat, după doar câteva minute, la 
minister se trăgea în draci. Concluzionând corect că acele mijloace de transport erau folosite 
pentru a se ţine în şah ministerul, şeful de stat major al Direcţiei, colonelul Ion Tălângă, un 
ofiţer de nota zece, ajuns şi el în economia naţională tot pentru dosarită, a luat o serie de 
măsuri pentru a clarifica situaţia ciudatelor mijloace de transport. Între acestea, la căderea 
serii, după ora 2000: blocarea şoselei cu bănci lungi, din lemn, în care s-au bătut cuie 
mari, în dreptul Direcţiei, lângă calea ferată, şi la intersecţia dinspre Regimentul de Gardă; 
instalarea în apropierea băncilor a unui semn de circulaţie „STOP! POST DE CONTROL 
MILITAR!”; numirea la fiecare semn de circulaţie a câte unui ofiţer, adăpostit după un stâlp 
de beton al cablului de la tramvaie, cu misiunea de a opri şi verifica toate mijloacele de 
transport; dacă mijlocul de transport nu oprea la semnalul ofiţerului şi intra în forţă în 
bănci, se deschidea foc asupra maşinii respective. Zis şi făcut. În seara zilei de 22 decembrie, 
dinspre Bulevardul Armata Poporului, şi-a făcut apariţia maşina de salvare care, neoprind 
la semnalul ofiţerului şi izbind băncile din dreptul cazărmii, a fost supusă unui puternic tir 
din clădirea unităţii. Ieşeau scântei din maşină însă nu a fost avariată! La un moment dat, 
s-a deschis brusc portiera dinspre cazarmă, iar individul de pe banchetă, urlând înfiorător: 
„O SĂ MURIŢI TOŢI! ”, a început să tragă în clădirea Direcţiei cu o armă automată, în serii 
lungi. Maşina a dispărut în noapte.

Această scenă s-a derulat sub privirile celor aproape o sută de oameni. Cine a fost 
acel individ agresiv, care vorbea perfect româneşte? În numele cui acţiona? La aceste 
întrebări nu s-a răspuns şi, probabil, că nu se va răspunde niciodată. Căile aşa-zisei revoluţii 
sunt întortocheate, ca şi cele ale Domnului.

În unităţile Direcţiei, starea de normalitate s-a menţinut până în momentul când 
guvernul a hotărât trecerea în rezervă a militarilor în termen, care efectuaseră un an de 
armată, cu excepţia celor care lucrau la minerit. Această măsură aberantă, emanaţie a unor 
tâmpiţi, a generat o justificată stare de nemulţumire în rândul personalului din unităţile care 
lucrau la minerit, şi mai ales în cel al militarilor în termen, care avuseseră cele mai grele 
condiţii de muncă. Protestul nedreptăţiţilor a fost paşnic, limitându-se la cererea de a fi şi ei 
trecuţi în rezervă.

- Du-te imediat în Valea Jiului şi ai mare grijă pentru ca situaţia din unităţi să fie 
permanent sub control! Între timp, eu voi insista la conducerea armatei să se facă dreptate 
oamenilor noştri, i-a precizat colonelului Titi Moraru locţiitorul şefului Direcţiei, colonelul 
inginer Iosif Sorca, viitor general de brigadă, un excepţional profesionist, un om de mare 
omenie şi aleasă moralitate.

În compartimentul vagonului de tren, cu care a călătorit la Petroşani, T.M. a avut o 
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interesantă discuţie cu un inginer. Emiteau fel şi fel de ipoteze privind viitorul ţării. Inginerul 
spunea că hotărâtoare pentru destinele României vor fi formele de proprietate, modul cum se 
va gestiona averea ţării şi cine o va face. T.M. considera că totul se va învârti în jurul formei 
de guvernământ, subliniind şi faptul că în cărţi s-ar putea afla inclusiv revenirea la monarhie, 
dacă s-ar avea în vedere modul neortodox în care a fost înlăturată de la putere. S-a vorbit 
şi despre ceea ce ar fi de regretat după evenimentele în curs de desfăşurare. Inginerul s-a 
oprit brusc din pregătirea bagajelor pentru coborâre şi, fixându-şi privirea în ochii lui T.M., 
o privire plină de nelinişte şi tristeţe, a rostit silabisit:

- Între multe altele, cred că, în mod deosebit, vom regreta lipsa de disciplină şi ordine, 
lipsă provocată şi întreţinută de neprietenii nefericitei noastre ţări.

O profeţie nefastă, devenită, din păcate, o dureroasă realitate pritocită şi susţinută de 
forţe oculte, interne şi din afară, interesate de destabilizarea ţării şi de acapararea avuţiei 
naţionale.

În cele trei unităţi militare din Valea Jiului, pe fondul tărăgănării de către oficialităţi 
a hotărârii de trecere în rezervă şi a ostaşilor de la minerit, starea de nemulţumire a trupei a 
început să se înfierbânte. Un sergent, mai îndrăzneţ, a ieşit în faţa formaţiei companiei şi a 
dat glas nemulţumirii generale:

- Tovarăşe colonel, dacă nu se ordonă şi trecerea noastră în rezervă, vom merge toţi la 
guvern, în Piaţa Victoriei, pentru a ni se face dreptate! Vrem să ne deplasăm acolo în ordine 
şi sub comanda comandanţilor noştri!

