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EDITORIAL

OMUL – O MINUNE  
SAU UN VIRUS PE TERRA?!

MAN - A MIRACLE  
OR A VIRUS ON EARTH ?! 

Gheorghe VĂDUVA 

Rezumat

Toate mecanismele decizionale, cvasitotalitatea procedurilor și, 
mai ales, sistemele de coman-dă-control sunt la dispoziția și discreția 
celor puternici. Așa a fost mereu, să nu ne facem iluzii! Și tot așa este și 
acum! Dar, pe măsură ce timpul trece și civilizația omenească se apropie 
tot mai mult de o altă dimensiune – probabil cea cogno-civilizațională –, 
formatantă și nivelatoare, dependența de un mecanism de putere din ce în 
ce mai discreționar, mai cameleonic, mai sofisticat și mai pervers, devine 
tot mai mare. Oamenii, pe planeta Pământ, n-ar fi (și chiar nu sunt sau nu 
sunt lăsați să fie!) nimic, fără cei care-i conduc, fără cei care iau decizii 
în numele lor, pentru ei și, chipurile, în folosul lor. Marile realizări ale 
acestei lumi sunt, pe de o parte, un produs al marilor talente, al marilor 
oa-meni care au împins cunoașterea, tehnologia, informația, comunicarea 
și nelinearitatea înainte și, pe de altă parte, al marilor conducători care 
au reușit să canalizeze forțele creatoare, energiile și truda oamenilor în 
direcții, pe obiective și cerințe benefice progresului organizat, modelat, dar 
nu lăsat haotic, ci ținut în frâu. 

Nu știm foarte exact dacă acest mecanism a fost benefic sau nu, 
dar el există, într-o formă au alta, în lumile tuturor viețuitoarelor. Poate 
că, fără voința, înțelepciunea, încăpățânarea și viziunea celor hărăziți 
să ajungă – sau  ajunși, așa cum au ajuns – în elita conducătorilor de 
oameni, acest trend n-o fi fost și nu este chiar cel mai bun și cel mai eficient 
pentru oameni și pentru natura pla-netei, dar altul mai bun nu a existat și, 
deocamdată, nu există. 

Cuvinte-cheie: Terra; om; civilizație;  conflict; război; minune; virus; 
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Summary 

All decision-making mechanisms, almost all procedures and, especially, 
command-control systems are at the disposal and discretion of the strong. 
That’s always been the case, let’s not delude ourselves! And so it is now! But 
as time passes and human civilization moves closer and closer to another 
dimension - probably the cno-civilizational one -, forma-tive and leveling, 
the dependence on an increasingly discretionary, more chameleon-like, more 
sophisticated power mechanism. more perverse, it gets bigger and bigger. 
People on planet Earth would be (and really are not or are not allowed to 
be!) Without those who lead them, without those who make decisions on their 
behalf, for them and, apparently, for their benefit. . The great achievements 
of this world are, on the one hand, a product of the great talents, of the great 
people who pushed knowledge, technology, information, communica-tion and 
non-linearity forward and, on the other hand, of the great leaders who managed 
to channel the creative forces, energies and toil of people in directions, on 
goals and require-ments beneficial to organized progress, shaped, but not left 
chaotic, but kept in check. We do not know exactly whether this mechanism 
was beneficial or not, but it exists, in one form or another, in the worlds of all 
living things. Perhaps, without the will, wisdom, stubborn-ness and vision of 
those destined to reach - or become, as they came - the elite of human leaders, 
this trend would not have been and is not even the best and most effective for 
peo-ple and for the nature of the planet, but a better one did not exist and, for 
the time being, does not exist. 

Keywords: Earth; man; civilization; society; conflict; war; marvel; virus; 
 

Toate încercările de a schimba formatul civilizației umane, de a-l umaniza, 
a-l aduce cât de cât în folosul tuturor oamenilor au eșuat. Puterea 

discreționară nu a fost și nu va fi niciodată de acord cu socializarea ei, sau, așa cum 
se clamează de vreo două mii de ani încoace, cu democratizarea ei sau cu partajarea 
ei. De fapt, ele, aceste încercări, nu au fost luate vreodată în serios, iar dacă au ajuns 
cumva sub lupa analizei puterii, puternicii care au luat cunoștință de aceste analize, 
fie și-au zâmbit în barbă, fie au tăiat cu barda „răul” din rădăcină. Astfel, grecescul 
demos kratos n-a fost înțeles vreodată ca putere a sclavilor, a sărăntocilor și a tot ce 
nu era putere. Desigur, nu există și nu a existat niciodată putere în sine, ci doar un 
club al unșilor puterii. Nobili, negustori, militari,  cetățeni, adică locuitori onorabili, 
cu stare, ai cetății. Ceilalți, mai ales cei care făceau muncile grele – sclavii, animalele 
și marginalii societății de atunci – nu erau considerați cetățeni, n-aveau drept de vot 
și, deci, nu participau la actul generării puterii și exercitării conducerii. 

Exista, desigur, și pe atunci, în Grecia antică, pentru că aici a apărut acest 

EDITORIAL
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concept demos kratos, un fel de diviziune a muncii. Nobilii, negustorii și toți cei care 
făceau parte din clasa conducătoare, precum și strategii și militarii, se ocupau de 
treburile și trebăluirile cetății, de războaie și de managementul general și specific al 
comunităților, cum am spune noi, azi, iar muncile fizice le făceau sclavii și animalele. 
Ei, și!? Nu așa era normal? Doar nu puteai să aduci sclavii și animalele în agore, 
chiar dacă unii dintre sclavi, precum Esop, spre exemplu, sau gladiatorul Spartacus, 
aveau minte cât zece nobili de rând la un loc. Pe vremea aceea, nu se concepea așa 
ceva. Sclavii cu laptop și roboții nu participă la actul conducerii, chiar dacă sunt 
efectiv în slujba puterii.

Nici în triburile antichității de prin alte colțuri de lume, nu exista vreun concept 
de altfel de democrație, alta decât fiecare la locul lui, așa cum au hărăzit zeii sau 
legendele primului generator de arbore genealogic: cioara, vulturul, corbul, steaua, 
ra… Era, se pare, pe undeva, în vremea modului de producție tributar – tributar nu 
tribal –, ceva de genul tot ce se vânează, ce se culege sau ce se creează se pune la 
grămadă și, de acolo, fiecare ia doar cât îi trebuie. Cam așa ceva este și prin lumea 
animală. Leul sau leoaica vânează, să zicem, un bivol sălbatic, iar ceilalți, membrii 
familiei, iau masa împreună. Ce rămâne din bietul animal după acest ospăț al leilor 
este pentru alți membrii al junglei… De menționat că animalele de pradă, toate, 
vânează doar atunci când le este foame… Omul vânează când are el chef să se… 
distreze. Sau, poate, dincolo de ceea ce se știe și se vede, și pentru a menține cât mai 
departe presiunea naturii Terrei asupra lui, a omului creator, a omului demiurg, a 
omului dominator, a omului acaparator, îmblânzitor, dresor și stăpân. 

Minunea sau păcătoșenia asta de societate a oamenilor, care-și dorește și chiar 
își migălește propria-i natură, alta decât cea a Terrei, dar sufocând-o pe aceasta, 
născută aici, sau sosită aici, pentru sărăcirea pământului, este, din toate punctele de 
vedere, potrivnică naturii pământene, iar acest lucru se va vedea cândva. Se vede și 
acum. Spre deosebire de celelalte animale, omul nu se adaptează la cerințele planetei, 
ci, respectându-le, totuși, pe cele vitale (pentru că n-are încotro), își construiește 
propria lui natură, prin care urmărește să-și amelioreze condițiile de pe Terra și 
să-și creeze confort. Un confort gigantic, expansiv și exclusivist. În primul rând, 
spre deosebire de celelalte mamifere terestre, el are nevoie de haine și de unelte. 
Are, de asemenea, nevoie de case, altele decât peșterile de altădată, și de o uriașă 
infrastructură, ca să exploateze, în folos propriu, resursele planetei, să se miște 
de colo-colo, cu viteze uriașe, supersonice sau, iată, începând de pe acum, chiar 
hipersonice. Această infrastructură este atât de complicată, de uriașă și de sofisticată, 
încât, la un moment dat, se va pune problema dacă fragila crustă terestră (30-60 km 
grosime) o va suporta, având în vedere ritmul extrem de mare și de accelerat în care 
aceasta se dezvoltă. 

În fine, aceste realități care ne arată că omul se comportă pe Terra de parcă 
n-ar fi de aici, de parcă n-ar fi pământean, ci un migrator de pe alte planete sau 
din alte galaxii, ajuns aici sub forma unor spori, a unor migratori (probabil de pe 

EDITORIAL
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Marte, când planeta roșie a devenit nelocuibilă) sau de aiurea. Deocamdată, nu se știe 
nimic cu precizie, omul rămâne încă o ființă misterioasă și dominatoare pe Terra, iar 
necunoscutele cu privire la originea lui și la condiția lui bio-psiho-socială sunt încă 
numeroase. Cele mai multe dintre ele nu sunt descriptive, nici doar endogene, ci și 
exogene, care privesc exterioritatea ființei și ființării umane. 

Caracteristica principală a oamenilor pe planeta Pământ – planetă originară sau 
doar de împrumut, nu contează – ar trebui să fie solidaritatea. Desigur, nu se poate 
spune că specia umană nu este una de tip solidar, întrucât ea face deja front comun 
împotriva naturii de pe Terra, cu tot ce produce ea, folosind însă, ca sursă primară de 
hrană și energie, resursele panetei. Acest lucru ar confirma originea extraterestră a 
omului, în pofida faptului că el are, totuși, aceeași structură anatomică pe care o au 
și celelalte mamifere. Este, desigur, greu de crezut că omul, înainte de a fi terestru, a 
fost marțian sau altceva și, în timp, a reușit să-și schimbe întreaga structură potrivit 
cerințelor biologice ale planetei. În lipsa unor date certe, orice afirmație sau negare ar 
intra în sfera speculativului. Dar, la urma urmei, și speculația este tot o modalitate de 
analizare a unui fapt. Să nu uităm însă că singura planetă dintre cele cunoscute până 
acum, unde există viață și condiții pentru viață, este Planeta Albastră… Planeta apei 
pe care trăiește o civilizație a apei.

Indiferent de originea ființei umane și de modul ei de viață, se pare că specia 
umană este una dintre puținele (dacă nu singura) de pe Terra, unde nu numai indivizii 
se luptă între ei și se ucid între ei, ci chiar și comunitățile lor fac așa ceva. Dacă o 
asemenea situație ar fi o condiție a progresului societății omenești, parcă o astfel 
de realitate n-ar fi chiar atât de gravă. În fond, din tensiunile interioare, dacă avem 
în vedere teoria potrivit căreia astfel de tensiuni generează dinamica unui sistem 
și izvorul dezvoltării acestuia – lupta contrariilor –, rezultă și cerința vitală de 
reconfigurare (resetare) a sistemului, acest lucru fiind, așa cum bine se știe, nu numai 
normal, ci și necesar. Acolo unde nu se întâmplă nimic, nu există nici pași înainte, 
nici pași înapoi, iar perpetuarea unui echilibru static înseamnă, de fapt, entropie zero, 
adică moarte. 

Pornind de la aceste considerații – care sunt, cum bine se știe, realități 
demonstrate sau nu, dar acceptate –, ar însemna că tot sau aproape tot ce se întâmplă 
în societatea omenească – de la simplele raporturi de contrarietate sau de contradicție, 
la crize și războaie – face parte din algoritmul, din matricea evoluției speciei umane 
spre orizonturi mai mult sau mai puțin anticipate, mai mult sau mai puțin definite, 
sau chiar spre nicăieri. 

Astfel, orice se întâmplă în lumea oamenilor este sau pare a fi în ordinea 
filosofiei și fizionomiei acestei societăți, care există, fierbe în suc propriu, se 
războiește cu planeta și cu ea însăși, clocotește ca într-un cazan aflat sub presiune 
maximă sau vibrează ca o galaxie într-un vortex stelar. 

Azi, omul este capabil să „perceapă” infinitul, deopotrivă, ca pe o noțiune 
abstractă și ca pe un concret nelimitat, fără început și fără sfârșit, ca pe o devenire 
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continuă, ca pe un univers nemărginit. El cunoaște lumea, atât în exterioritatea ei, ca 
realitate, dar și ca posibilitate, cât și în interioritatea ei, ca ființare, clocot și durată. 
Dar nu rămâne aici. El nu este doar un observator, un explorator, un admirator, un 
constatator, ci și un participant, un constructor, un creator și, în anumite privințe, un 
actor. El face parte dintr-un metasistem pe care nu-l percepe în universalitatea lui, 
nici în formele lui de partajare, ci ca pe un ceva care există și trebuie să existe – altfel, 
n-ar exista exterioritatea –, ca pe un lucru de cunoscut și, deci, de însușit, ca pe un 
sine care posedă acest lucru în sine și care i se cuvine de drept și de fapt, întrucât el, 
omul, nu este numai un ins cu un rol, ci și un posesor de drept și un drept de posesor, 
într-o formă sau alta, a tot ce există și merită să facă parte dintr-o existență, dintr-un 
fapt, dintr-un concept. 

Potrivit acestui raționament, omul se întâlnește însă cu un alt om, cu un alt 
univers – pentru că fiecare om este realmente un univers –, și chiar dacă acesta este 
semen cu el, nu se identifică totalmente cu el, ci doar cooperează cu el, conviețuiește 
cu el, concurează cu el și, din păcate, se războiește cu el. Această războire poate fi 
izvorul dezvoltării societății, un mod de selecție naturală (este vorba de natura umană) 
a celor puternici și de proliferare a puterii și forței umane. Totuși, oamenii n-au păstrat 
un echilibru în evoluția societății lor, ci au explodat pur și simplu numeric, ajungând, 
azi, la mai mult de 7,5 miliarde. Desigur, planeta îi suportă și, după calculele noastre, 
poate suporta de zeci și chiar de sute și mii de ori mai mulți. Războaiele – totdeauna 
mizerabile și totdeauna îngrozitoare – au dus furia socială la paroxism, dar n-au 
rezolvat nici problema suprapopulării planetei și nici pe cea a securității acesteia. 
Ele au nimicit, mai puțini oameni decât au nimicit epidemiile, condițiile grele de 
viață, exploatarea umană nemiloasă, sărăcia, malnutriția, disperarea, însingurarea, 
alienarea…

Totuși, modul de funcționare a societății omenești nu este esențialmente diferit 
de cel al lumii animale, ci doar mai sofisticat și mai… elitist. Și, oarecum, mai special. 
Distanța dintre om și lumea animală, pe scala cunoașterii, trebuințelor și pe cea a 
sofisticării modului de viață, este una ca de la cer la pământ. Trebuințele omului sunt 
infinit mai numeroase și mai sofisticate decât cele ale lumii animale. Aceste două 
tipuri de trebuințe – umane și animaliere – nu se întâlnesc decât în anumite puncte, 
în sensul că, atât omul cât și celelalte viețuitoare folosesc, ca mijloace de subzistență, 
resursele planetei, începând cu oxigenul care se găsește în atmosferă și în apă și 
continuând cu infrastructura și resursele de apă potabilă și de hrană. „Infrastructura” 
de care are nevoie lumea animală este una simplă, naturală, care se găsește atât pe 
uscat cât și în apă, iar animalele, peștii, organismele și microorganismele o folosesc, 
așa cum este ea, sau cu unele mici amenajări impuse de condițiile de viață. Albinele 
și viespile își fac provizii de miere, în apele oceanelor, care reprezintă două treimi din 
suprafața Terrei, peștii mari îi înghit pe cei mai mici ca ei, de regulă, din alte specii, 
dar nicio altă ființă, în afară de om, nu-și face castele, aerodromuri, transatlantice, 
portavioane, stații planetare, rachete cosmice etc. etc. Modul de viață al tuturor 
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celorlalte viețuitoare de pe Terra, în afară de om, este unul teluric sau oceanic simplu, 
limitându-se, în general, la un sistem de trebuințe vitale (hrană, respirație, adăpost, 
înmulțire, siguranță) și comunicare în limbaj natural, primitiv. Este însă posibil ca 
percepția noastră, a oamenilor, asupra modului de viață al viețuitoarelor de pe Terra 
să fie una de tip simplist sau, în orice caz, nu aprofundat, adică foarte solid ancorată 
în cunoașterea determinărilor profunde și în detaliile și nuanțele de comunicare inter-
specii și intra-specii. Este însă clar că și mediul animal este organizat pe comunități, 
fiecare specie având modul ei de viață, de supraviețuire, de comunicare și de 
socializare. 