Pentru că ministerul nu a dat curs solicitării trupei, colonelul inginer Iosif Sorca a 
fost de acord cu venirea militarilor în termen la Bucureşti, în mod organizat, sub comanda 
comandanţilor de subunităţi, şi cu demonstraţia lor, paşnică, din faţa guvernului. Manifestaţia 
s-a desfăşurat în ordine, iar, în după-amiaza acelei zile, s-a aprobat trecerea în rezervă şi a 
militarilor de la minerit.

Militarii de la minerit s-au „liberat”, Direcţia Lucrări în Economia Naţională a 
devenit o amintire, iar „fiul rătăcitor”, colonelul Titi Moraru, s-a întors acasă, adică în 
presa militară, după o absenţă de peste opt ani! Nu mai avea dosarită; foştii inamicii, adică 
americanii, deveniseră amici, şi încă ce amici! 

După trei ani de căutări jurnalistice prin unităţi ale armatei, supusă unui sistematic 
proces de dezmembrare, botezat europeneşte „restructurare”, la îndemnul bunului său 
prieten, colonelul Ioan Bălăiei, viitor general cu trei stele, un om remarcabil, profesionist 
desăvârşit şi talentat scriitor, a revenit la grăniceri, la revista de armă „Frontiera, ademenit 
doar de dorinţa de a trece în rezervă din instituţia străjuitorilor fruntariilor ţării, unde şi-a 
făcut datoria cu pasiune şi credinţă, în majoritatea anilor din cariera sa militară.

Dumitru Mocanu 

Nota Redacției: Acest material a fost publicat și în revista „Gândul Anonimului” nr. 71-72
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Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat 

În toamna anului 2019, în perioada 20-24 noiembrie, în Pavilionul B2 al 
Complexului Expozițional ROMEXPO, s-a desfășurat a 26-a ediție a Târgului 
de carte și cafenea literară GAUDEAMUS. Cu ocazia acestei manifestări s-au 
propus sute de evenimente culturale, într-o atmosferă prietenoasă și destinsă. 
Nu a fost lipsită de interes și nici nu a trecut neobservată nici lansarea cărții, 
în două volume, a lui Alex Mihai STOENESCU1 – ”România în perioada 
administrației Emil Constantinescu”.

Cuvinte cheie: documentare; arhivă; istoriografie; administrație 
prezidențială; Emil Constantinescu;

1  Alex Mihai STOENESCU (n. 1953, la București, într-o familie de intelectuali cu tradiție militară) a absolvit, la 
numai 19 ani, Facultatea de Istorie (1972), iar apoi Facultatea de Utilaj Tehnologic din București (1978). În perioada 
1990-1992, a lucrat în presă, fiind secretar general de redacție la revista Memoria (a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia – USR) și secretar general de redacție, apoi redactor șef al cotidianului Viitorul românesc. A deținut funcțiile de 
consilier de presă al ministrului apărării, șeful Biroului de informare internațională din M.Ap.N. (1992), subsecretar 
de stat în guvern (Departamentul Informațiilor Publice, 1997), șeful Direcției de Relații Publice a Armatei (1997-
1998) etc. În ianuarie 1999 și-a dat demisia din armată și s-a întors la viața civilă ca scriitor și istoric.

„ROMÂNIA ÎN PERIOADA 
ADMINISTRAȚIEI  EMIL 

CONSTANTINESCU”
Autor: Alex Mihai STOENESCU

”ROMANIA IN THE PERIOD 
OF EMIL CONSTANTINESCU 

ADMINISTRATION”
Author Alex Mihai STOENESCU
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Summary 

In the autumn of 2019, between November 20-24, in the Pavilion B2 of 
the ROMEXPO Exhibition Complex, the 26th edition of the GAUDEAMUS 
Book Fair and Literary Cafe took place. On the occasion of this event, hundreds 
of cultural events were proposed, in a friendly and relaxed atmosphere. It 
was not without interest and did not go unnoticed the launch of Alex Mihai 
STOENESCU’s book, in two volumes. 

Keywords: documentation; archive; historiography; presidential 
administration; Emil Constantinescu; 

În toamna anului 2019, în perioada 20-24 noiembrie, în Pavilionul B2 
al Complexului Expozițional ROMEXPO, s-a desfășurat a 26-a ediție a 

Târgului de carte și cafenea literară GAUDEAMUS. 
Cu ocazia acestei manifes-

tări s-au propus sute de eveni-
mente culturale, într-o atmosferă 
prietenoasă și destinsă. Nu a fost 
lipsită de interes și nici nu a trecut 
neobservată lansarea cărții, în 
două volume, a lui Alex Mihai 
STOENESCU – „România în 
perioada administrației Emil 
Constantinescu”, în data de 22 
noiembrie 2019.
Cartea monografică de peste 
1000 de pagini despre România 
în perioada Administrației Preșe-
dintelui Emil Constantinescu, nu 
este doar un act de curaj intelectual, 
ci o dovadă de înalt profesionalism 
al istoricului (istoriografului) Alex 
Mihai STOENESCU.

Nu este la îndemâna oricui 
să scrie o „istorie recentă” a 
perioadei de patru ani, 1996-2000 
– ultimii ani ai tumultosului secol 
XX și al fabulosului mileniu II 
(secol și mileniu ale erei creștine).

Pentru istoricul Alex Mihai 
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STOENESCU, admirat și invidiat deopotrivă de confrații săi și de cititori, această 
muncă titanică de documentare a vastei arhive a administrației Emil Constantinescu 
a fost de bun augur.