În tabelul de mai jos, se sugerează un mod de a analiza existența umană și 
animală pe planeta Pământ. Se pare că, în cazul omului de azi, piramida lui Maslow 
se inversează, trebuințele de cunoaștere tinzând spre infinit, în timp ce trebuințele 
primare (hrană, respirație etc.), sub raportul locului pe care-l ocupă în viața oamenilor, 
deși nu rămân la stadiul primitiv, ci evoluează și se sofistichează, nu-și schimbă, 
totuși, esența. Când planeta nu va mai putea suporta o astfel de esență, omul fie va 
dispărea, fie va emigra undeva, să zicem, pe o exoplanetă… 

TREBUINȚE PLANTE ANIMALE OM DIFERENȚE

1 Nutriție

Minerale, 
dar și 
produse 
naturale 
hibride

Minerale, 
alte animale, 
produse 
naturale hibride

Minerale, 
produse 
sofisticate, 
complex 
preparate

Foarte 
mari, dar nu 
esențiale

2 Respirație O si CO2

Oxigen și, 
unele specii 
din adâncul 
oceanelor, CO2

Oxigen Mici diferențe

3 Adăpost Natural, 
simplu

Natural, simplu 
sau, în cazul 
animalelor 
domestice, 
infrastructuri 
create de om

Exclusiv în 
infrastructura 
creată de om

Foarte mari

4 Siguranță Intrinsec

Mecanisme de 
imunitate și 
de securitate 
endogenă 
instinctuală

Mecanisme 
în general în 
exclusivitate 
create de om

Foarte mari
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5 Înmulțire Propriu, 
hibrid

Diviziune, 
ovule, nașterea 
puilor

Naștere Neesențiale

6 Percepție Naturală, 
prin simțuri

Simțuri 
dezvoltate Complexă Neesențiale

7 Sensibilitate Naturală

Simțuri 
dezvoltate, 
percepere 
ultrasunete etc.

Complexă

Simțuri 
dezvoltate, 
influențate de 
cunoaștere

8 Habitat

Mediu 
natural, 
întreaga 
suprafață 
a planetei, 
mările, 
oceanele, 
fluviile, 
lacurile, 
bălțile, 
băltoacele 
etc.

Mediu natural, 
întreaga 
suprafață 
a planetei, 
mările, 
oceanele, 
fluviile, 
lacurile, bălțile, 
băltoacele etc. 
Animalele 
domestice 
trăiesc în 
amenajări 
în cadrul 
comunităților 
umane

Locuințe 
complexe și 
sofisticate, 
așezări 
complexe, 
specifice naturii 
umane

Radicale

9 Informare
Specifice 
mediului 
natural

Percepție, 
observație, 
comunicare 
intra-specie și 
inter-specii

Complexă, 
printr-un 
uriaș sistem 
de culegere și 
prelucrare a 
datelor

Radicale

10 Cunoaștere
Naturală, 
legată de 
habitat

Bazat pe 
memorie și pe 
acumularea 
unor experiențe 
necesare 
viețuirii și 
supraviețuirii

Învățare 
organizată, 
instituționalizată, 
formală, 
informală și 
non-formală, 
uriașe baze de 
date, patrimoniu, 
creativitate etc.

Radicale
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11 Comunicare Naturală

Bazată pe 
semnale, pe 
limbaje, pe 
memorie, pe 
acumulare de 
experiențe și 
deprinderi utile 
care răspund 
mediului 
lor de viață, 
trebuințelor 
vitale și 
riscurilor de 
siguranță.

Rețele extrem 
de complicate 
și de sofisticate, 
baze pe date, 
infrastructură 
complexă, 
patrimoniu etc. 

Radicale

Aceste deosebiri radicale fac aproape imposibilă compararea omului cu restul 
mediului sau, în orice caz, relevă poziția dominatoare a omului. E drept, el nu are 
încă posibilitatea exercitării cunoașterii și controlului absolut asupra tuturor plantelor 
și animalelor de pe planeta Pământ, mai ales a celor din mediul oceanic și din mediul 
subteran, dar lucrează intens la aceasta.

Fiecare om de pe planetă știe, într-o formă sau alta, toate aceste lucruri. Pe unii 
dintre noi îi interesează, pe alții, nu. Specializarea din ce în ce mai strictă duce, din 
ce în ce mai mult, cel puțin în această fază, la robotizarea vieții umane, la canalizarea 
trebuințelor omului spre domenii care-l îndepărtează din ce în ce mai mult de istorie, de 
rădăcini, de zonele primare și chiar de propria-i esență. În epoca trecută, esența ființei 
umane avea ca domeniu de definiție ansamblul relațiilor sociale. Era capitalismului 
primitiv, exclusivist, dominator, răpitor sau iluzionist a recentrat această esență – 
desigur, formal și interesat – pe individ, pe drepturile sale individuale, încercând să-l 
îndepărteze de social, deși omul este o ființă socială, de solidaritate, de universalitate 
și, mai ales, de sistemele de valori – altele decât cele ale societății de consum și post 
consum – făcându-l însă aproape totalmente dependent de job, de muncă, de obiect, 
de ban, de mecanism. Sistemul societății de consum este unul robotizant, alienant, 
depersonalizant. Aproape întreaga zi – este vorba de ziua lucrătoare – angajatul este 
strict dependent de munca sa, care-i ocupă tot timpul, de dimineața, de la deșteptare, 
până seara, la culcare. Zilele libere de la finalul săptămânii, deși par suficiente pentru 
resocializare (în afara job-ului), nu pot fractura dependența de consum, de calitatea 
de ins condiționat de sistem, de mecanism. De fapt, aproape nimic din ce ai nu-ți 
aparține. Apartamentul sau casa, până ce termini de achitat ratele la bancă pentru 
împrumutul pe care l-ai făcut pe 30 de ani pentru a-ți cumpărare locuința, sunt, de 
drept, ale băncii, tu le ai doar în folosință, munca ta, deși reprezintă calitatea ta, 
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modul tău de a-ți câștiga existența, este dependentă de locul în care o execuți, de 
patron, de sistem, de mecanism etc. Chiar și laptop-ul, pe care l-ai cumpărat în rate 
sau cu bani gheață, nu-ți este de nici un folos dacă nu-l echipezi cu programe pe care 
trebuie să le cumperi cu bani grei, să le închiriezi sau să le folosești prin abonament 
etc., dar nici astea nu-s veșnice, pentru că mereu se cer actualizate, modernizate, 
înlocuite etc. Foarte puțini reușesc să fie cu adevărat liberi, dar, de fapt, în societatea 
umană, nu există libertate, ci doar libertate dependentă, mai exact, condiționată. Nici 
modul de a gândi nu mai este – și nu mai poate fi – pe deplin liber, independent, 
suveran. Pentru că omul gândește în funcție de interioritatea și exterioritatea sa, de 
ambient, de trebuințe vitale, aleatorii sau flexibile, de cauze și de efecte. Iar astea, 
toate, aparțin, azi, rețelei (mai ales, nodurilor de rețea), intereselor de sistem și de 
proces, mecanismelor de consum etc. etc. Totul, dar absolut totul, de la programul 
la televizor – program de reclame împănate cu telenovele, manele, filme de groază, 
deformare a limbii vorbite (sisteme invizibile de resetare a trebuințelor, mai ales 
intelectuale și culturale și de spălare a creierului) –, până la dezbaterile de pe rețelele 
de socializare, din parlamente sau din amfiteatrele universităților, în afară de faptul 
că, azi, poartă masca Covid, sunt infestate cu acest microb al presiunilor creditului, 
îndatorării, creării de tentații, ofertisticii intrinseci, endogene, simple, directe, 
sofisticate, parfumate sau vulgarizate, dar irezistibilă să fie!, de care nu poți scăpa 
nici dacă-ți pui vată în urechi, obloane laterale și papuci de casă care să-ți protejeze 
creierul din călcâie. Chiar dacă te încăpățânezi să recitești Critica rațiunii pure, care, 
oricum, nu-ți mai folosește la nimic, pentru că nu mai există așa ceva, tot nu scapi de 
acel segment de 10 secunde din Fantoma la opera, care ilustrează sonor un biscuit 
umplut cu o cremă pe care n-o agreează nici lăcustele înfometate… 

În acest climat, calitatea ființei umane se îngustează, sărăcește și se virusează, 
trebuințele se reduc la ce se oferă, iar văzul creierului se atrofiază și chiar dispare. 
Omul, prin mecanismele înstrăinării endogene și separării de propria-i esență, care 
constă în nemărginirea gândului, în omniprezența rațiunii și a iubirii, incompatibile 
cu procesualitatea robotizantă, drogantă și degradantă a consumului cu orice preț, se  
dezumanizează, se rupe de izvor, de izvorul propriei sale ființări, și ajunge un robot 
dirijat de o inteligență artificială. Încotro vrea cel care o folosește. Probabil, tot un 
fost om. Sau doar un robot…

Un asemenea om nu poate face cinste Planetei albastre, ci, în câteva generații, 
este posibil să devină el însuși un gunoi. Sau un virus. Dacă, între timp, nu evadează pe 
o exoplanetă. Dar, oricum, acolo, nu poate evada el, sclavul cu laptop, ci doar stăpânul 
lui, propulsat și dus acolo tot de vreo inteligență umană autentică supraviețuitoare a 
propriei sale virusări. Sau niște spori, cu grijă selectați, adaptabili la condițiile de 
acolo, care să ducă mai departe, în univers, gena umană.

Toate aceste considerații, privite dintr-o anumită perspectivă – cea umană 
autentică, frustă și nedeformată în nici un fel –, par nedrepte și chiar degradante 
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pentru omul care împinge cunoașterea înainte, care trudește pe gând, pe imaginație, 
pe creație, care umblă cu mintea prin ciberspațiu, prin Univers, prin cunoaștere, care 
creează suporturile cognozivilizaționale de mâine și patrimoniul acesteia. Omul 
acesta există. El trăiește, deopotrivă, în fiecare dintre noi, între noi și pentru noi, 
pentru omenire, pentru orizontul ei nemărginit. Nu despre acest om-esență este 
vorba, ci despre profitorul lui. Despre cel care-i folosește valorile, produsele și, în 
general, potențialul nemărginit, singurul nedegradabil, într-un registru degradant 
pentru omenire, într-un registru fără echilibru și măsură, profitor și chiar terorist. 

Actualul sistem consumatorist este, de fapt, un sistem terorist, un sistem care-
ți bagă pe gât otravă, conflict și chiar ură, un sistem care, clamând drepturile omului, 
le supune la nedrept și le distruge rând pe rând. Polarizarea bogăției și sărăciei, de o 
parte, a îmbuibării, a îndopării și a imunizării și, de cealaltă parte, a spolierii, inducerii 
în eroare, înșelării, amăgirii, minciuni, infectării și degradării este, de fapt, esența 
epocii pe care o parcurgem. În interioritatea ei, această epocă are, totuși, oameni care 
se iubesc, oameni care învață, care muncesc de dimineața până seara, care păstrează, 
în ființa lor, omenescul, firescul, adevărul obiectiv, dreptatea, sinceritatea, frumusețea 
și bunătatea ființei umane, speranța și încrederea. Ei înșiși sunt partea bună, partea 
nevirusată a acestei lumi degradate și degradante, a acestei epoci care distruge, minut 
de minut, esența ființei umane, în numele profitului cu orice preț, al îmbogățirii 
forțare, îndopante, nesimțite, degradante și inutile pentru omenire a unora și sărăcirii 
intempestive, inumane, grobiene a 90 la sută din populația planetei. Desigur, în lume, 
există bogați și săraci, clase extreme și clase de mijloc, dar sistemul, ca atare, în 
măsura în care putem vorbi de un sistem, este unul de tip virusat, unul care produce 
nu numai străluciri geniale, ci și monștri și monstruozități, de tipul actualei epidemii 
cu Covid 19 sau de care o fi, dar este clar că omul încă se află la o răscruce esențială 
pentru el și pentru soarta lui. 

Nu știm dacă trebuie (sau nu) dovedit că omul este (sau nu este), la origine, o 
ființă pământeană, dar este foarte clar, cel puțin până în acest moment, că omul trăiește 
pe planeta Pământ și doar aici. Gândul ne-a dus și ne va duce totdeauna departe, chiar 
dacă el, în nemărginirea lui, este, totuși, mărginit de potențialul uman, de orizontul 
uman, de limitele cunoașterii. Omul poate fi privit și considerat, deopotrivă, ca o 
minune a acestei planete, pe care deja o echipează, cum spuneam, cu infrastructuri 
strălucitoare și chiar cu orașe în cer, cu desfășurări dincolo de nori, dar și ca un virus 
extrem de periculos. Pentru că opulența, infrastructura gigantică, monstruozitățile 
produse de ingineria generică etc. nu înnobilează natura pământeană, natura Terrei, 
ci o degradează, o transformă în natură mutantă, ceea ce, probabil, planeta noastră 
nu va suporte. 

După părerea omului, aceste megalopolisuri și infrastructura care le 
interconectează înnobilează planeta, îi dau strălucire și unicitate în sistemul solar, 
fiind unica de acest gen. Desigur, ele nu sunt făcute de dragul planetei, nici doar de 
dragul omului, ci din interesele, nelimitate niciodată, ale Puterii, Bogăției, Luxului, 
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Extravaganței și, de ce nu?, ale utilității, dar și ale artei, ale esteticii, ambiției și 
confortului. Omul trăiește în mediul acestor lucruri – utile sau inutile –, ele fac parte 
din gândirea și imaginația lui, din dorințele lui verticale, din trebuința lui endogenă 
de a fi cât mai sus, dincolo de nori, de a ieși din teluric, din universul râmelor, de a 
se înălța, de a fi cât mai aproape de Dumnezeu, chiar dacă, uneori, sau măcar la unii, 
inima aparține, cel puțin din când în când, diavolului. Iar diavolul este simbolul Jos-
ului, nu al Sus-ului. 

Omul se înconjoară, din toate timpurile, de… fel de fel de utilități… inutile, 
crezând că ele, aceste inutilități, îi fac bine, îl ridică în ochii lui și ai semenilor, 
întrucât țin de domeniul creației, al artei. Ele sunt precum marile picturi, sunt 
arhitecturi uriașe, sunt fantezii, sunt expresii ale gândului cutezător, ale curajului, ale 
Dumnezeirii și ale a tot ceea crede sau își imaginează această ființă bipedă și total 
inutilă pentru planeta Pământ că există, că merită să existe și că, în fine, se poate.  

Aproape orice creație umană a făcut rău planetei. Omul a creat plante utile 
lui, a domesticit animale – extrăgându-le din inima naturii și chiar modificându-le 
genetic –, după mintea și interese lui, fără să-i pese de posibila minte și de posibilele 
interese ale naturii. Mai ales, după ce a aflat că minuscula noastră planetă nu este 
buricul Universului, ci doar o infimă parte a lui, atât de mică, încât, pentru mărimile 
de dincolo de ordinul de mărime al Soarelui, ea este atât de pitică și de invizibilă, 
încât, practic, nu există. Desigur, dacă stelele și celelalte obiecte ale Universului ar 
avea mintea omului sau ar opera cu sistemul nostru de cunoaștere, de percepție, de 
înțelegere și de gândire. Pentru că, nouă, oamenilor, ne place, uneori, să credem sau 
măcar să bănuim că Universul este la fel ca noi, de vreme ce și noi facem parte din 
el și, deci, suntem ca el. 