A fost o muncă asiduă, istovitoare cu multe renunțări de la cele mai mici și 
banale bucurii până la cele care priveau viața de familie.

Truda lui Alex Mihai STOENESCU depusă pentru scrierea acestei lucrări 
a fost ca a unui plugar pe ogorul arid al scrisului. Finalizarea cărții (a celor două 
volume) l-a făcut pe autor să răsufle cu ușurarea și satisfacția lucrului bine făcut, 
conștient de valoarea lucrării și de utilitatea ei, atât ca produs cultural, cât și ca 
document istoriografic.

Evaluarea Administrației Emil Constantinescu s-a făcut pe baza izvoarelor 
istorice directe, a izvoarelor memorialistice și a interpretării profesioniste.

Lucrarea prezintă cititorului evenimentele, în cronologia desfășurării lor, ale 
acelei perioade nu de mult încheiate, cu luminile și umbrele ei.

Citind cartea, șirul evenimentelor prezentate de autor, se derulează aidoma 
unui film proiectat de o mașină a timpului pe care cititorul îl vede cu ochii minții lui.

Cartea este o provocare pentru cei care vor să cunoască sau să-și amintească de 
perioada 1996-2000 denumită sugestiv de autor „Administrația Emil Constantinescu”.
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Nimic din ce există nu merită să piară, 
dar tot ce-a fost odată-i aducere aminte,  
uitarea este-o vorbă închisă-n necuvinte, 

iar moartea, o virtute care te-așteaptă-afară. 

Nu cred că așteptarea înseamnă penitență, 
nici bulucit de turmă sub crăpătul de soare, 

în libertatea vieții, trăiește cel ce moare,
iar moartea-n libertate e ultima esență. 

ISBN 978-973-8941-88-5

Gh
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ESENȚE VIRUSATE 

VIRUSED ESSENCES

A   apărut recent, sub egida Societății Scriitorilor Militari, volumul de 
versuri intitulat sugestiv: „ESENȚE VIRUSATE”. Autorul volumului este 

Gheorghe Văduva. Acest volum le continuă pe celelalte opt care l-au precedat și, 
într-un fel, l-au generat. Desigur, cu truda autorului. Într-o lume în care pragurile 
se reinventează și orizonturile se fac covrig, unde tot mai bântuie o fantomă cu 
chip de virus – Covid-19, i se spune –, încă mai există versuri și truditori pe acest 
tărâm care, în pofida algoritmizării sensibilității și sensibilizării pietroaielor 
cărate de noii noștri Sisifi cibernetici, nimeni nu are de gând să depună armele. 
Toate sunt noi, parcă venite de pe o altă planetă, mintea abordează cu nonșalanță 
spațiul cyber și părăsește tiptil-tiptil creierele de-neuronizate, totul se vectorizează, 
se metamorfozează, se virusează. Dar poezia – ca esență a spațiului sensibil – își 
urmează încă drumul ei. Chiar dacă, azi, până și esențele sunt  virusate… (Redacția)
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Un virus cu coroană și safire, 
un fel de invizibil dictator, 
s-a-înscăunat în spațiul tuturor, 
și-a declanșat războiu-n omenire. 

Și-a depășit ideea și consemnul, 
din slujitor a devenit monarh, 
un unic și feroce autarh, 
ce-atacă frunza să distrugă lemnul. 

Dar toți cei toți s-au pus din nou la treabă, 
în spațiul lor viral și contondent,
și l-au somat pe noul lor dement
să treacă la ucis cât mai degrabă.

E timpul ca să-și facă datoria, 
să piară toți bătrânii de pe Terra,
c-așa o cere, -n era noastră, era, 
când moartea-înnobilează veșnicia.

Au pus pe creier pietrele de moară,  
și, între ele, rangul de bătrâni 
ce dau de furcă noilor stăpâni, 
și nu-înțeleg că trebuie să moară. 

Bătrânii nu mai au vreo rațiune, 
sunt toți, cum cred stăpânii, inutili, 
arată rău, sunt triști, bolnavi, umili, 
gunoaie denumite-înțelepciune.

Înțelepciunea, astăzi, nu-i acasă,  
s-a dus cu dricu-n cimitirul minții, 
ca un smintit ce și-a ucis părinții 
și de trecutul lumii nu-i mai pasă.

Se-întrezărește-o lume fără minte, 
o spun smintiții vremii, cu cinism,
de-aceea, au creat un mecanism
de-atac cu drone, viruși și cuvinte. 

Se dau în stambă, regele-i susține, 
se inventează viruși și cretini, 
ce fac din oameni ținte și ciulini, 
în vântul care calcă pe ruine. 

Dar virusul, ca rege, nu-înțelege, 
c-a fost creat și n-a căzut din pom, 
și-atacă, fără noimă, orice-i om,  
căci legea, pentru viruși, n-are lege. 

Da-i bine și așa, căci moartea-i moarte, 
iar cei muriți sunt doar acei ce mor, 
și nu mai strigă-n lume tot ce vor, 
iar lumea lor se mută-n altă parte. 

Sunt prea mulți oameni, șapte miliarde, 
iar anu-acesta vor fi, poate, opt,
pământul însuși pare-un glob răscopt
cu poli de gheață-n miezul care arde. 

Și oamenii, tot timpul, se-înmulțesc,
sunt mult prea mulți și greu de controlat,
e multă-îngrijorare la palat,
dar virușii-i ochesc și-i nimicesc. 