Ei, bine, s-ar putea să nu fie deloc așa. Acum, când știm cam cum arată partea 
cognoscibilă (cunoscută de noi, prin intermediul descoperirilor făcute de științele 
cerului, de care cei mai mulți dintre noi nu sunt defel interesați), putem specula cum 
vrem noi aceste realități. Că de-aia avem minte, inteligență (normală sau perversă) și 
imaginație (morbidă sau creatoare). 

Putem să ne ducem cu gândul unde ne duce efectiv gândul. Dar, s-ar putea 
ca planeta Pământ să nu fie chiar ca noi, deși ne cunoaște, ne știe, ne crește și ne 
adăpostește. Iar noi îi zicem mama Natura, casa noastră, planeta noastră albastră, 
globul nostru de cristal, sau cum vrem noi. Nu spunem însă niciodată că am avea 
chipul și asemănarea ei – nimeni dintre noi nu crede că este un gogoloi în care arde 
un foc, clocotește o magmă, zace o piatră și vuiește sau clipocește o apă (sau poate 
că este, cine știe!) –, ci  toți ne credem croiți după chipul lui Dumnezeu. Dar, dacă ne 
gândim ceva mai mult și mai profund, s-ar putea să credem că nu ne deosebim prea 
mult de planeta pe care trăim. În fiecare dintre noi, bate o inimă de foc, arde o magmă 
fierbinte, se înfurtunează și/sau se limpezește în ochii noștri un ocean de lacrimi și 
trăim, fiecare, o primăvară, o vară, o toamnă și o iarnă. S-ar putea ca și Pământul, 
în viața lui, să viseze, să-și dorească să zboare, să aibă o casă, o curte, un credit la 
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o bancă, o datorie la alta, un vis, o rachetă intergalactică sau măcar un car cu steaua 
polară-n proțap… 

Dar și astea sunt sau pot fi tot fantezii. Dacă n-ar fi fantezii, ci adevăruri, 
atunci noi, oamenii, s-ar putea să fim paraziții ei, ai planetei (oricum ne hrănim cu 
resursele ei, ne adăpăm la izvoarele ei și respirăm aerul ei), să fim chiar virușii ei, 
cei care-i malformăm scoarța, așa cum un cancer malformează, izolează și distruge 
celulele unui organism, îi epuizăm adâncurile (desigur, doar pe cele ale epidermei 
ei) și îi distrugem sistemul imunitar. În această situație – și este ușor de relevat și de 
demonstrat, dacă ne uităm la apele naturale din preajma localităților sau care trec 
prin localități și chiar la apele oceanului planetar sufocate pe alocuri de reziduuri de 
plastic și de tot soiul de gunoaie –, omul nu mai este o binecuvântare, ci este chiar un 
virus, un distrugător, un terorist, un inamic al planetei sale,  un cancer de epidermă al 
planetei care-l adăpostește. 

Conflictul dintre Terra și om, în ceea ce privește liniștea pământului, este uriaș. 
Desigur, omul n-are nicio șansă să învingă Terra, adică natura creată de planetă. Are 
doar șansa să-și taie singur creanga de sub picioare, să-și distrugă ambientul și, în 
acest fel, să se autosufoce. Pentru că zgârie-norii și orașele din cer nu numai că nu-l 
pot salva, dar nici măcar nu-l pot motiva să înțeleagă că planetei Pământ nu-i pasă 
de gândurile lui, de arta lui, de natura lui. Este de-ajuns ca omul să treacă linia roșie, 
pentru ca Terra să uite complet de grija lui. Sau chiar să-l suprime. 

Desigur, planeta nu a creat centurile Van Allen pentru a-l feri pe om de radiațiile 
solare nocive și de cele cosmice, ci doar pentru că ea, magnetosfera, generează 
totdeauna astfel de efecte. Azi, omul cu greu poate trece de ele pentru a explora 
Universul. Dar omul, în aventura lui de a ieși din strânsura planetei și de a explora 
spațiul cosmic, a creat și primele mijloace pentru a o face. Ei, bine, reziduurile acestor 
mijloace – trepte ale rachetelor cosmice, sateliți artificiali care și-au epuizat resursa și 
nu mai pot fi controlați și, deci, aterizați sau amerizați, alte obiecte trimise de om în 
cosmos au devenit un fel de gunoi cosmic ce se rotește în jurul planetei și, probabil, 
în timp, dacă nu se iau măsuri corespunzătoare de aterizare a acestora, de recuperare 
sau de distrugere, s-ar putea chiar să devenim autocaptivi pe Terra. Deocamdată, sunt 
cam 120 de milioane de astfel de obiecte, dar omul nu s-a gândit să le prevadă și cu 
sisteme de autodistrugere după ce și-au încheiat misiunea. Sau poate că s-a gândit, 
dar, acolo, unde se pierde autoritatea Terrei, adică forța ei de gravitație, condițiile 
sunt altele decât cele de pe Terra, iar omul nu și-a făcut griji, așa cum nu-și face nici 
pe pământ, de soarta gunoaielor pe care le cam lasă peste tot pe unde trece el.

Întrebările se înmulțesc:
- Cum a trecut, cum trece și cum va trece omul-cosmonaut de centurile Van 

Allen? Și, dacă nu se poate trece, cum au ajuns cosmonauții americani pe Lună?!
- Este omul capabil ca, în formatul său terestru, să ajungă pe o exoplanetă? 

Cum va face aste, de vreme ce, într-o viață, care durează mai puțin de un secol, abia 
de reușește să se țină vertical și sănătos pe Terra?
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- Când durata de viață este atât de scurtă, condițiile naturale atât de stricte și 
de limitate, limita de temperatură, spre exemplu, în care e posibilă viața, fiind doar 
de câteva grade, iar viața atât de dificilă pe planeta noastră și în îmbârligata societate 
omenească, aflată mai tot timpul în conflicte și războaie, cum va reuși omul să iasă 
din Sistemul Solar, în care nu există, deocamdată, condiții de viață decât pe Terra, 
și să ajungă pe o planetă asemănătoare, chiar identică, în cadrul Galaxiei sau, și mai 
departe, într-o altă galaxie?

- Dincolo de existența umană fizică pe planeta Pământ, mai există, pentru om, 
o altă formă de existență? Odată cu moartea, omul trece într-o altă viață, într-un alt 
fel de viață, într-un alt univers, într-o altă dimensiune, într-o altă existență? În care? 

- Există cu adevărat o altă lume, o altă șansă, sau tot ce s-s spus, s-a scris sau 
s-a împământenit ține de închipuirea și fantezia umană? Cum să demonstrezi că, și 
după moarte, există viață? 

E ușor și chiar tentant să-ți imaginezi că, paralel cu lumea noastră fizică, există 
o lume non-fizică, o lume a gândului, o lume a sufletului, o lume a spiritului, în care 
fiecare dintre noi deja trăiește. Iar când etapa trupească se sfârșește, cea sufletească, 
cea a gândului, a spiritului, se continuă. 

Desigur, un astfel de concept, demonstrabil sau nu, nu deranjează pe nimeni. 
Imaginația omului, dintr-o anumită perspectivă, cea a fanteziei, poate să creeze orice. 
Dintr-o altă perspectivă – cea a universurilor paralele, spre exemplu, dar nu numai –, 
care se înscrie într-un fel de ontologie a spiritului, e frumos și chiar util să credem în 
minuni, în basme, în cuvinte. 

Deocamdată, aici pe pământ, în universul nostru vizibil, omul face cu adevărat 
minuni. Și chiar dacă ele nu par a fi – și, desigur, nu sunt – pe placul planetei, ci doar 
pe cel al oamenilor, al artei, al creației, al universului spiritual, durat și întreținut nu 
doar de fantezie, ci și de expresia sa materială, fizică, din spectrul vizibil, pentru lumea 
omului, pentru universul omului, ele-i fac foarte bine, constituindu-se, totodată, în 
ipoteze care vor fi, în mod sigur, proiecte de viitor. 

Până atunci, însă, înainte de a ajunge la esență, trebuie să ne mulțumim cu 
fenomenologia spiritului și cu parfumul realității. 
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Summary

Resilience is an important resource in times of dangerous and adverse 
life experiences. Resilience is the ability to positively adapt to negative 
changes in the environment and to cope with difficulties, risk and trauma. A 
person’s resilience level is influenced by individual characteristics but also by 
familial and community factors. In times of adversity and significant social 
and economic uncertainty, it is important to foster resilience development, 
especially in children. Schools have the role of providing students with the 
necessary skills to thrive in society, and that includes the abilities to adapt 
to personal, social and economic problematic and difficult situations. In this 
paper, we aim at presenting means that could help teachers promote resilience 
in children and help them manage challenging and potentially traumatic 
situations.

Key-words: resilience; protective factors; resources; teachers;

The concept of resilience

Resilience is generally defined as a dynamic process in which individuals 
demonstrate adaptive functioning in face of significant adversity2 3 and 

1  Faculty of Education Sciences, „Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucharest, Romania, ramona_stemate@
yahoo.com.
2  Luthar, S. S., Cicchetti, D. & Becker, B., The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for 
Future Work. Child Dev., 71(3), 2000, pp. 543-562.
3  Masten, A. S. & Obradović, J., Competence and Resilience in Development, Annals New York Academy of Science, 
1094, doi: 10.1196/annals.1376.003, 2006, pp. 13-27.
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relative resistance to environmental risk experiences4. Resilience has usually been 
researched in relation to at-risk individuals, affected by major or chronic adverse 
conditions ranging from physical and psychological trauma to poverty, disease and 
disability, familial violence, belonging to ethnic minorities, etc. 

The resilient people are the ones who are not overwhelmed by their 
disadvantages and succeed in developing their full potential and in maintaining a 
state of well-being. Resilient individuals can get stressed, but they are able to manage 
the effects of the difficult conditions and continue without becoming debilitated. 
Resilience reduces vulnerability and promotes adjustment.

Several scientists have made the distinction between the concepts of resilience 
and resiliency5. Luthar et. al.6 recommended to use the term resilience when referring 
to the process of positive outcome despite hardship, as an interaction between the 
child and his environment. Resiliency is more of a personality trait, focused on 
adapting in the face of adversity. 

Many studies have investigated the conditions that lead to resilience, and 
numerous factors linked to it have been identified. Individual variables include: high 
self-esteem, hope, the need for self-improvement, optimism, social competence, 
emotional adjustment and the quality of the attachment relation to the parents7. 

But resilience is a construct that needs an ecological interpretation, because it 
implies people’s interaction with their environment. 

Research has shown that “resilience of individuals growing up in challenging 
contexts or facing significant personal adversity is dependent on the quality of the 
social and physical ecologies that surround them as much, and likely far more, than 
personality traits, cognitions or talents”8. Therefore, resilience is also dependent of 
the characteristics of the home and community, which constitute the familial and 
environmental factors. 

The study of resilience and of the means of promoting it has grown in the last 
decades, because the number of people facing adversity is high and because there is 
need for clinically relevant interventions. 

Also, more youth are at risk and there is need for educational measures to 
equip them with efficient coping skills, with ways of positively dealing with stress 
and pressure, hardship and trauma. 

The process of creating an education of resilience must begin with an 
understanding of the factors and conditions that influence it. 

  

4  Rutter, M.J., Genes and behaviour: Nature-nurture interplay, Blackwell Publishing, London, 2006.
5  Block, J. & Block, J.H., “The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior”. in Develop-
ment of Cognition, Affect, and Social Relationships, Psychology Press, New York, 2014, pp. 49-112.
6  Luthar et. al., op.cit.
7  Tiet, Q. Q., Huizinga, D., & Byrnes, H. F., Predictors of Resilience Among Inner City Youths, Journal of Child and 
Family Studies, 19, DOI 10.1007/s10826-009-9307-5, 2010, pp. 360-378.
8  Ungar, M., The Social Ecology of Resilience – A Handbook of Theory and Practice, Springer, 2012, p.1.
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Children’s reaction to stress and adverse experiences

In order to help children to manage difficult life experiences, we must first 
understand their reactions in face of adverse events. Among children, traumatic 
experiences are relatively common9, produced by accidents, serious illnesses or 
injuries, natural disasters, neglect, abuse, family or community violence, caregiver 
substance abuse or mental illness, etc. Some of these situations generally produce an 
apparently tolerable level of stress and children’s reactions are not easily linked to 
the stressful incidents, but they usually have a deeper impact on children’s emotional 
well-being, with pervasive and extensive effects. Furthermore, traumatic experiences 
have the tendency to repeat themselves and the children are recurrently exposed to 
more stressful situations that amount to a complex trauma that is very toxic for their 
development. 

Many effects of the adverse childhood experiences are not easily perceived 
by adults, because children don’t have the ability to understand and communicate 
the exact extent of their impairment. Children can’t conceptualize their feelings and 
their responses are indirect, without a clear connection to the traumatic event. The 
effects of the stressful or traumatic experiences may manifest themselves at different 
periods of time from the causing events – right after or many months/years after, in 
the same context or in totally different circumstances, and sometimes with various 
intensities. For example, a child that has been abused at home may present different 
types of health issues, learning difficulties, emotional outbursts or even self-harm 
behaviors. 

Studies have proven that adverse childhood experiences disrupt the normal 
neurodevelopment of the affected children and cause emotional, cognitive and social 
impairment10 that leads to high-risk behaviors and social, emotional and health 
problems in later life. 

Parents and professional adults who interact with children in different contexts 
must be able to observe and identify signs of distress and potential trauma. The 
presence of this type of manifestations may warrant a further investigation into the 
child’s internal experimentation of his life and, if necessary, their inclusion in a 
protective and therapeutic process. 

E. Capewell11 presented a list of common reactions to disaster that can occur in 
children of any age, as older children often revert to ‘young’ behaviors:

- sleep problems – nightmares, fear of going to sleep;
9  Allen, S., Childhood Trauma – A Comprehensive Review of Effects, Assessments, and Treatments, Arizona State 
University, 2016.
10  Felitti, V.J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Koss, M.P., Marks, J.S., 
Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults, 
American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 1998, pp. 245-258.
11  Capewell, E., “Disaster – How Can Schools Respond?” in Barnard, P., Morland, I. & Nagy, J. (Eds.). Children, 
Bereavement and Trauma – Nurturing Resilience, Jessica Kingsley Publishers, London, 1999, p. 32.
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- general fear and worries, often through not understanding;
- overwhelming emotions – tears, sadness, grief, anger (often directed at 

teachers, parents, friends);
- inappropriate emotions and reactions – hysterical laughter;
- reversion to old toys, comfort objects, bed-wetting;
- worry and embarrassment about emotions and reactions;
- clinging – sleeping with parents, not letting go;
- denial – avoiding issues and places; ‘forgetting’ or fantasizing;
- performance decline, lack of concentration and motivation;
- foreshortened future – refusal to plan ahead;
- changes in behavior – aggression, silence, attention-seeking;
- psychosomatic complaints;
- lost childhood- ‘too old, to fast’ even if very young;
- low self-esteem, shame, guilt, loss of trust in the world;
- acting rebelliously, substance abuse;
- eating problems;
- specific fears triggered by reminders of the trauma;
- obsessive retelling of events and preoccupation with self;
- feeling different from friends.
These reactions are common to many traumatic and stressful situations, but 

we must keep in mind that every child is unique and their experience of the same 
event may vary to a great extent. Children can suffer from stress even if they haven’t 
been involved in a traumatic or adverse event, but merely were witness to someone 
else’s involvement. They can experience effects by dint or having “nearly” been 
involved, or by having friends or casual school acquaintances who were involved12. 