Un virus cu-coroană nu te lasă, 
de-aceea, oameni, stați cuminți acasă. 

Gheorghe Văduva, București, 3 aprilie 2020

UN VIRUS CU COROANĂ

NOTE DE LECTURĂ



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020 311

ZBOR DE FLUTURI 

BUTTERFLY FLIGHT

Cu șapca pe Coperta 1 și restul pe Coperta 4 și până la ea, generalul de 
brigadă (r) prof. univ. dr. Nicolae ROTARU, trasnsmisionist la origine, 

apoi jamdarm, apoi om de știință, cărturar și, înainte de toate, scriitor, emite cel 
de al 121 semnal de carte, adică o carte între celelalte 120, pe care el, strălucit și 
neobosit mânuitor de condei, cum îl știu eu de o veșnicie, pus pe glume și neiertător 
cu scăfârliile fără creier de prin urbea noastră, îi dă drumul în lumea celor care citesc, 
foarte atent și foarte modest,  cum îi este firea, ținuta și obiceriul. La o primă lectură, 
cartea - mai exact, cărțile, pentru că sunt trei în una - se recomandă nu ca un strigăt 

Nicolae ROTARU

NOTE DE LECTURĂ
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de luptă, nici ca o coamă de val, nici ca o goană de cal și nici măcar ca un supersonic 
în forțaj total, ci ca  un zâmbet în colțul gurii al unei minți înțelepte care iubește 
fluturii, oamenii, cuvintele și viața. Uneori, în miez de noapte, somnul se face gând, 
gândul se face vers sau univers, iar cuvintele își iau zborul către alte cuvinte, către 
inimă, către creiere, către noi, cei care mai avem răbdare cu ele.  Pentru că și ele ne 
mai rabdă încă pe noi.

Dar, mai bine să-l lăsăm pe el însuși să-și prefațeze (l-a prafasțat deja), așa 
cum crede el, volumul. (Gheorghe Văduva). 

NIŞTE LĂMURIRI 

De multicel poveste adun la un loc fiţuici (note, epitome, tablete, pamflete, 
ştiri, schiţe, momente) în acest fel născându-se cărţi de publicistică literară precum: 
Amintirile unui terorist (Dosarul Romida], seria de Cartuşiere (Mov, Roz, Gri, Bej, Uni, 
Fov, Siv, Red), volumele de aşa zisă „bumbistică” (bumbi cu texte mai mari decât un 
aforism, dar mai mici decât o notă şi neintitulate),   cum sunt Călimara cu tuş. Rezervor 
de har şi Cura de clipiri sau volumele de „fapte şi ştiri trăsnite” Terra teribilă şi Duşman 
de clasă, cu rezumate şi micro-comentarii despre anomaliile coexistenţei. Lor Ii s-au 
alăturat textele ludic-umoristice şi satiric-beletristice din cărţile A doua tinereţe şi 
Efectul de seră la care se aliniază acum şi Zbor de fluturi, un mixtum copositum ce 
încheie (temporar) o ofensivă a hazului de necaz despre societatea românească 
de după dispariţia (vorbă să fie) a comunismului şi instaurarea (altă vorbă să fie) a 
democraţiei în republica noastră „regală” din Carpaţi, ţară din codârla căruţei euro-
atlantice, cu profundă tradiţie balcanică şi cu largă concentrare globalistă. 

Vehemenţa (vitriolantă uneori), realismul (chiar realitatea incredibilă), curajul 
(nesăbuit deseori) care caracterizează textele mi-au adus satisfacţii şi laude din partea 
majorităţii cititorilor (rezoneuri cu autorul), dar şi necazuri venite de la chelioşi ce 
şi-au pus palma pe creştet (auto-identificaţi ca ţinte ale rafalelor de cerneală respective). 
Nici acest op, alcătuit din trei „cărţi” (una cu „muniţie” dintr-o cartuşieră care n-a mai 
apărut, cealaltă cu „amintiri” de terorist care şi-au ratat destinatarii şi ultima cu 
„poveşti” inspirate dintr-un prezent continuu al anomaliilor şi neprevăzutului) nu face 
excepţie. Cu o singură condiţie: să sorbiţi aceste trei linguriţe cu balsam pentru 
neputinţe, cu delicateţe şi credința unei împărtăşanii a mântuirii şi nădejdii. 

Nicolae ROTARU
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UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(42)/2020 313

PREDOSLOVIE 
Valentin BUSUIOC

Deşi în Europa literaturizarea 
Bibliei a început după ce 

creştinismul a devenit religie de masă, 
iar influenţa acesteia în literatură, artă 
și filozofie este evidentă, din păcate în 
documentele Uniunii Europene nu se 
mai menţionează acest fundament, dar, aşa 
cum ştim, probabil că ceea ce este evident 
nu mai trebuia consemnat în vreun act 
oficial, însă, cu toate acestea, aerul pe care 
europenii încă îl respiră este unul profund 
creştin, iar acest lucru îl demonstrează cu 
asupra de măsură şi volumul de versuri pe 
care îl ţineţi în/de mână.

Şi dacă tot am pomenit de aer, în scurta 
dar memorabila sa vizită în România, Papa 
Ioan Paul al II-lea s-a referit la Europa 
cu doi plămâni, făcând această trecere, 
desigur, de la Biserica cu doi plămâni. In 

acest sens, la sfârşitul vizitei sale în România, 
Papa, el însuşi şi poet, spunea: „Ţara voastră are înscrisă în rădăcinile ei o singulară 
vocaţie ecumenică. Prin poziţia geografică si prin lunga ei istorie, prin cultură şi 
tradiţie, România este o casă unde Orientul şi Occidentul se regăsesc în dialog 
natural. Aici şi Biserica respiră deosebit de evident prin cei doi plămâni ai săi”.