Knowing the particular ways in which a child may react to the difficult situations 
they live/witness helps adults pay more attention to their cognitive, emotional and 
behavioral manifestations, especially in times of generalized social crisis. 

W. Yule13 highlighted the following points in relation to teenagers who had 
been involved in disasters:

- sleep disturbance – fear of the dark, fear of being alone, intrusive thoughts 
when things are quiet, bad dreams, nightmares, waking through the night;

- separation difficulties – they wanted to be physically close to their parents, 
sleeping in the parental bed;

- concentration difficulties – problems concentrating on schoolwork, intrusive 
memories during silence in the classroom;
12  Barnaard, P. & Morland, I., “When Children are Involved in Disasters” In Barnard, P., Morland, I. & Nagy, J. 
(Eds.). Children, Bereavement and Trauma – Nurturing Resilience, Jessica Kingsley Publishers, London, 1999, p. 
24. 
13  Yule, W., The effects of disasters on children, Association of Child Psychology and Psychiatry Newsletter, 11(6), 
3-6, apud Barnard, P., Morland, I. & Nagy, J. (Eds.). Children, Bereavement and Trauma – Nurturing Resilience, 
Jessica Kingsley Publishers, London, 1989, pp. 26-27.
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- memory problems – difficulties remembering new material, or even old skill 
such as reading music;

- intrusive thoughts – which occurred at any time, although often triggered off 
by environmental stimuli;

- talking with parents – many did not want to talk about their feelings with 
their parents so as not to upset them. Therefore, the parents were often unaware of the 
specifics of their children’s suffering, although they could see they were struggling;

- talking with peers – children felt a great need to talk over their experiences 
with peers. Unfortunately, their timing was often wrong and they repeatedly felt 
rejected;

- heightened alertness to danger – they were not willing to put their safety into 
anyone else’s hands and they were more aware of other types of danger;

- foreshortened future – many children felt they should live each day to the 
fullest and not plan far into the future;

- fears – they had fears related to the incident.
The sooner the children who live through adverse experiences and can’t cope 

with them are identified, the better they can be helped. Many of the effects of these 
traumatic events may be diminished or even reversed if adults can support children 
in interpreting and passing through their stressful times. Children can be helped to 
learn and develop the adaptive mechanisms needed in order to positively adapt to 
the adverse conditions in their life. Children can be aided to be more resilient and 
in order to promote their resilience, professional adults must also be aware of the 
protective factors that enhance and ensure resilience. 

The factors that promote children’s psychological 
resilience

The number of children that have negative life outcomes, from school failure to 
delinquency, psychiatric disorders, drug abuse, unemployment and even early death 
constitutes an indicator of the high number of children that are at risk. Children are 
vulnerable to many life conditions that can affect their development and measures 
have to be taken in order to reduce the effects of these risk factors. But instead of 
focusing on deficits and negative variables, scientists propose investing resources 
in developing protective mechanisms, such as resilience. Children must be better 
protected and the conditions that promote their resilience have to be ensured. 

The factors that promote children’s resilience are called protective factors 
and they have the same cumulative effects as the risk factors, meaning that the 
more protective factors are present in a child’s life, the more likely they are to 
become resilient. The factors that develop children’s psychological resilience are 
a combination of individual features, as well as familial and social characteristics. 
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Bernard14 posits that four potentially overlapping personal strengths contribute 
to resilience:

- Social competence: responsiveness, communication, empathy, compassion, 
forgiveness, altruism;

- Problem-solving capacities: planning, flexibility, resourcefulness, critical 
thinking, insight;

- Autonomy: positive identity, internal locus of control, self-efficacy, self-
awareness, mindfulness, humor;

- Sense of purpose: goal direction, aspirations, achievement motivation, 
creativity, imagination, optimism, hope, faith, spirituality, sense of meaning.

In addition, several authors linked other personal variables to a resilient 
outcome: intelligence, coping skills and temperament15 16.

R.E. Anghel & C. Petrescu17 found that only three personality traits: 
vulnerability, cheerfulness and self-discipline, and four coping mechanisms: 
positive reinterpretation and growth, active approach, behavioral disengagement and 
expression of feelings, proved to have a statistically predictive effect on the variance 
of educational resilience of at-risk Romanian students.

D. Meichenbaum18 presents a comprehensive list of external protective factors 
that foster resilience in children and youth, as found in the relevant literature19 20:

- Within the family:
o A close sustained relationship with at least one caring prosocial and 

supportive adult who is a positive role model;
o Close affective relationship with at least one parent or caregiver – perception 

of availability and responsiveness of caregivers; strong support systems;
o Authoritative parents who are high on warmth and support, but who also 

provide structure (set firm limits and state clear rules), monitor their child’s behavior 
and peer contacts, and convey high expectations in multiple domains;

o Positive family climate with low family discord between parents and 
between parents and children;

o Organized home environment (role of rituals, ceremonies, shared dinner 
14  Bernard, B., “Resiliency: What we have Learned”, San Francisco, CA:WestEd, pp. 13-14, apud Parrish, M., So-
cial Work Perspectives On Human Behaviour, Open University Press, 2014, p. 259.
15  Masten, A. & Reed, M. “Resilience in development” in Snyder, C. & Lopez, S (Eds.) Handbook of positive psy-
chology, pp. 74-88, Oxford University Press, New York, 2002.
16  Rutter, M., Resilience as a dynamic concept, Development and Psychopathology, 24, 2012, pp. 335-344.
17  Anghel, R.E. & Petrescu, C., “Educational Resilience in At-risk Students” in Globalization and national identity. 
Studies on strategies of intercultural dialogue. Psychology and educational sciences, Arhipelag XXI Press, Târgu 
Mureș, 2016, pp. 450.
18  Meichenbaum, D., Understanding resilience in children and adults: implications for prevention and interventions, 
Paper presented at the Annual Conference of Strengthening Resilience in Children and Adults, Miami, 2005, pp. 
14-16.
19  Masten, A.S. & Coatsworth, J.D., The Development of Competence in Favorable and Unfavorable Environments, 
American Psychologist, 53 (2), 1998, pp. 205-220.
20  Meltzer, H., Gatward, R., Goodman, R. & Ford, T., Mental Health of Children and Adolescents in Great Britain, 
The Stationery Office, London, 2000.
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times and mutual responsibilities, cohesive and supportive);
o A secure emotional base whereby the child feels a sense of belonging and 

security; access to consistent, warm caregiving;
o Socioeconomic advantages;

- Within other relationships: extrafamilial factors:
o Close supportive relationship with prosocial and supportive adult models; 

bond to prosocial adults outside family;
o Connections to prosocial and rule-abiding peers who have authoritative 

parents;
o Access to wider supports such as extended family members and friends;

- Within the schools and the community:
o “School connectedness” is the students’ belief that adults in the school care 

about them as students and their learning;
o Ties to prosocial organizations, participation in extracurricular activities;
o Neighborhoods with high social cohesion and social capital resources;
o High levels of public safety;
o Good emergency social services;
o Good public health and healthcare availability;
o Opportunities to learn and develop talents;
o Support derived from cultural and religious traditions;
o Extended families with strong community ties, who nurture a sense of 

meaning and identity;
o Civic engagement – involvement in empowering activities as helping others. 
Understanding the factors that influence the process of positive adaptation of 

children to adverse life experiences is most relevant to the construction of a medium 
that fosters resilience. Considering that children’s resilience is an interactive process, 
specific interventions to the family, school and community could ensure a better 
chance of positive adaptation in adverse conditions. 

Promoting students’ resilience in school

School represents a large section of a child’s life and it is the place where they 
spend a great part of their time and they form many of their social relations. Many 
of their life experiences happen around schools, whether in the classrooms, on the 
schoolyards, on the bus on the way to/from school or on the social media platforms 
that facilitate class group communication. That is the reason why promoting 
resilience in children must always include the school and the teachers. Education is 
the appropriate way to develop the coping skills that children need to better adapt to 
adverse situations, and teachers are best suited for providing significant adult support 
to those in need of guidance and mentorship. 
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In order to promote resilience development in children, educators must focus 
their attention on the forming and development of the personal strengths mentioned 
above: social competence, problem-solving skills, autonomy, and sense of purpose21. 
In addition to the formation of skills and competences from different school subjects 
as Math, History or Chemistry, teachers should also emphasize the importance of 
sustaining soft-skills development as: efficient communication, empathy, planning, 
critical thinking, internal locus of control, creativity, achievement motivation, self-
efficacy, etc. These soft-skills are similarly essential for the future professional 
success of the students, but also for their emotional equilibrium, their personal and 
professional relationships and their general life quality and satisfaction. These soft-
skills represent important protective factors in times of adverse life experiences and 
they help to maintain psychological resilience.

For this purpose, Henderson & Milstein22 have built a model focused on 
developing resilience in schools, named The Resiliency Wheel. Its purpose is “to 
build a web of resiliency-fostering environmental conditions around each child”. It 
describes the attitudes that teachers and all the school staff must convey in a resilience 
promoting school, and also the school structure that is necessary for building a safe 
and supporting background. The model consists of six steps, as it follows23:

- Increase prosocial bonding - which involves increasing the connections 
between young people and resiliency-fostering peers and adults, and between 
young people and any prosocial activity, such as sports, art, music, drama, 
community and/school service. Children need to be around people they can trust 
and ask for help when they need it, thus avoiding isolation and alienation. Because 
close emotional relationships are based on complex and varied criteria, the more 
people are involved in supporting children’ resilience, the more likely they are to 
feel comfortable enough to share their difficulties and to ask for help. Students need 
multiple and varied activities, both in and out of school, to develop their social 
support network. 

- Set clear and consistent boundaries – which involves the development 
and consistent implementation of family rules and norms, school policies and 
procedures, and community laws and norms. Vulnerable children need a safe and 
predictable environment which cannot exist without strict regulation. The rules 
need to be known, understood and accepted by all school participants, and their 
conception and design must directly involve the students. It is recommended 
to involve children in regular activities that raise rule awareness and to support 
students who have difficulty following them. The system of rules should not focus 
on sanctions, but on assisting children in avoiding harmful behaviors.

21  Bernard, B., op.cit.
22  Henderson, N., “Fostering resiliency in children and youth: Four basic steps for families, educators, and other 
caring adults” in Henderson, N., Bernard, B. & Sharplight, N. (Coord.). Resiliency in action. Practical ideas for 
overcoming risks and building strengths in Youth, Families and Communities, Ojai, CA, pp. 8.
23  Ibiem, p.10
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- Teach “life skills” – which includes cooperation, healthy conflict resolution, 
resistance and assertiveness skills, communication skills, problem solving and 
decision making, and healthy stress management. The development of these life 
skills can represent objectives linked to the formal educational activities, but they 
can also be developed through non-formal educational activities.

- Provide caring and support – which includes providing unconditional positive 
regard and encouragement. This is the most critical of all the elements of the model, 
and it implies that every child should have several adults to which they can turn to 
for help. This step of The Resiliency Wheel indicates that teachers should know 
the educational and psychological needs of all their students and build learning 
activities and create educational relationships suitable for all types of children, 
from the lees active or insecure to the more opposing and hyperactive. Care and 
support involve creating the framework in which each student is challenged to 
discover their motivation to learn and develop.

- Set and communicate high expectations – which involves conveying realistic 
and motivating outcomes for the children. High expectations do not imply the 
achievement of the same standards by all students, but their individualization 
according to specific experiences, personality, skills, level of intelligence, 
learning style and specific interests. Educational strategies that communicate high 
expectations should be based on cooperation and not competition and must promote 
the student’s responsibility to be actively involved in their own development. - 
Provide opportunities for meaningful participation – which means providing 
opportunities for problem solving, decision making, planning, goal setting and 
helping others. All these activities involve adults sharing power with children. 
The basis of this step of The Resiliency Wheel is the belief that students have the 
resources to adapt and be resilient, but the right combination of factors must be 
identified to support their success. Children learn by doing, and teachers partnered 
with parents and community members can offer significant learning and growing 
experiences to children in need. 

Resilience is a life-long process and all the actions that can be taken in order 
to develop it are welcomed. Children need a high number of resiliency-fostering 
interactions but also qualitative ones. “It is not possible, nor even desirable in 
preparing a child to successfully cope with life, to eliminate 100% of the risks, 
stresses, challenges in their life. What can be done, through interactions with family 
members and other caring adults, is to focus on adding to strengths and environmental 
supports, which mitigate the impact of risk factors and stress”24. 

P. Barnaard & I. Morland25 convey some useful considerations regarding 
teachers’ involvement in developing children’s adaptative skills. 

First of all, it is important that teachers provide support, and create a safe 
24  Ibidem, p. 8.
25  Barnaard, P. & Morland, I., op. cit.
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relationship in which they can listen, understand and respect a child’s experience. 
Many traumatized children may need to talk over what happened to them in order 
to gain perspective and control over their emotions. Recounting provides catharsis 
and helps making sense of the stressful experience. But repetitive retelling alone 
is not enough, children need to be helped to find solutions to their problems, and 
learn how to transform their experiences. It is not indicated to pressure children into 
speaking, but to provide them with many opportunities of safe expression. In many 
instances, parents or other family members are too involved in the traumatic event, 
and the children need an objective, yet supportive close relationship with an adult. 
Ideally, a psychological health professional would be best suited to provide support 
for distressed children. But when one such professional is not available, teachers are 
appropriate for providing the most needed support. 

Luckily, many educational activities provide direct or indirect means of self-
expression, and therefore children have many circumstances in which they can share 
a part of their life experiences. From literature essays that convey students’ way of 
thinking and feeling, their expectations and their beliefs, to free play or art-projects 
that allow them to present a creative interpretation of their trauma. Art is also a great 
method of therapeutic transformation, allowing symbolic actions to change the way 
a person feels.

Secondly, adults need to be sensitive to children’s needs, without going too far, 
because providing support does not equate with letting children do what they want. 
It is a natural predisposition to treat a child in distress differently, but overprotection 
and overindulging are not beneficial methods of intervention. Traumatized children 
need to be supported, understood, and helped to make sense of their experiences, but 
they should not be given excessive liberties, exceptions from obeying the common 
rules or an extraordinary amount of attention. Otherwise, there is the risk that they 
will find secondary advantages from being victims and not discover the motivation 
they need to evolve and move forward from the traumatic state. “Teachers may feel 
uncertain about what to do about a child’s behavior, if the behavior would normally 
warrant some kind of discipline or sanction. It is important that the children see the 
adults as “safe” and dependable, that some part of life are constant. Adults should try 
to respect and maintain normal standards of behavior”26. 

Conclusions 

Promoting resilience may be accomplished during the usual educational 
process. “Many teaching skills and techniques may be adapted to help children 
cope with trauma. They can be used in normal class lessons and will reach the 
many affected children who would not seek other help”27. Teachers can adapt their 
26  Ibidem, p. 24.
27  Capewell, E. op. cit. 
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teaching objectives to include the forming of protective resilient skills. Teaching 
about real-life situations and problems and the constructive ways of dealing with 
them constitutes an educational opportunity for many school subjects, alongside the 
formation of social and soft-skills. 

Considering that many children are confronted with adverse life conditions 
and are affected by traumatic experiences, teachers are in prime position to observe 
behavioral changes, the stress reactions and the negative effects that these situations 
have. But for all these educational interventions that promote resilience to happen, 
teachers have to be trained in order to identify the crisis markers in children’s 
behavior, to create safe and supportive relations and to model the appropriate ways 
of dealing with stress and grief. 

The ways adults respond to children’s communication of their trauma can 
significantly affect the outcome of their experience, and therefore the reactions of 
the teachers who they see daily are vital for the way they psychologically integrate 
their experience. Stressed and traumatized children need support and understanding, 
and it is important for the teachers not to diminish or to ignore what the children 
are conveying. Otherwise, children may conclude that no adult can help them and 
appeal to desperate measures of expression or escape from emotional or physical 
pain. There are many children nowadays that don’t know how to tell adults in their 
life about the emotional pain that they are experiencing and resort to risky, addictive 
or self-harm behaviors. School must offer security in a time of insecurity, and it must 
include educational programs for promoting resilience and supporting children in 
distress. 
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Summary

The school integration of students with physical disabilities continues to 
be a challenge for the Romanian mainstream school, although many advances 
have been made recently in this area. While many infrastructural changes 
have been made in order to improve the access and learning of students with 
physical disabilities in mainstream schooling, there are still many schools 
with educational spaces that are difficult for these students to access. Given 
the diversity of the physical manifestations that cause physical disabilities, as 
well as the wide variety of the educational needs of the students with physical 
disabilities, teachers can participate in specialized psycho-pedagogical 
trainings that have more of a general character. A special commitment from 
teachers is needed in order to ensure the effective integration of each student 
with physical disabilities in the educational activities and in the class group, 
and to offer them all the situations and opportunities to develop cognitively, 
emotionally and socially. Teachers must identify and implement appropriate 
ways to adapt educational activities and constantly monitor the social 
integration of these students in the class group.

Keywords: physical disabilities; school integration; students; teachers;

Abstract

Integrarea școlară a elevilor cu dizabilități fizice reprezintă în 
1  Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, București, ramona_stemate@
yahoo.com.
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continuare o provocare pentru școala românească de masă, cu toate că în 
acest domeniu s-au realizat multiple progrese în ultima perioadă. Deși s-au 
îndeplinit numeroase modificări de infrastructură pentru îmbunătățirea 
accesului și învățării elevilor cu dizabilități fizice în școala de masă, încă există 
numeroase instituții școlare care au spații educaționale greu accesibile pentru 
acești elevi. Având în vedere diversitatea manifestărilor fizice care provoacă 
dizabilitățile fizice, precum și varietatea mare a nevoilor lor educaționale, 
cadrele didactice pot participa la formări psihopedagogice de specialitate 
care au mai mult un caracter general și de ansamblu. Pentru a se asigura o 
integrare eficientă a fiecărui elev cu dizabilități fizice în activitățile educative 
și în grupul clasei, pentru a li se oferi acestora toate posibilitățile și șansele de 
a se dezvolta cognitiv, emoțional și social este nevoie de o dedicare specială a 
cadrelor didactice de la clasă. Aceștia trebuie să identifice și să implementeze 
modalitățile potrivite de adaptare a activităților educative și să monitorizeze 
permanent modul de integrare socială a acestor elevi în grupul clasei. 

Cuvinte cheie: dizabilități fizice; integrare școlară; elevi; profesori;

Aspecte introductive privind dizabilitățile fizice

Termenul „dizabilitate fizică” include o multitudine de dificultăți asociate 
funcționării fizice, de la unele deficienţe motorii care nu au nicio influență asupra 
învățării până la deficite neurologice care afectează capacitățile motorii grosiere 
şi fine sau până la lipsa controlului asupra funcționării fizice. Dizabilităţile fizice 
reprezintă un procent scăzut din categoria elevilor cu cerinţe educaționale speciale2. 
Majoritatea elevilor cu dizabilitate fizică au o inteligenţă medie sau peste medie, 
excepție făcând cei cu afecțiuni care le lezează şi funcţionarea cerebrală, de ex. 
paralizie cerebrală severă. 

Mulţi dintre acești elevi se pot adapta la învăţământul de masă dacă sunt 
sprijiniţi în acest proces şi dacă li se pune la dispoziţie tehnologia şi metodologia 
necesară. Este important să se realizeze toate modificările mediului educativ care sunt 
necesare pentru a favoriza participarea elevilor la activităţile educative: aranjamentele 
băncilor şi scaunelor, rampe de acces în toate încăperile etc.. Principalele nevoi 
educative ale acestor copii sunt accesul la o experienţă educativă tipică, la activităţile 
şi interacţiunile unei clase normale de elevi, precum şi posibilitatea de a utiliza 
resursele informaţionale adaptate propriei dizabilităţi. 

Dificultăţile fizice ale unei persoane se transformă într-o dizabilitate, sau într-
un handicap conform legislaţiei româneşti încă în vigoare, atunci când mediul în 
care persoana trăieşte nu îi poate asigura o participare obişnuită la viaţa societăţii. 
Elevii cu dizabilităţi sunt cei care au dificultăţi mai mici sau mai mari în a efectua 
2  Westwood, P., Commonsense methods for children with special educational needs, Routledge, Sixth Edition, Lon-
don, 2011.
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toate activităţile educative realizate de ceilalţi colegi. Atunci când au la dispoziţie 
instrumentele care să le permită realizarea acelor activităţi, dizabilitatea lor se 
reduce, cel puţin în mediul şcolar. Având în vedere progresele tehnologice din ultimul 
timp, multe persoane cu dizabilităţi fizice beneficiază de un acces mult mai mare la 
activităţile profesionale, comunitare, sportive sau culturale. 

Dizabilităţile fizice pot fi provocate de o multitudine de afecţiuni precum: bolile 
constituţionale ale oaselor, malformaţii, deformări rahitice cu tulburări de postură, 
traumatisme musculo-tendinoase, afecţiuni articulare sau paraplegii posttraumatice, 
amputări de membru, boli ale neuronului motor central sau ale celui periferic etc. 
Deoarece nu le putem aborda pe toate cu această ocazie, vom caracteriza pe scurt 
două dintre cele mai frecvent întâlnite în şcoala de masă, accentuând intervenţiile 
necesare pentru integrarea şcolară. 

Paralizia cerebrală este o boală cerebrală cronică, definită ca un grup de 
afecţiuni motorii neprogresive care debutează în primul an de viaţă şi sunt secundare 
leziunilor survenite la un creier aflat în dezvoltare3. Paralizia cerebrală afectează 
postura, tonusul muscular, capacitatea de mişcare şi uneori dezvoltarea cognitivă, 
fiind una dintre cele mai frecvente dizabilităţi fizice, cu o prevalenţă de aproximativ 
două cazuri la 1000 de nou-născuţi4. În această boală este afectată abilitatea 
creierului de a controla şi coordona mişcările corporale în mod adecvat, existând 
mai multe forme de manifestare: spastică, atetoidă sau diskinetică, ataxică sau mixtă. 
Paralizia cerebrală spastică este caracterizată de tensiune musculară, de o înţepenire 
a muşchilor care menţin corpul în poziţii anormale. Paralizia cerebrală atetoidă este 
caracterizată de mişcări involuntare, bruşte sau tremurătoare, iar paralizia cerebrală 
ataxică de dificultăţi de coordonare şi de menţinere a echilibrului. Paralizia cerebrală 
poate afecta părţi diferite ale corpului: cvadripareza – toate cele patru membre, 
tripareza – ambele picioare şi o mână, de obicei, hemipareza – mâna şi piciorul de pe 
aceeaşi parte. Paralizia cerebrală nu se poate vindeca, însă impactul negativ asupra 
coordonării, mobilităţii şi capacităţii de învăţare poate fi diminuat. 

Factorii de risc pentru paralizia cerebrală se regăsesc în lezarea sau dezvoltarea 
anormală a sistemului nervos, care poate avea loc pre-, peri- sau postnatal: infecţii 
sau boli pe timpul sarcinii, preeclampsia, hipoxia, naştere prematură, greutate fetală 
scăzută, infecţii virale postnatale traumatisme cerebrale, expunerea la toxine etc. 
Cauzele apariţiei bolii sunt uneori neclare5, neexistând o scădere a frecvenţei ei de 
apariţie, în ciuda progreselor semnificative apărute în îngrijirea medicală pre- şi 
postnatală.

Pentru elevii cu paralizie cerebrală care au un nivel suficient de autonomie 
pentru a fi integraţi în şcolile de masă, cu sau fără însoţitor, este indicat să se aibă 
3  Grigore, I., Paralizia cerebrală – patologii asociate, teză de doctorat, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. 
T. Popa”, Iaşi, 2010.
4  Westwood, P. Op.cit.
5  Eddy, L.L., Caring for Children with Special Healthcare Needs and Their Families – A Handbook for Healthcare 
Professionals, Wiley Backwell, 2013.
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în vedere următoarele aspecte care pot influenţa eficienţa activităţilor instructiv-
educative:

- dificultăţile cerebrale pot afecta abilităţile vizuale şi auditive6, unii copii 
având nevoie de o reducere a activităţii de scris-citit, deoarece provoacă oboseala 
muşchilor oculari;

- unii copii cu paralizie cerebrală au dificultăţi de pronunție și limbaj7, având 
nevoie de dispozitive de comunicare și de adaptarea modalităților de transmitere a 
informațiilor și de evaluare a progresului școlar;

- unii copii cu paralizie cerebrală pot avea nevoie să folosească echipament 
specializat şi/sau un scaun cu rotile, ceea ce necesită rampe de acces în sălile de curs 
şi în toalete, lărgirea ușilor, bănci modificate, aşezarea lângă uşă etc.;

- unii copii pot avea dificultăţi mai mici sau mai mari în realizarea activităţilor 
de scris şi desen, necesitând sprijin, modificarea instrumentelor de lucru, a metodelor 
de predare şi de evaluare, utilizarea tehnologiei pentru facilitarea comunicării;

- aproximativ 30% dintre copiii cu paralizie cerebrală au epilepsie8, iar 
medicaţia necesară pentru controlul crizelor are drept efect secundar reducerea 
atenţiei;

- aproximativ 60% dintre copiii cu paralizie cerebrală moderată sau severă au 
şi un anumit grad de dizabilitate intelectuală;

- unii copii cu paralizie cerebrală severă pot fi însă foarte inteligenţi, ei având 
dificultăţi în dezvoltarea potenţialului din cauza deficienţelor de comunicare;

- elevii cu paralizie cerebrală uşoară şi inteligenţă normală pot avea nevoie 
în principal de mai mult timp în rezolvarea sarcinilor şcolare şi a testelor, şi de o 
reducere a standardelor caligrafice;

- aceşti copii obosesc uşor şi au nevoie de perioade mai frecvente de odihnă;
- dacă nu au profesor de sprijin, este posibil să necesite ajutor în realizarea 

anumitor mişcări – de ex. îmbrăcatul unei anumite haine, pusul caietelor în ghiozdane 
etc.

Cunoaşterea principalelor caracteristici ale bolii şi a modalităţilor ei de 
gestionare educaţională este importantă, însă nu trebuie uitat faptul că fiecare copil 
în parte prezintă o combinaţie specifică de particularităţi fizice, fiecare membru şi/
sau parte a corpului fiind afectate într-un grad mai mic sau mai mare. 

Spina bifida este o boală congenitală care implică dezvoltarea incompletă 
a coloanei vertebrale şi a membranelor care o acoperă. Există mai multe tipuri şi 
grade de severitate, unele dintre ele necesitând intervenţie chirurgicală după naştere. 
Prevalenţa acestei boli este de aproximativ 1 copil la 1000 de nou-născuţi9. Efectele 
sale depind de localizarea leziunii şi de gradul de afectare a nervilor. Mulţi copii cu 
6  Westwood, P. Op.cit.
7  Fox, M., Including Children 3-11 with Physical Disabilities – Practical Guidance for Mainstream Schools, David 
Fulton Publishers , 2003.
8  Westwood, P. Op.cit.
9  Westwood, P. Op.cit.
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spina bifida au şi hidrocefalie, o acumulare excesivă a lichidului cefalorahidian în 
ventriculii cerebrali. Spina bifida pare a fi determinată atât de factori genetici cât 
şi de factori de mediu10. Formele uşoare nu au nici o influenţă asupra mobilităţii, 
inteligenţei şi învăţării11, însă cele mai severe pot provoca paralizia totală sau parţială 
a picioarelor, afectarea funcţionării vezicii urinare şi a intestinului gros, dificultăţi de 
mişcare a mâinilor, dificultăţi de echilibru, tulburări de circulaţie şi dificultăţi vizuale.

Incluziunea şcolară a elevilor cu forme uşoare sau moderate de spina bifida 
implică facilitarea accesului cu accesoriile de mobilitate (scaune cu rotile, cadre de 
mers, cârje etc.), permiterea accesului la ore mai târziu pentru a evita deplasarea pe 
culoarele aglomerate ale şcolii. Elevii cu spina bifida pot avea nevoie de sprijin în 
activităţile de motricitate fină (scris, desen) şi pot necesita un curriculum adaptat, 
având conţinuturile şi standardele de evaluare modificate. În acest sens, instrumentele 
TIC pot reprezenta un ajutor semnificativ în activitatea educativă, în facilitarea 
înregistrării datelor şi a comunicării lor. 

Adaptarea curriculară şi schimbările procesului instructiv-educativ depind de 
particularităţile şi nevoile fiecărui copil în parte. Dacă unii copii cu spina bifida pot 
avea aceleaşi performanţe şcolare cu elevii tipici, alţii pot avea deficienţe de învăţare 
moderate sau severe. Acestea sunt abordate individualizat, încercându-se o cât mai 
bună integrare în grupul de elevi. De multe ori integrarea şcolară este realizată 
eficient prin intervenţia unui profesor de sprijin. 

Aceşti copii sunt spitalizaţi frecvent, necesitând multiple intervenţii 
chirurgicale. Deoarece lipsesc de la şcoală timp îndelungat, au de multe ori nevoie de 
programe de recuperare a orelor pierdute. Atunci când au un elev cu spina bifida în 
clasă, cadrele didactice trebuie să acorde atenţie monitorizării stării sale de sănătate 
şi să identifice semnele unei eventuale deteriorări. 

Pe lângă cele enumerate mai sus, există şi alte afecţiuni medicale care pot avea 
un impact asupra mobilităţii persoanei şi a capacităţii sale de efort şi care, în funcţie 
de gravitate şi de tratamentul realizat, pot fi asociate cu un anumit nivel de dizabilitate 
fizică: bolile cardiovasculare, obezitatea morbidă, epilepsia, traumatismele cranio-
cerebrale, diabetul zaharat insulino-dependent, diverse tipuri de cancer, fibroza 
chistică, astmul etc. Unii copii cu aceste boli pot avea nevoie de modificarea orarului 
şcolar, de modificări ale mediului fizic al clasei sau de un anumit grad de asistenţă 
medicală la şcoală. În unele cazuri poate fi vorba despre o lipsă a elevului de la şcoală 
din cauza tratamentului realizat, după care este nevoie de recuperarea parcurgerii 
programei.

Integrarea şcolară a elevilor cu dizabilităţi fizice

Integrarea şcolară a elevilor cu dizabilităţi fizice în ţara noastră se realizează 
10  Farrell, M., The Effective Teacher’s Guide to Sensory Impairment and Physical Disability, Routledge, 2006.
11  Westwood, P. Op.cit.
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cu preponderenţă pentru cazurile mai uşoare şi medii, care au un anumit grad de 
autonomie motorie şi care nu necesită un grad ridicat de asistenţă medicală. Dacă 
dizabilităţile uşoare nu-i împiedică pe copii să se adapteze cerinţelor vieţii şcolare, 
cele medii, accentuate şi grave implică anumite măsuri pedagogice, medicale şi sociale 
diferite. Principalele bariere ale integrării şcolare sunt dificultatea transportului, 
numărul redus de profesori de sprijin şi de însoţitori, insuficienta asistenţă medicală 
şi socială, insuficienta informare despre drepturile civile. Deşi Legea nr. 448/2006 
prevede măsuri de adaptare a mediului fizic la nevoile persoanelor cu dizabilităţi, 
din păcate o mulţime de instituţii şcolare au rampe de acces pentru persoanele cu 
dificultăţi locomotorii doar la uşile principale şi nu în toate încăperile de clasă, la 
bibliotecă, laboratoare sau la toalete. Din acest motiv, o multitudine de copii cu 
dizabilităţi fizice nu urmează nici o formă de şcolarizare, incidenţa neşcolarizării lor 
fiind de şapte ori mai mare faţă de cea din populaţia generală12.