Desigur, nu puteam începe această Predoslovie, cu sensul de 
Precuvântare, la volumul Trepte spre Lumină, al cărui autor este Lică Pavel, 

TREPTE SPRE LUMINĂ 
- Autor: Lică Pavel - 

STEPS TO LIGHT  
- Author Lică Pavel -

NOTE DE LECTURĂ
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poet şi prozator cu un parcurs literar demn de titlul prezentei cărţi, hăruite, fără a 
menţiona că acest român, patriot, dar tara influenţe naţionaliste, este şi el un fiu 
vrednic al Europei creştine.

Şi dacă unul dintre plămânii lui Lică Pavel respiră aerul acestei lumi 
păcătoase („De marile-ndoieli azi încercat,/ Mă scald ca un Apostol în păcat,/ 
Străjer, fiind, de timp, la trecători,/ Prin care trec spre Cer nemuritori./ (...) N-am 
înţeles, deci, drumul Sfintei Cruci / Şi rătăcit pe aripă de cuci / Eu am pierdut 
lumina pură-n zori, / Când a cântat cocoşul de trei ori!” – Când a cântat 
cocoşul de trei ori...), celălalt plămân respiră aerul pur al Cerului, acolo unde 
autorul tinde şi crede că va ajunge în cele din urmă: (...) „Şi apără-mă Tu, cu arme 
sfinte, / De tot ce-am fost eu însumi înainte / Şi apără-mă, Doamne, chiar de mine, 
/Că încă mă-ndoiesc acum de Tine, // Deși-mi doresc să evadez din tină,/Urcând din 
toamnă trepte spre Lumină, / Acolo-n cuibu-n care mi-e-nceputul /Si din Lumină 
poţi să-mi faci Tu scutul” - Trepte spre Lumină.

Citind şi recitind versurile acestui volum cuprinzător, observăm că, pentru 
Lică Pavel, ca şi pentru alţi poeţi, Biblia reprezintă o sursă inepuizabilă de adevăr 
şi de revelaţie. Dar, dincolo de intenţia poetului de a aduce sub ochii cititorului, 
în variantă modernă, textul evanghelic, aflăm în această carte veritabile fragmente 
de lirism. Aici, în apa pură a Poeziei, în care Lică Pavel a fost botezat şi în care înoată 
precum peștele (un alt simbol eristic), observăm că autorul nu este tributar unor 
scheme prozodice, fiindcă la el, de la un poem la altul, de la o temă la alta, măsura 
şi rima textelor se schimbă, punând în valoare vibraţiile unui creştin trăitor al 
cuvintelor şi revelaţiilor după care îi tânjeşte, nu fără ecou, sufletul. Astfel, Lică 
Pavel, al cărui nume de botez aduce aminte de apostolul cu acelaşi nume, prin unele 
versuri face trimitere chiar la acesta, model uman întors dinspre păcat spre sfinţenie, 
( (...) „Dar ştiu că tot iubirea mi-aduce-acum iertarea / Cum Pavel, un Apostol, 
a spus-o în scrisoarea / Spre cei care, ca mine, voiau tot mântuirea / Și au 
aflat-o-n Crucea în care e iubirea;// De-aceea pentru mine e numai amăgire 
/ Să am averi in viaţă, dar să nu am iubire,/ Când ştiu că prin iubirea de Cruce, 
Sfântul Tată, / Din dragoste, va face să mă mai nasc o dată!”- Născut doar 
din iubire, în paradis, odată), dar, în acelaşi timp, dual fiind, ca orice 
om, îl cuprinde indirect şi spre Saul, cel ce trăia în întuneric, de unde şi orbirea 
ce i s-a dat ca pildă şi încercare: („Eu frumusețea lumii-o sorb / Din ochi, uitând că 
sunt un orb, / Și-admir sculptura într-o coastă / Făcută de o mână castă, / Cum 
ochii mei nu au văzut / Născutu-a tot ce-a fost născut, / Ştiu doar că a născut 
Cuvântul / Din El şi Cerul şi Pământul //  Ca nmulţi sunt orb și mult aș vrea, /Să vii 
Tu, Doamne,-n calea mea / Şi ochii să-mi mânjeşti cu tină, / Să văd ce taină-a fost 
la Cină” (...) - Vindecarea orbului din naştere.

Mergând mai departe, de la un poem la altul, prin versuri memorabile, poetul 
schimbă registrul literar cu mişcări ample, arătându-şi limitele umane: (Perfect nu sunt si 
nici nu mi-as dori, / Chiar dacă Cent-mi este-n suflet Crez; / De-aşji perfect, nu m-aş 
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deosebi / Dintre perfecţi când o să înviez. // (...) De-as fi perfect ca om sau ca poet, /
Nimic nu ar mai fi din propriul eu, / C-as deveni Lumină-ncet, încet /Iar eu nu pot fi însuşi 
Dumnezeu...” (De-as fi perfect). Astfel, acest du-te-vino de la Saul la Pavel și invers ne 
evidenţiază natura profund umană a autorului, iar acesta este un merit de care orice scriitor 
ar fi mândru, fiindcă Treptele spre Lumină oferă o viziune sensibilă asupra modului în care 
meditaţiile poetului îmbină în chip eristic cugetarea filozofică şi cea contemplativă 
cu cea dogmatică, aşa cum ne arată şi în poemul Testamentul poetului: Am fost 
un credincios şi sunt, dar în păcat, / Mereu am vrut cu tine să intru şi-am intrat;/ 
Eşti unica din lume ce mi-ai permis, să fiu / Profetul care-și strigă iubirile-n pustiu.
(...)// De-aceea eu, iubito, cât încă-s pe pământ, / Îţi las prin Testament acum ce 
am mai sfânt:/ Credinţa în Cuvântul ce-a fost și o să fie,/ Iar tu să mă îngropi în tine... 
Poezie!”.