Pentru asigurarea unei educaţii incluzive şi pentru integrarea şcolară a elevilor 
cu dizabilităţi fizice, cadrele didactice au nevoie să ţină cont de următoarele aspecte:

- Elevii cu dizabilităţi fizice au nevoie de experienţe sociale şi educaţionale cât 
mai obişnuite, pentru a se putea dezvolta normal, pentru a-şi dezvolta personalitatea 
şi stima de sine, pentru a-şi forma relaţii sociale şi pentru a se forma profesional. 
Însă ei sunt mai vulnerabili respingerii şi marginalizării sociale, fiind percepuţi ca 
diferiţi de către unii dintre colegi. Stima de sine este în formare la vârsta şcolară şi 
experimentarea situaţiilor de marginalizare, respingere, etichetare, abuz are efecte 
asupra calităţii vieţii elevului cu dizabilităţi, asupra performanţei sale şcolare şi asupra 
motivaţiei de participare în activităţile de grup. Profesorul are rolul de a dezvolta 
şi promova atitudini tolerante şi incluzive, de a monitoriza şi gestiona integrarea 
elevului cu dizabilităţi în colectivul clasei.

- Elevii cu dizabilităţi trebuie educaţi să-şi dezvolte propriile forţe, să-şi 
utilizeze mecanismele compensatorii şi să devină cât mai autonomi posibil. Chiar 
dacă tendinţa iniţială este de a-i ajuta să realizeze diverse acţiuni de care au nevoie, 
este bine să se facă o delimitare foarte precisă între ceea ce pot să facă de unii singuri 
şi zonele în care necesită asistenţă. Ajutarea în exces a copiilor cu dizabilităţi fizice 
poate conduce la o reducere a motivaţiei acestora de a depune efortul să îndeplinească 
anumite activităţi, ceea ce poate conduce la o subdezvoltare în anumite domenii. 
Evitaţi să împingeţi scaunul cu rotile cu excepţia situaţiilor în care acest lucru vă este 
solicitat şi trataţi elevul cu dizabilitate fizică la fel ca pe ceilalţi elevi.

- Colaborarea dintre profesorii din consiliul clasei şi părinţii elevilor cu 
dizabilitate fizică este esenţială pentru integrarea şcolară. Profesorilor trebuie să li 
se comunice  caracteristicile specifice bolii, nevoile individuale particulare, efectele 
adverse semnificative ale medicaţiei elevilor, modificările de tratament şi anumite 
proceduri de intervenţie în caz de urgenţă, pentru a se putea asigura siguranţa 

12  CIAP - Comitetul Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat, Sintezele iniţiale ale proiectelor de analize 
socio-economice elaborate până în prezent la nivelul Comitetelor Consultative, 2012.
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acestora în mediul şcolar şi oferirea unor servicii educaţionale cât mai eficiente. În 
acelaşi timp, cadrele didactice trebuie să informeze părinţii despre orice eveniment 
semnificativ întâmplat în clasă sau în pauze şi despre orice modificare în starea de 
sănătate a elevilor. 

- Având în vedere că acest tip de dizabilităţi nu este în raport direct cu 
nivelul de inteligenţă, mulţi copii cu dizabilităţi fizice pot avea performanţe şcolare 
semnificative. Este bine să se evite prejudecata limitării lor intelectuale şi să se 
investească resurse materiale, de timp, financiare pentru dezvoltarea potenţialului 
lor în diverse domenii de activitate. În acelaşi timp poate exista nevoia adaptării 
metodologiei de evaluare, în sensul prelungirii timpului de lucru pentru cei cu 
dificultăţi de scriere, a modificării metodei de testare – oral sau scris – în funcţie de 
dizabilităţile specifice, a utilizării tehnologiei asistive.

- Unii copii cu dizabilităţi fizice şi cu inteligenţă normală prezintă unele 
întârzieri în dezvoltarea intelectuală din cauza lipsei de stimulare provocată de 
perioadele lungi de spitalizare sau de imobilizare la domiciliu. Este foarte important 
să se asigure o continuitate a stimulării cognitive şi pe perioada în care copiii nu 
pot veni la şcoală. Profesorii pot proiecta programe, lecţii sau teme de lucru pe care 
copiii să le realizeze cu o supraveghere minimă din partea părinţilor. În situaţiile 
în care imobilizarea este de durată, se poate solicita şcolarizarea la domiciliu, care 
presupune deplasarea cadrelor didactice la domiciliul copilului şi menţinerea legăturii 
pe internet pentru verificarea exerciţiilor sau pentru evaluarea competenţelor. Copiii 
internați în spitale pentru lungi perioade de timp pot fi considerați elevi cu cerințe 
educaționale speciale și pot fi organizate soluții educaționale la nivelul unităților 
sanitare în care se află un număr ridicat de astfel de copii, în special în orașele mari.

- Accesibilitatea mediului şcolar este extrem de importantă pentru construirea 
unei experienţe cât mai normale pentru aceşti copii. O şcoală incluzivă investeşte în 
modificările de construcţie şi de mobilier necesare facilitării unui acces ridicat elevilor 
cu dizabilităţi sau părinţilor cu dizabilităţi. În plus, este nevoie de disponibilitatea şi 
competenţa cadrelor didactice în a lucra cu instrumente pentru facilitarea scrierii 
la cei cu dificultăţi de prehensiune (DragonDiactate, tastaturi adaptate, software de 
recunoaştere vocală, înregistrarea lecţiilor) sau diverse accesorii care facilitează 
executarea anumitor mişcări. Toate aceste adaptări nu ar trebui să constituie acţiuni 
excepţionale, ci unele obişnuite, de îmbunătăţire a ofertei şcolare şi de pregătire a un 
mediu incluziv pentru toţi copiii comunităţii.

- Elevii cu dizabilităţi fizice pot avea şi deficienţe senzoriale, neurologice 
sau tulburări de învăţare, situaţie în care trebuie combinate serviciile educaţionale 
specifice tuturor tipurilor de deficienţe. Este important să se urmărească formarea 
abilităţilor sociale şi a mecanismelor compensatorii care să sprijine formarea unui 
grad cât mai ridicat de autonomie funcţională. 

- Cadrele didactice nu au sarcina asistenţei copiilor cu dizabilităţi fizice în 
activităţi precum mâncatul sau mersul la toaletă. Dacă elevul are nevoie de ajutor în 
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aceste domenii, atunci el vine la şcoală cu un însoţitor personal/părinte. Profesorii 
proiectează activităţile educative astfel încât toţi elevii din clasă să beneficieze de ele 
şi identifică acele activităţi necesare progresului şcolar şi al elevilor cu dizabilităţi. 
Pentru acest lucru se poate să aibă nevoie de o informare sau formare suplimentară.

- Atunci când se organizează activităţi extraşcolare trebuie să se ţină cont şi 
de posibilitatea elevilor cu dizabilităţi fizice de a participa. Lipsa de la acestea ar 
însemna o excludere din viaţa grupului clasei, ceea ce poate avea efecte negative 
de lungă durată asupra personalităţii copiilor. În cazul activităţilor în exterior sau a 
excursiilor, trebuie verificată disponibilitatea facilităţilor de transport pentru scaunele 
rulante sau cadrele de mers.

- Există unii copii cu diverse diagnostice medicale care nu îndeplinesc toate 
criteriile pentru a se încadra într-un nivel de dizabilitate, dar care totuşi au dificultăţi 
în executarea anumitor mişcări. Mulţi elevi pot fi diagnosticaţi cu diverse boli mai 
mult sau mai puţin grave fără a avea nevoie de intervenţii educaţionale individualizate 
pentru a se adapta la învăţământul de masă. Însă cu toate acestea, cadrele didactice au 
nevoie să cunoască starea medicală a elevilor, pentru a se asigura că sunt îndeplinite 
toate condiţiile şcolare pentru o gestionare eficientă a bolii şi a simptomelor, dar şi 
pentru a putea media efectele emoţionale şi comportamentale pe care starea de boală 
le poate avea asupra copilului. 

- Pe măsură ce cresc, copiii cu dizabilităţi fizice devin din ce în ce mai conştienţi 
de diferenţele existente între ei şi ceilalţi copii. Au nevoie de sprijin în depăşirea 
momentelor de deznădejde sau a manifestărilor depresive prin implicarea în multiple 
activităţi pe care să le poată face, fie în mediul şcolar, fie în afara acestuia (de ex. pot 
fi implicaţi în redactarea revistei şcolii sau în organizarea unui club de şah). 

- În majoritatea localităţilor există organizaţii non-guvernamentale care 
sprijină dezvoltarea copiilor cu diverse afecţiuni dizabilitante. Pentru diversificarea 
sprijinului educativ oferit copiilor cu dizabilităţi, mai ales în cazurile în care părinţii 
nu au resursele informaţionale sau financiare necesare, şcolile pot realiza parteneriate 
educative înspre binele copilului.

- Relaţia afectivă pozitivă dintre cadru didactic şi copilul cu dizabilităţi are 
o importanţă mare în integrarea şcolară a acestuia din urmă. Experienţa integrării 
în colectivul şcolar poate fi dificilă de multe ori şi elevii au nevoie de persoane în 
care să aibă încredere, la care să simtă că pot să apeleze atunci când se confruntă 
cu o problemă de orice fel. Construirea unor relaţii sănătoase, echilibrate, bazate pe 
respect şi o comunicare eficientă cu profesorii şi cu elevii din clasă şi din şcoală îi va 
pregăti pe elevii cu dizabilităţi pentru integrarea în comunitate şi la locul de muncă.

Unul dintre cele mai importante obiective ale integrării școlare a copiilor cu 
dizabilități fizice este dezvoltarea abilităților de relaționare socială care să sprijine 
integrarea socială și profesională viitoare. Însă integrarea socială în grupul clasei și 
acceptarea elevilor cu dizabilități de către elevii tipici nu are loc în mod spontan, de la 
sine, fără o intervenție precoce, structurată și susținută din partea cadrelor didactice. 
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Mulți elevi cu dizabilități fizice au dificultăți de integrare socială în grupul clasei, 
se simt neacceptați, respinși și marginalizați, ceea ce le poate afecta și procesul de 
învățare cognitivă. Cauza acestui fenomen este dublă: pe de o parte, majoritatea 
elevilor fără dizabilități nu manifestă în mod obișnuit atitudini de acceptare deschisă a 
elevilor cu dizabilități, iar pe de altă parte, o mare parte a elevilor cu dizabilități nu au 
aptitudini de creare și menținere a unor relații sociale, deoarece nu au avut suficiente 
ocazii să învețe să își formeze astfel de abilități. Prin urmare, acțiunea educativă 
trebuie să fie direcționată de asemenea în două sensuri: spre formarea de atitudini și 
comportamente de acceptare în rândul elevilor tipici și de dezvoltarea unor abilități 
specifice de relaționare și interacțiune socială în rândul elevilor cu dizabilități. 

Concluzii

Din ce în ce mai mulţi copii cu dizabilităţi fizice încep să fie înscrişi în 
învăţământul de masă, pe măsură ce şcolile devin mai incluzive şi părinţii îşi cunosc 
mai bine drepturile. Cu fiecare copil inclus într-o clasă normală, colegii lui pot învăţa 
din proprie experienţă cum să nu discrimineze şi cum să tolereze ceea ce este diferit. 
Din ce în ce mai mulţi copii cu dizabilităţi fizice au şansa să îşi dezvolte potenţialul 
cognitiv şi creativ, putându-se forma pentru o profesie şi pentru o viaţă socială activă. 

Conform C. Petrescu în lucrarea “Educația timpurie – o prioritate a 
învățământului românesc”, „în ultimii ani, în România, s-au întreprins o serie de 
acțiuni semnificative în sensul sprijinirii, elaborării și dezvoltării unor practici 
incluzive”13.

Rolul profesorilor în integrarea școlară și socială a elevilor cu dizabilități este 
crucial. Având în vedere existența numărului foarte ridicat de forme ale condițiilor 
medicale care provoacă dizabilități fizice, precum și varietatea manifestărilor acestora, 
este evident că nu se poate realiza o pregătire psihopedagogică de specialitate care 
să formeze cadrele didactice în adaptarea specifică a actului educațional pentru 
toate nevoile educaționale ale acestor copii. De aceea este important de menționat 
că, pentru o integrare școlară eficientă, sunt importante flexibilitatea, deschiderea, 
motivația și continua pregătire a profesorilor, care să abordeze cazul fiecărui elev 
diferențiat și să creeze toate condițiile necesare și posibile pentru ca acesta să se 
dezvolte cognitiv și social în mediul școlar.

Bibliografie

1. Carantină, D.I. & Tolontan, D.M. (2007). Psihopedagogie specială, Ovidius 
University Press.

2. CIAP - Comitetul Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (2012). 
13  Petrescu, C., Educația timpurie – o prioritate a învățământului românesc, ProUniversitaria, București, 2014, p. 
39.

UNIVERS EDUCAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/202144

Sintezele iniţiale ale proiectelor de analize socio-economice elaborate până în prezent 
la nivelul Comitetelor Consultative.

3. Eddy, L.L. (2013). Caring for Children with Special Healthcare Needs and 
Their Families – A Handbook for Healthcare Professionals, Wiley Backwell.

4. Farrell, M. (2006). The Effective Teacher’s Guide to Sensory Impairment 
and Physical Disability, Routledge.

5. Fox, M. (2003). Including Children 3-11 with Physical Disabilities – 
Practical Guidance for Mainstream Schools, David Fulton Publishers .

6. Grigore, I. (2010). Paralizia cerebrală – patologii asociate, teză de doctorat, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi.

7. Petrescu, C. (2014). Educația timpurie – o prioritate a învățământului 
românesc, ProUniversitaria, București.

8. RENINCO (2000). Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe 
educative speciale, UNICEF, Bucureşti.

9. Westwood, P. (2011). Commonsense methods for children with special 
educational needs, Routledge, Sixth Edition, London.

UNIVERS EDUCAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021 45

  
Ashim Kumar SAHA1

Ashim Kumar Saha, AKM Fazlur Rahman, Aminur Rahman, 
International Drowning Research Centre, Bangladesh (IDRC-B) and 
Centre for Injury Prevention and Research Bangladesh (CIPRB), 

House-162 B, Road-23, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206, Bangladesh 
Corresponding Author: 
Ashim Kumar Saha, Centre for Injury Prevention and Research 

Bangladesh, House-162 B, Road-23, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206, 
Bangladesh. Email:sahaashim106@gmail.com

Abstract

Purpose: Crèche (Anchal) is a low-cost intervention community based 
institutional day care Centre. It has operated ECD stimulus activities including 
protection of unexpected child drowning from adjacent waterbodies in rural 
households.   

Methods: In 2017-2019, total 15,472 (boys-7,634 & girls-7,838) 
children were enrolled in 400 Anchal (Crèche) under three intervention areas 
namely Kalapara, Taltoli and Betagi in Barishal. The monitoring tool was 
used to assess the performance of Anchal Maa and child.    

Findings: 98% of Anchal was functional during follow up time and 
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CRÈCHE IS A FEASIBLE LEARNING 
APPROACH TO CREATE COGNITIVE 
DEVELOPMENT AMONGST UNDER 5 

AGED CHILDREN IN BARISHAL

CRÈCHE ESTE O ABORDARE DE 
ÎNVĂȚARE FEZABILĂ PENTRU A CREA 
DEZVOLTARE COGNITIVĂ ÎN RÂNDUL 
COPIILOR CU VÂRSTA SUB 5 ANI DIN 

BARISHAL
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2% of Anchal was closed due to bad weather, sick, leave & negligence of 
Anchal Maa, trained local supervisor, child was not available in Anchal etc. 
Approximately 22.5% in Taltoli, 34.7% in Betagi and 42.8% total child in 
Kalapara were present there during visiting hour. The events were organized 
through Anchal Maa, conducted 45.1% rhyme/song/dance, 16.2% storytelling, 
21.4% playing and 17.3% introducing alphabet/number/animal/objects with 
children. 43.9% Anchal maa was selected perfectly appropriate rhyme/song/
dance from the enlisted items and 43.8% child were interactively participated 
there. In the storytelling part, 14.5% Anchal Maa was provided direction in 
precise language and 15.3% Anchal Maa was performed assigned activities 
according to training lesson. 20.7% Anchal Maa was chosen suitable child 
friendly play from the assigned playlist and 20.1% Anchal Maa was maintained 
neutrality during directions for considering age, gender, religious matter etc. 
16.8% Anchal Maa introduced effectively alphabet, number, animals and 
objects and 16.7% Anchal ma was provided direction in front of children in 
precise language for comprehend understanding.            

Conclusion: The young children were engaged in Anchal for ECD 
activities focusing on physical, language, socio-emotional, cognitive 
development etc. The cost-effective component Anchal (Crèche) in Barishal 
was found to be acceptable in rural communities for 1-5 years old children 
for implementing ECD stimulus and drowning prevention activities gradually 
throughout the country in future.   

Keywords: Crèche ; Anchal ma ; ECD ; cognitive ; venue ; Barishal ; 
Centre ;

Introduction

The Global report on drowning (2014) shows that children (1-4 years) are 
more vulnerable for drowning due to lack of proper supervision by their 

caregivers. 26% of drowning fatalities in these countries occurred among children 
under 5 years1. Globally, the highest rates of drowning deaths occur among children 
aged 1–4 years, most of whom drown very close to home2. Bangladesh Health and 
Injury Survey (BHIS, 2016) revealed that injury is one of the major public health 
problems of both children and adults in Bangladesh5. All fatal drownings were 
reported to be unintentional. Fatal drowning rates were consistently higher among 
males compared with females across all ages except among those aged 10–14 years 
where a higher rate was observed among females3. According to the 2016 BHIS, 
every day 40 children (aged between 0 and 17 years) lost their life due to drowning 
and this was the highest among all injury fatalities. Among adults (aged 18 years or 
more), there were 13 deaths from drowning per day and this was the sixth leading 
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cause of injury death in that age category3. Age was also significantly related to fatal 
drowning with those in the age group of 1–4 years having the greatest risk of 
drowning3. In Bangladesh, drowning accounts for 43% of all deaths in children aged 
1–4 years. Children 1–4 years old are the most vulnerable to drowning. Rural children 
are more at risk of drowning in Bangladesh4. Bangladesh has achieved 5th rank (8.94 
rate/100,000) through the top 20 Commonwealth countries for fatal drowning (all 
ages) by rate per 100,000 populations (RLSS Commonwealth Drowning-Data-
Factsheet FINAL Feb 2020-LR). Children who survive near drowning incidents are 
at risk of encountering the event in the future; therefore, they will need an improved 
supervision6. Improvements in woman’s educational prominence through increasing 
learning might therefore have a role in the prevention of non-fatal drowning in 
children7. Evidence based interventions such as playpens and community crèches are 
operative in preventing drowning mortality in children below five years of age8. 
Drowning happens in many different ways, and needs a range of prevention strategies 
to target the biggest risks. The main risk factors are: Lack of physical barriers between 
people and water, particularly close to home, Lack of supervision of young children9.  
According to CAMPE (2013), many parents surveyed felt that 5-year-old children 
are not adequately mentally and physically developed to be attending school. Another 
reason for late entry is that many working parents, especially those from low-income 
households living in informal urban settlements, are often unable to drop off and pick 
up young children to and from school (World Bank, 2018). Such families tend to wait 
till their children are old enough to commute to a nearby school independently10. The 
majority of the children aged 3–5 years not attending preschool or any other grades 
belonged to the younger age groups10. Among 5-year-olds, the urban-rural difference 
is higher, with around 59 percent of these children in urban areas enrolled in preschool 
compared to 41 percent in rural areas10. More specifically, only one out of five 
children aged 3–4 years was developmentally on track for literacy-numeracy skills. 
Similarly, slightly above two-thirds of children were on track in the socioemotional 
domain10. Providing high-quality services to disenfranchised families seeking help 
for children with neurodevelopmental concerns was the main impetus for establishing 
the CDCs11. Establishing early child development services within the health sector 
enabled rapid and extensive reach, especially to poor children early in life, because 
families were already attending health services. This reach can be extended deeper 
into rural communities through nationwide epidemiological surveillance systems 
made possible in part through the development of capacity for child developmental 
assessment and management by multidisciplinary teams of a child health physician, 
child psychologist, and developmental therapist at CDCs throughout the country11. 
Early childhood education (ECD) has been considered important in Bangladesh from 
the early years of its independence when the first education commission formed in 
1974 recognized the importance of early childhood education and recommended its 
introduction in the country. Subsequent education commission reports including the 

UNIVERS EDUCAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/202148

latest “National Education Policy 2010” have also emphasized the inclusion of pre-
primary education in the school system. Informal baby classes have existed for pre- 
school age children of less than 6 years along with government primary school from 
long ago12. One-year pre-primary education has to be expanded to gradually cover all 
children to bolster early learning and healthy brain development. Simultaneously, the 
problem of malnutrition has to be adequately addressed early on to foster physical 
and mental development of children which will facilitate learning at the primary and 
higher levels12. Early childhood development (ECD) is the cornerstone of human 
development. It is a continuous and individualized process of change in which a child 
learns to handle ever more complex levels of moving, thinking, speaking, feeling and 
relating to others. Development includes both physical growth and mental 
development. Physical growth refers primarily to the integrated growth of the human 
organs, while mental development refers to cognitive, social and emotional 
development. Cognitive development involves strengthening the base of knowledge 
and information, social development the improvement of interaction skills, and 
emotional development the intensification of levels of interest, inquisitiveness, 
feelings and warmth13. Early childhood development has a strong and positive impact 
on a child’s subsequent development and learning in later years. The early stimulation 
and preparation for education enhance student learning in school and increase the 
possibility of retention up to the terminal grades. In the last couple of years, WVB 
helped the community in launching ECCD and raising awareness on positive 
parenting skill. During the reporting period, a total of 45 ADPs rendered ECCD 
programs in 969 centers, together with their communities, reaching 18,795 children 
aged three to five years14. Child development depends on both physical growth and 
mental development, the latter encompassing the development of cognitive, social 
and emotional skills. Caregivers play a crucial role in supporting the child’s optimal 
development through appropriate caring practices. The quality of caring practices 
may be measured by the amount of time spent by a caregiver with the child on a day-
to-day basis and the type of support provided. This section describes specific caring 
practices of caregivers and their implications for child development13. A child 
generally receives loving care from parents and other caregivers in a family. Care of 
a child is important for their physical growth and mental development including 
cognitive and emotional development. Although caregivers are aware about providing 
care to a child, the main focus is on care for physical growth, ignoring the psychosocial 
aspects of child development. Care for physical growth may ensure certain observable 
basic behavior patterns, like walking, talking, seeing and eating, but developing other 
aspects of a child, such as being communicative (speaking), interactive (socializing), 
self-confident, independent and inquisitive, is essential to a ensure a good quality of 
life for a child13. During this time, children are involved in early childhood 
development (ECD) activities aimed at stimulating children’s physical, intellectual, 
linguistic, social and emotion development. Children aged 1 to 5 years old are eligible 
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to attend. Anchal centres are held in a suitable room in the Anchal Maa’s home, 
which is equipped with educational materials for child stimulation and barriers to 
create an enclosed space15. The aim of the present study was supervising children 
through ECD stimulus for low-cost intervention institutional day care Centre (Crèche) 
which has reduced child drowning in day by day in rural households.        

Methodology:

The cross sectional mixed method approach was used for this mini scale 
assessment study. The monitoring tool was utilized for measuring the overall 
performance of Anchal Maa and early childhood development (ECD) stimulus 
such as physical, linguistic, psycho-social, cognitive development of Crèche 
child. The statistical package for social science (SPSS) and spreadsheet was 
mainly accomplished to generate data analysis, cross tabulation and graphical 
chart of the study. In 2017-2019, total 15,472 (boys-7,634 & girls-7,838) 1-5 
years old children were enrolled in cost-effective intervention 400 Anchal 
(Crèche) in rural communities under three intervention areas namely Kalapara, 
Taltoli and Betagi in Barishal division.     

Results:

98% of Anchal was 
functional during surprising 
visiting hour follow up time in 
3 intervention areas and only 
2% of Anchal was closed due 
to bad weather, sick, leave & 
negligence of Anchal Maa, 
trained local supervisor, child 
was not available in Anchal 
at that time respectively. 
Approximately 22.5% in 
Taltoli, 34.7% in Betagi and 
42.8% total child in Kalapara 
were present there during 

surprising visiting hour.        
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The detailed breakdown of 
closed Anchal because of 0.4% 
Anchal Ma on leave, 0.2% Anchal 

Ma is sick suddenly, 0.1% Child is not 
available in Anchal unexpectedly, 

1% negligence of Anchal Ma is not for 
better performing and 0.7% others 
casual effect bad weather, lack of 
profound monitoring from the 

field level supervisors at that time.         

As per surprising visiting in Anchal 
(Crèche) by project personnel, 44% 
Anchal Ma was performed in Kalapara, 
35% in Betagi and 21% in Taltoli through 
delivering ECD stimulus activities 
perfectly among the child. The Anchal 
Mas of Kalapara & Betagi was highly 
better performing than Taltoli due to their 
significant self-motivational approach 
for conducting ECD related activities 
smoothly. In addition to, the dropout 
rate of Anchal child in Taltoli was bigger 
than the rest of 2 intervention areas. So it 
was hampered unpredictably Anchal Ma 
performance gradually in Taltoli.               

The events were organized through 
Anchal caregiver; 48% Anchal Mas in 
Kalapara, 34% in Betagi and only 18% in 
Taltoli were selected perfectly rhyme/song/
dance from the enlisted items as per ECD 
guidelines. Due to lack of necessary refresher 
training for Anchal Mas in Taltoli, they could 
not choose appropriate rhyme/song/dance 
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instantly for considering cognitive development of crèche child according to 
fixed training curriculum.            

During ECD stimulus related 
activities operation, 18% in Taltoli, 
34% in Betagi and 48% in Kalapara 
Anchal child interactively participated 
there. The interaction feedbacks from 
Kalapara & Betagi Crèche child was 
more outstanding and praiseworthy than 
the under 5 years old children in Taltoli. 
The perceiving capacity of Taltoli Anchal 
child was just a little bit lower than the 
left of 2 intervention areas in Barishal 
division.              

The Anchal Ma and assistant 
usually maintained neutrality on 
direction time for operating activities 
successfully through considering age, 
gender, religious aspect in Kalapara 
50%, Betagi 35% and Taltoli 16% 
respectively. Due to religious constraint 
in Taltoli intervention site, it was 
occasionally maintained the neutrality to 
avoid undesirable discrimination for the 
crèche child at that time.    

When operating the ECD activities 
in crèche, the Anchal Mas & assistant was 
provided direction effectively in precise 
language among the child in Kalapara 48%, 
Betagi 34% and Taltoli 18% only. As a result, the 
respective Anchal Centre child were captured 
the valuable lesson learned successfully from 
their caregivers via proactive delivery session.      
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The Anchal Ma & 
assistant was performed 
functionally the assigned 
activities in Taltoli 18%, 
Betagi 33% & Kalapara 49% 
according to training handout 
module.  Before conducting 
activities in crèche, the 
Anchal Ma was received 
5 days basic and 3 days’ 
rigorous refresher training. 
The Anchal assistant was 
perceived at least 2 days basic 
and 1-day refresher training 
due to training curriculum to 

perform crèche operation actively.   

According to crèche manual, the Anchal Ma was successfully chosen 
the appropriate story telling through interactive participation in Kalapara 
44%, Betagi 42% and Taltoli 14% respectively. As a result, the intelligence 
quotient of the respective child was developed consequently via active 
feedback delivery session.  
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During story telling part, the Anchal Ma and Assistant was normally 
maintained neutrality in directions time via considering age, gender & religious 
perspective to avoid unwanted discrimination amongst the crèche Centre 
child respectively Kalapara 45%, Betagi 42% & Taltoli 13%. The Anchal Ma 
was provided necessary directions precisely in Taltoli 15%, Betagi 37% & 
Kalapara 48% simultaneously. The Anchal Ma was performed allocated ECD 
related activities in Kalapara 45%, Betagi 42% and Taltoli 13% according to 
basic & refresher training session concurrently.                

During operating activities in crèche, the Anchal Ma was selected 
suitable play from the enlisted items in manual where utilized perfectly in 
Kalapara 45%, Betagi 28% & Taltoli 27%. Such as block set, puzzle games, 
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color shape matching and various alphabet organizing play has created on 
the intellectual level among the Anchal child gradually. The respective child 
participation was 3 intervention sites especially in Kalapara 45%, both of 
Betagi & Taltoli 28% proactively.      

On play time in crèche venue, the Anchal Ma did not perform any 
discrimination with child on conscious and unconscious mind through 
considering age, gender & religious aspect in Kalapara 46%, Betagi 29% & 
Taltoli 25% respectively. Furthermore, the Anchal Ma was delivered valuable 
directions via applying precise language in Kalapara 45%, Betagi 28% & 
Taltoli 27% how to play as well as these cache games. As per training manual, 
the Anchal Ma & assistant was performed to comprehend the assigned playing 
games with crèche child smoothly in Kalapara 46%, Betagi 28% & Taltoli 26%. 
After successfully participating in playing game, the Anchal child has learned 
more about problem solving approach continuously for the near future in life.                
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Respectively 28% of Taltoli, 42% in Betagi and 30% of Kalapara 
crèche child were completely understood during delivery session by Anchal 
Ma to introduce selected alphabet, number, animals and objects effectively. 
The interactive child participation was Kalapara 30%, Betagi 42% & Taltoli 
28% approximately. The Anchal Ma & Assistant was maintained neutrality 
in directions time for considering age, gender & concern to religious matter 
especially in Taltoli 25%, Betagi 44% and Kalapara 31% to ignore unexpected 
discrimination with crèche child.           

The Anchal Ma was provided directive language precisely to know 
about alphabet, number, animals and objects functionally in Taltoli 28%, 
Betagi 42% and Kalapara 30% for increasing understanding level of crèche 
child perfectly. The Anchal Ma was performed crèche related duties & 
responsibilities in Kalapara 31%, Betagi 41% and Taltoli 28% respectively 
according to 5 days basic and 3 days’ complete refresher training session.     

The Likert scale was used to measure the 
overall scoring results such as good, very good, 
best, satisfied and not satisfied of rhyme & song 
teaching status of Anchal child in 3 intervention 
areas. The scoring results of rhyme & song 
learning performance was Taltoli 18%, Betagi 
34% and Kalapara 48% approximately. The 
engagement of crèche child of Kalapara was 
better than the Betagi & Taltoli intervention 
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Anchal for their active willingness and strongest perceiving capability.            

The scoring results of storytelling part 
via measuring Likert scale in Taltoli 14%, 
Betagi 42% and Kalapara 44% approximately. 
The appropriate story was chosen for Kalapara 
& Betagi intervention site by Anchal Ma than 
Taltoli. The crèche child intellectual level 
of Taltoli was low performed due to lack of 
regular necessary refresher training of Anchal 
Ma than the rest of 2 intervention areas.            