„Iar tu să mă îngropi în tine... Poezie!.., spune autorul, şi ce poate fi mai 
frumos decât să fii reclădit iarăşi, dar numai din Cuvânt: (...) „Îmi este-n suflet 
chin şi, Doamne, îmi doresc / Prin Rai, cum Tu ai vrut, mereu să Te-nsoţesc;/ 
Cum însă-s muritor, făcut doar din pământ, /Te rog, să mă faci iar, dar numai din 
Cuvânt!” - Te rog să mă faci iar, dar numai din Cuvânt .

In încheiere, se cuvine a semnala faptul că lectura poeziilor cuprinse în 
această carte ne oferă bucuria de a vedea prin ochii poetului Lică Pavel bucuriile si 
deznădejdile, tristeţea şi căderea în extaz, dragostea și moartea, pe scurt, miracolul 
de a fi Om, iar acesta trebuie să fie chiar înţelesul lumii şi-al Poeziei.

NOTE DE LECTURĂ
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JOCUL  POETIC AL UNUI  AUTOR  DE  SUCCES!

Fatmir TERZIU-Albania

Poet remarcabil, am 
înţeles că şi prozator 

şi eseist, Prietenul şi colegul meu 
literar, George Terziu, surprinde 
din nou. Această carte are în ea de 
toate, de la poezia de dragoste 
alertă, plină de alăturări şi 
cuvinte interesante, până la 
poemele boemo-protestatare. 
Cum discutam noi odată, autorul 
este tânăr şi neliniştit. Temele 
sunt diverse, ca şi diversitatea de 
forme în care scrie. George Terziu 
sparge toate tiparele, pentru că el 
însuşi nu poate fi pus într-un tipar.

Relaţia poetului cu cei din 
jur este cea de acceptare sau de 

spaimă. De fapt antitezele sunt abundente şi graniţele între real şi ireal 
devin formale:

POEME URMĂRITE GENERAL
- Autor: George Terziu -

POEMS FOLLOWED IN GENERAL
- Author: George Terziu -
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Fugiţi de mine, prieteni 
Fugiţi acum, când se poate 
Eu ştiu că ştiu ce nu ştiu 
Dar nimeni nu-ntreabă pe nimeni 
Și nimeni nu caută să vadă
Cum moartea priveşte din spate

Am putea spune că fatalismul amestecat cu grobianismul 
fac casă bună, poetul loveşte din plin. Această carte va fi tradusă şi în 
albaneză ca semn al preţuirii mele. Aşa cum una din cărţile mele va 
fi tradusă în romană, ca un semn al prieteniei noastre. Numele comun 
(ce coincidenţă interesantă), ne va ajuta.

Succes prietene şi drumul lung, inspirat în literatură!

Fatmir Terziu s-a născut în 1964 în Albania, este un scriitor, 
cercetător, director, critic de artă şi critic literar albanez.

LUDICUL LUBRIFIAT Şl OCAMBULELE SECRETE 
ALE TÂRZIULUI POETIC

A. HIRSCHPEK-Franţa

Într-o lume afectată tot mai mult de demenţa digitală, cavalerii metaforelor 
sunt prezenţi ca nişte spectre ale salvării umane imediate. George Terziu 

nu face excepţie şi, ridicat pe vârfuri ca pe calpetele serafice ale unei pianine 
gigantice, culege sori, stele şi năzuiri pe care ni le dăruieşte generos: 

E-aşa aproape ora când totul se va sparge 
Ca vasul figurină din dinastia Ming 
Şi cauza ciobirii va naşte alte cauze, 
Interpretări nocturne de infinite spaţii 
Sub cerul ca o lume de întrebări nebune 
În zorii dimineţii când stelele se sting...”

Şi totuşi există nostalgii, tristeţe, pendulând într-un spaţiu al regăsirilor, 
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regretelor şi depărtărilor asumate. Dragostea pare uneori foarte aproape, alteori o 
iluzie fără sfârşit.

Artistul este preocupat de paranoia universală, asemenea unui artefact straniu 
expus într-o piaţă publică: „Undeva, cineva, ne face ceva”, spune acesta în 
Apocalipsa literară: 

„Altfel cum am scrie poeme expirate/Şi ne-am aprecia pe facebook curgând/
Cu like-uri/Ca uleiul pe tigaia indiferentei!”

Şi lumea virtuală, ca un teatru al idiosincraziilor şi simulărilor, este 
inspirantă pentru artist:

Merg pe facebook şi mi se pare 
Că aud o poezie plângând 
Poate vine primăvara prea repede 
Poate tu eşti nebună cu laicuri, 
Poate am o tumoare în gând... 
Drumul trece prin timpane, discret 
Ca năluca prin vedenii călcând; 
Mi se sparge poemul de spaimă, 
Mi se sparge tableta de spaimă 
Şi aud rimele pe facebook curgând...,

O singură temă deghizată în teamă depăşeşte arealul iubirii - tânjirea după 
marea prietenie care este capabilă să coloreze atât cerul nopţii, cât şi angoasele 
teribile ale rătăcirii printr-o societate alienantă:

„Părea că cerul se va-nchide ca mtr-o carte foarte veche
Cu scriitori şi cu cenacluri, cu fantezii duplicitare
În Bucureştiul nefiinţei şi al uitărilor de sine
În Bucureştiul plin de spaime pe străzi cu-nfăţişări ciudate
…La uşa bate noaptea tristă şi prietenia nepereche”

GÂNDURI DE OM DECENT, ZIUA NU CONTEAZĂ, LA PRIMA 
ORĂ, se intitulează jucăuş un poem care, iată, trage jos  măştile  şi  dezvăluie  
nişte  adevăruri  simple, urefos de actuale: 

„Caut o femeie imperfectă 
Care şi minte uneori 
Care mai şi uită 
Care mai lasă de la ea

Care ştie că lumea e gri,
Cu această femeie voi fi dornic
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Să am mulţi copii”

Dorinţa de a părăsi o lume superfluă este prezentă în mutte poeme:
fino cu mine departe, departe, departe, Cu muguri ţâşnind din 

chinul ochilor goi..

Vino cu mine departe, departe, departe, 
Cu muguri țâșnind din chinul ochilor goi…
Vino cu mine, i-am zis, să fugim, să fugim într-o carte, 
Cuvinte fierbinţi strivite-ntre foi...”,

dar e o rugăminte care nu durează, el îşi regăseşte rapid vigoare şi începe alte 
şi alte visări, proiecte, valsând cu emoţia incredibilă care depăşeşte cu mult datele 
fizice: „Trupul se sfarmă albastru/Amestec de vis şi-ndoială”

De multe ori dimineaţa pare a fi o răscruce, stinghereala artistului care caută 
o soluţie de mobilizare mentală îl face să caute refugiu într-o iubire spectrală, 
infinită:

„Doamna mea fă gestul acela de taină 
Doamna mea treci prin palmele mele 
Ca un semn frumos al mirării 
De ziua ta îţi voi aduce miresme 
Şi cuvinte nespuse şi flori 
Voi fi banal ca dimineţile tandre 
Voi fi jucăuş ca minţile duse 
Şi zăpăcit, cum sunt uneori..”

Aparenta simplitate a temelor este însoţită de introspecţii care ne lasă uimiţi, 
tresăltând pe marginea unei credinţe greu de asumat. De altfel, dl Terziu tratează 
într-o manieră inconfundabilă marile teme care bântuie omenirea:

Orice vine din mâna domnului e spirit si taină 
Chiar și plictiseala, chiar și sexul neprotejat 
Pe câmpul timpanului catedrala râde subţire 
Clopotele sunt doar pentru iniţiaţi. 
Hei, tu, cel care nu ştii cu ce se mănâncă astea 
Fii fericit, gândul tău colorat 
A ajuns până la Domnul 
Şi încă mult mai departe.

Un bărbat născut dintr-o tăcere care-şi caută, în vis, rădăcinile. Uneori are 
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tristeţi incomensurabile, greu de cuantificat, conştient fiind că lumea literară este un 
ţinut incongruent: „Nimeni nu ne citeşte şi noi scriem, scriem/Ca nişte nebuni într-o 
gară părăsită.”

Etern îndrăgostit, părăsindu-şi pe rând toţi demonii în braţele iubitei, dar, 
în acelaşi timp, căutând câte o dragoste nouă în fiecare pierdere de sens, poetul are 
totuşi speranţe în lumea care nu se vede, nefiind accesibilă decât marilor visători si 
iniţiatori de drumuri.

Aşa a fost să fie, îmi şoptesc 
Iubita mea să fie o himeră 
Postată undeva în stratosfera 
Ca un final de film fără imagini 
Sau ca un vis frumos, neomenesc...

Încheiem într-o manieră ludică, sfidând preocupările de turmă ale lumii 
actuale unde, speriaţi de ştiri macabre, nu mai gândim nici măcar decent, lată motivul 
pentru care artistul încearcă să se salveze dintr-o lume ciuntită printr-c nebunie aparte, 
creativă, comică:

„CA SĂ SCHIMBĂM VORBA 
Şl SĂ UITĂM DE TOATE ASTEA 
M-AŞ BUCURA SĂ VII LA NOI DISEARĂ 
MAMA GĂTEŞTE GRIPĂ AVIARĂ.”

George Terziu este MARELE ciudat de care avem nevoie URGENT
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CULTURA  ETERNĂ

Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat 

În perioada 27-29 septembrie 2019 s-au sărbătorit Zilele orașului 
Drăgănești-Olt. Cele trei zile de sărbătoare au fost marcate de manifestări 
cultural-artistice diverse sub semnul „tradiției drăgăneștene” și au 
fost menționate în detaliu în ultimul număr al publicației „Curierul 
Drăgăneștiului”. 

Cuvinte-cheie: sărbătoare ; voie bună ; cultural ; artistic ; trofeu ;

Summary 

The days of Drăgănești - Olt were celebrated on September 27-
29, 2019. The three days of celebration were marked by various cultural-
artistic manifestations under the sign of the “Drăgănești tradition” and were 
mentioned in detail in the last issue of the publication “Drăgănești Courier”.

Keywords: holiday; goodwill; cultural; artistic; trophy;

În perioada 27-29 septembrie 2019 s-au sărbătorit Zilele orașului 
Drăgănești - Olt. Cele trei zile de sărbătoare au fost marcate de manifestări 

cultural-artistice diverse sub semnul „tradiției drăgăneștene” și au fost menționate 
în detaliu în ultimul număr al publicației „Curierul Drăgăneștiului” (Anul VII, 
nr.10(82)-septembrie 2019), coordonat de Liliana Ghiță Boian.

Inițiativă locală cu reverberații 

TROFEUL „PANA DE MERIT 
ARTISTIC”

THE TROPHY ”FEATHER FOR 
ARTISTIC EXCELLENC”
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Ca în fiecare an, și în cadrul acestei ediții, cetățenii orașului Drăgănești-Olt au 
fost pătrunși de fiorul acestei sărbători, iar atmosfera de bucurie și voie bună a întregit 

tabloul unei comunități 
de buni gospodari, buni 
români și buni creștini. 
Astfel de inițiative locale 
sunt binevenite și ele 
ar trebui să se extindă 
la nivelul întregii țări. 
Fiecare comunitate 
are cu ce să se laude 
din punct de vedere al 
tradițiilor, artei și culturii 
din România. Toate 
manifestările Zilelor 
orașului Drăgănești-
Olt s-au bucurat de un 
real succes, iar inițiativa 
poetului și jurnalistului 
Min Drăghici a fost 
una dintre cele mai 
apreciate și aplaudate de 
participanți. 

Acesta a propus 
înființarea unui trofeu 
Pana de merit artistic, 
care să fie decernat în 
fiecare an, cu prilejul 
Zilelor orașului 
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Drăgănești-Olt, celui mai apreciat poet, prozator, jurnalist, om de artă și de cultură, 
fiu vrednic și talentat al unui oraș ancorat în tradiții care se pierd în negura timpului.

La următoarea ediție a Zilelor orașului Drăgănești-Olt, trofeul va fi înmânat 
ca pe o ștafetă a promovării eternității talentului acestor locuri unui alt creator solitar 
sau unui alt creator profesionist, trecut prin „furcile caudine” ale celor care vor face 
selecția candidaților.

La această ediție au fost prezenți poeți și interpreți din zona Olteniei: Bărăscu 
Marian-poet, inițiatorul și organizatorul Caravanei Culturii, Constanța Tanți Triță-
poetă, Constantin Triță-poet, Patricia Petria-interpretă muzică ușoară, Ioana Neacu-
poetă, Valerica Predescu-poetă, actriță, Ilie Bucă-monografist, Liliana Ghiță Boian-
poetă, Bebe Pandele Jianu-interpret muzică de suflet, Ion Mielcioiu Boștină-interpret 
folk; din București: George Tei poet și Andrada Silvana Tcacenco-poetă, interpret de 
muzică ușoară; Mehedinți: Dan Șalapa-poet, critic literar, Ana Chițulescu-creator 
hand-made; Gorj: Angela Dumitrașcu-jurnalistă.

Ieșirea din vară și intrarea în toamnă, ne poartă gândul la vacanța pe care am 
petrecut-o împreună cu cei dragi într-o atmosferă de relaxare și multă voie bună. 
Poezia lui Min Drăghici, Dulceață de toamnă, ne alungă nostalgia acelui anotimp 
și ne face să înțelegem că viața merge mai departe, iar fiecare anotimp, ca și fiecare 
an din viața noastră, este la fel de frumos precum cel care a trecut: Vin la școală/ Cu 
ghiozdane,/ Toamnele,/ Toate profesoarele,/ Scot, dintre foi/ Misterele./ Dintre toate 
fructele/ Cele dulci/ Sunt notele,/ De la toate tezele.
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

 

Către colaboratori și cititori

Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice 
interdisciplinare și de securitate a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o 
publicaţie a tuturor celor interesați de problematica strategică a interdisciplinarității și securității. 
Paginile sale sunt onorate să găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării științifice 
elaborate de cercetători științifici, de profesori, masteranzi şi studenţi ai Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”, de personalităţi din mediul academic şi universitar, de personalităţi ale lumii politice, 
ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate. Dorim să participăm activ la dezbaterea ştiinţifică de 
profil, să contribuim la extinderea universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii, la asigurarea 
– şi pe această cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii şi dezvoltării durabile.

Revista apare atât aîn format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM), cât şi on line, astfel 
încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg, deopotrivă avizat şi interesat, oferindu-i 
rezultatele activităţii de cercetare științifică din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, 
informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor predominant strategice, dar nu numai, ale 
interdisciplinarității și securităţii naţionale, regionale, internaţionale şi globale. 

Revista poate fi accesată on line la adresa: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct la redacție, în format 

electronic, îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu diacritice, în Word, 
în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract de 8-10 rânduri și cuvinte-cheie, cu 
trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Nu se percep taxe pentru publicare.
Conținutul articolelor publicate, pe părți sau în întregime, poate fi descărcat și folosit, cu 

citarea sursei.

Ne găsiți la adresa: 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Revista „Univers Strategic”
Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00; 330.79.11; 330.79.17 Fax: (021)330.87.74
Web: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro 
Telefoane redactor șef: 0766.747.305; 0771.573.616, email: vaduvageorge@yahoo.fr  
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