The overall scoring results of 
perfect playing game session was both 
of Taltoli & Betagi Anchal Centre 28% 
and Kalapara Anchal 45% respectively. 
The creative playing games such as 
block set, puzzle & shape organizing, 
multidimensional alphabet arrangement 
was highly focused on psycho-social 
development of crèche child rigorously. 
This types of games have taught the 
child through learning by doing such as 
sharing toys with kinship group equally. 

The scoring results of introducing 
alphabet, number, animals and objects in 
Taltoli 28%, Betagi 42% & Kalapara 30% 
approximately. The overall performance 
and receiving skill of Betagi Anchal child 
was better than the Taltoli and Kalapara 
crèche for the dedication of the respective 
community day care Centre Anchal Mas. 
Before admitting in pre-primary school, 
the overall learning scores of Betagi 
Anchal child was more outstanding than 
the 2 intervention sites to cope with new 
lesson easily.               
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By using Likert scale 
(good-very good-best-
satisfied-not satisfied) to 
measure the outcome of 
child performance. The 
overall scoring results were 
personal hygiene behavior 
about child of Taltoli 22%, 
Betagi 35% and Kalapara 
43%. This type of hygiene 
promotional approach was 
increased the knowledge 
level of crèche child. It has 
changed drastically their 
attitude level also. The 
practice of hygiene behavior 
in Anchal child has changed 

their existing behavior mechanism at the standard level.      

The scoring results 
of infrastructure condition 
of Anchal venue was 22% 
in Taltoli, 35% of Betagi 
and 43% in Kalapara 
as a satisfactory level 
for the overall injury 
risk free environmental 
condition including airflow 
system, door barrier and 
well equipped materials 
mattress, selves, playing 
toys, storytelling books, 
posters etc. This type of 
infrastructure development 
has motived to the local 
1-5 years aged eligible 
children eagerly come to the 
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crèche Centre for their cognitive development including drowning reduction 
continuously in the southern part of Barishal division.   

  The number of total toys were not sufficient as per actual demand for 
Anchal children. The condition of Toys was not well-off according to useable 
situation. Because the supply chain management (SCM) was not working 
perfectly at that time. The number of total toys and along with a condition of 
toys were exist proportionately about Taltoli 22%, Betagi 35% and 43% in 
Kalapara due to overall longevity.                

 The number of total books and 
condition of books were reader friendly 
and also prominent to understand in 
Kalapara 43%, Betagi 35% and Taltoli 
22% for boosting up the early childhood 
development parameter simultaneously 
in Anchal child. The story telling part 
has surprisingly inspired to avoid the 
unwanted negative behavior of crèche 
child through utilization of brain 
storming in ethical norms, value and 
moral ideology related small case history.                    
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The number of total posters and condition of posters were feasible 

for Anchal child in 3 intervention areas namely Taltoli 22%, Betagi 35% 
and Kalapara 43% respectively. The colorful posters were prepared by 
multidimensional flowers, animals, fruits, birds, alphabets charts set packages 
for crèche child to increase their creative and new innovative ideas proactively. 
Those posters have enhanced their primitive imagination including articulating 
new thinking notions.           

Discussion

According to the lack of proper refresher training for Anchal Mas 
in Taltoli, they could not choose suitable rhyme/song/dance constantly 
to consider psycho-social development of crèche child concurrently. The 
intellectual feedbacks from child in Kalapara & Betagi community day care 
Centre was more performing than the benchmark level of Taltoli Anchal. Due 
to religious dogma in Taltoli intervention area, it was occasionally maintained 
the neutrality such as age, gender, religious aspect to avoid unpredicted 
discrimination for the crèche child. After adopting valuable directions in 
precise language, the Anchal Centre child were perceived relevant lesson 
learned perfectly. Before operating events in crèche, the Anchal Mas and 
assistants were received necessary basic and refresher training rigorously 
due to training handout module. The crèche child in 3 intervention sites 
were participated story telling part successfully via interactive delivery 
session. It has inspired their rethinking understanding level through using 
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Q&A mechanism. The block set, puzzle games, color shape matching and 
multidimensional alphabet organizing play has created on problem solving 
understanding level through the Anchal child progressively. The crèche child 
was entirely understood to know about alphabets, numbers, animals and 
variety of objects functionally by crèche caregiver before entering in pre-
primary school. The Likert scale was used for measuring the overall scoring 
results such as good, very good, best, satisfied and not satisfied of rhyme & 
song teaching condition of Anchal child in 3 intervention areas. The suitable 
story was chosen perfectly in Kalapara & Betagi intervention area by Anchal 
Ma than Taltoli. The innovative playing games such as block set, puzzle & 
shape organizing, multidimensional alphabet organizing was highly focused 
on cognitive development of crèche child meticulously. This types of playing 
games were taught the child to learn sharing techniques with peer group 
functionally. The overall perceiving skill of Betagi Anchal child to understand 
completely alphabets, numbers, animals and dimensional objects were better 
performed than the 2 intervention sites. The personal hygiene behavior was 
improved both of knowledge & attitude level of the crèche child radically. 
It has also changed their existing behavior practically according to basic 
standard. This infrastructure development has mobilized enthusiastically 
below 5 years old children willingly to come in the Anchal Centre for their 
psycho-social development including drowning prevention gradually in 
Barishal division. The provided total toys were not adequate as per required 
of Anchal operation SoP. The delivered toys were not also so good according 
to useable condition & durability. So it has slightly hampered the overall ECD 
score of crèche child in 3 intervention areas. The supplied total books and 
condition of books were reader friendly and prominent to comprehend for 
the enhancement of ethical standard, norms, values remarkably about Anchal 
child. The colorful posters were arranged by set of packages such as flowers, 
animals, fruits, birds, alphabets chart to increase crèche child creative inner 
mind fruitfully. Those posters have enriched their primeval imagination 
thinking posture successfully at pre-primary school stage. Finally, this type 
of community day care Centre crèche considered as a Anchal is a one kind 
of realistic supervision institution to create ECD stimulus effectively through 
applying evidence based research for 1-5 years old children in whole Barishal 
division especially in Bangladesh.                                       
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Limitations of the Study

In several cases bad weather, sick, leave & negligence of Anchal Mas 
& assistants, trained local supervisor, child was not available in Anchal 
for disrupting to conduct this assessment study effectively. Again, periodic 
monitoring and surprised observation visits were interrupted for frequent 
natural disasters, local political instability in Barishal division. 

Conclusion 

The young children were involved in Anchal for crèche related activities 
focusing on physical, language, socio-emotional, cognitive development 
etc. The cost-effective & proven via scrutinized evidence based research 
component Anchal in Barishal division was found to be satisfactory in rural 
communities for under 5 years aged children to implement ECD stimulus and 
drowning reduction activities increasingly throughout the country including 
internationally in future.         
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Ioana - Tania STOEAN1 

Rezumat

Criza sanitară provocată de coronavirus a determinat numeroase 
dificultăți economice la nivelul economiei naționale și mondiale. Cea mai 
afectată resursă a organizației este considerată a fi chiar resursa umană. 
Pentru a veni în sprijinul angajatorului, guvernanții au trebuit să adopte 
măsuri prin care să protejeze salariații.

Cuvinte-cheie: kurzarbeit; flexibilitatea muncii; protecție socială; 

Abstract

The health crisis caused by coronavirus has caused many economic 
difficulties in the national and world economy. The most affected resource 
of the organization is considered to be the human resource itself. In order 
to support the employer, the governors had to adopt measures to protect 
employees.

Key words: kurzarbeit; labor flexibility; social protection; 

1. Scurt istoric 

Kurzarbeit este un termen de proveniență germană care poate fi tradus 
ca fiind reducerea temporară a timpului de muncă în situația în care 

o întreprindere se confruntă cu dificultăți economice. Conceptul are în vedere 
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combaterea lipsei de activități lucrative în perioade scurte de timp și asigurarea 
unor măsuri de protecție socială.

Conceptul își are originea la începutul secolului al XX-lea, potrivit unei 
lucrări din 2011 publicată în Revista Internațională a Muncii, intitulată „Muncă 
de scurtă durată: răspunsul german la marea recesiune”. Declanșatorul unei astfel 
de politici a fost o modificare adusă legilor privind impozitul pe tutun în 1909, 
care a dus în cele din urmă la mai puține activități în fabricile de prelucrare a 
tutunului. După Primul Război Mondial, prestația pentru muncă pe termen scurt 
a fost integrată în noua schemă de indemnizație de șomaj pentru toate sectoarele 
industriei din Germania2.

Modelul german de reducere a orelor de muncă și de protecție socială a 
salariaților a fost adoptat cu succes și în timpul recesiunii economice din anii 2008 
– 2009, însă la acel moment motivația a fost de natură strict economică. 

Conceptul a fost importat în legislația mai multor țări europene sub diverse 
denumiri, astfel: în Germania este utilizat termenul de muncă pe termen scurt, în 
Franța este cunoscut ca fiind șomaj parțial/tehnic sau muncă parțială, în Canada și 
SUA se vorbește de muncă partajată etc.

2. Instrumentul SURE de protecție economică

Clasa politică, în timpul stării de urgență, a încercat să reglementeze situația 
orelor de lucru reduse, propunând un program de protecție economică sintetizat 
prin abordarea unui cadru normativ specific la nivelul fiecărei țări. Astfel, pe fondul 
contracției economice cauzată de pandemie, guvernele majorității țărilor au fost 
obligate să procedeze la adoptarea  unor instrumente prin care angajații să nu își 
piardă locurile de muncă și o parte din salariu să fie plătită de stat. Prin urmare, în 
Germania salariul plătit de stat a fost între 60 - 67%, în Cehia a fost în cuantum 
de 80%, în Canada subvenția a fost de 65%, în timp ce în Franța a fost de 2/3 din 
salariul de bază.

La nivelul Uniunii Europene a fost dezvoltat Instrumentul european de sprijin 
temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) care 
are menirea de a proteja cetățenii și a atenua consecințele socioeconomice foarte 
grave ale pandemiei de COVID-193. Până la acest moment, 14 țări europene au 
obținut sprijin financiar în valoare de 90,3 miliarde euro pentru implementarea unor 
măsuri socioeconomice la nivel național. Printre aceste țări se găsește și România, 
care a obținut un împrumut în valoare de 4 miliarde euro.

2  https://indianexpress.com/article/explained/explained-germanys-kurzarbeit-scheme-for-payment-of-staff-hit-
by-lost-work-hours-6329831/
3 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-
eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_ro , accesat la data de 01.12.2020

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021 65

3. Aplicarea kurzarbeit în România  

În România kurzarbeit a fost transpus prin OUG nr.132/2020. Acest act 
normativ a vizat posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților cu cel mult 
50%, urmând ca angajatorul să plătească angajatul corespunzător normei de muncă 
efectiv prestate. 

În actul normativ existau mențiuni privind instituțiile care nu se pot încadra 
în situația de a aborda clauza kurzarbeit. Printre acești angajatori enumerăm: 
instuțiile publice, angajatorii care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care 
au activitățile suspendate sau restricționate, angajatorii care sunt înregistrați în 
jurisdicții necooperante în scopuri fiscale (Samoa Americană, Belize, Fiji, Guam, 
Insulele Marshall, Oman, Samoa, Trinidad și Tobago, Emiratele Arabe Unite, 
Insulele Virgine Americane și Vanuatu). 

Din punct de vedere al persoanelor care au făcut obiectul kurzarbeit enumerăm:
- salariații, cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia; 
- ucenicii, cu condiția ca angajatorul să asigure ucenicului accesul la pregătire 

teoretică și practică, potrivit Legii nr. 279/2005.
Din perspectiva persoanelor care nu s-au încadrat pentru a beneficia de clauza 

kurzarbeit enumerăm:
- manageri/directori;
- administratori statutari;
- persoanele care prestează activități de intership;
- persoane care au încheiat contract de mandat. 
Pentru a beneficia de clauza kurzarbeit, angajatorii trebuiau să îndeplinească 

următoarele condiții:
- se constata reducerea temporară a activității determinată de instituirea stării 

de urgență/alertă/asediu; 
- se constata că reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de 

afaceri din luna anterioară aplicării măsurii de reducere a timpului de lucru sau că 
aceasta este redusă cu cel puțin 10% față de aceeași lună din anul anterior; 

- se constata că măsura reducerii timpului de lucru și a salariului afectează cel 
puțin 10% din numărul total de angajați ai întreprinderii. 

Din punct de vedere financiar, salariații puteau să beneficieze de o indemnizație 
în cuantum de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul 
individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate 
ca urmare a reducerii timpului de muncă. Indemnizația a fost prevăzută a fi suportată 
integral de angajator, urmând a fi decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

Ca modalitate de decontare, precizăm că aceasta se efectua pentru luna 
anterioară celei în care se depunea solicitarea de recuperare. Practica a evidențiat că 
au fost identificate situații în care se constata că indemnizațiile acordate salariaților 
nu se pot recupera integral de către angajator de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.
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Pentru angajator, indemnizația nu se putea cumula cu:
 a) decontarea unei părți din salariu la angajarea de salariați pe durată 

determinată (41,5%);
 b) decontarea unei părți din salariu în cazul menținerii de salariați reveniți din 

șomaj tehnic (41,5%);
 c) decontarea unei părți din salariu la angajarea de șomeri la început sau la 

sfârșit de carieră (2.500 lei);
 d) măsurile de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor 

pentru șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002. 
 Procedura de decontare a indemnizației pentru reducerea timpului de lucru a 

fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 719/2020. Astfel, din perspectivă fiscală, 
în situația aplicării clauzei kurzarbeit, se datorează următoarele contribuții către 
bugetul de stat:

- impozit pe venit în cotă de 10%; 
- contribuția de asigurări sociale în cotă de 25%; 
- contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10%; 
- contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25%. 
În ceea ce privește introducerea mențiunilor în ReviSal, precizăm că aceasta 

era o condiție obligatorie pentru toți salariații care beneficiază de clauza kurzarbeit.

Concluzie

Managementul siguranței reprezintă una din formele cele mai eficiente de a 
proteja lucrătorii care necesită sprijin economic și social. Vulnerabilitățile identificate 
în timpul pandemiei din 2020 au condus la adoptarea unor măsuri de protecție socială 
pentru salariți în scopul evitării concedierilor datorită scăderii temporare a nivelului 
activității comerciale a companiilor.

Situația economică actuală este văzută de specialiștii în macroeconomie ca 
fiind o mare recesiune pe fondul căreia protecția locurilor de muncă reprezintă o 
prioritate prin implementarea de către companii a unui model precum kurzarbeit care 
a determinat o mai mare flexibilitate a activităților lucrative.

Bibliografie

O.U.G. nr. 132/2020, privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței 
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în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

H.G. nr. 719/2020, pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a 
sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-
policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/

sure_ro
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Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Rezumat 

Un rechizitoriu bine documentat, susținut de date și cifre concrete, ne 
arată jaful la care a fost supusă România de sute de ani. Studiul elaborat de 
profesorul Eugen STĂNESCU se referă la perioada de timp 1415 – 2016. În 
toată perioada de timp menționată prăduitorii din afara țării, în complicitate 
cu trădătorii din interiorul țării, au furat România, fără scrupule. 

Cuvinte cheie: aur; jaf; prăduitori; integrare în UE; sărăcie; 

Abstract 

A well-documented indictment, supported by concrete data and numbers, 
shows us the robbery to which Romania has been subjected for hundreds of 
years. The study elaborated by professor Eugen STĂNESCU refers to the time 
period 1415 - 2016. During the whole time period mentioned, the predators 
from abroad in complicity with the traitors from inside the country stole 
Romania without scruples. 

Keywords: gold; robbery; predators; EU integration; poverty; 

Introducere

Din 2007, România a devenit membră a Uniunii Europene (UE). De atunci, 
României, de la an la an, i-a mers din ce în ce mai greu și mai rău.

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

JEFUIREA POPORULUI ROMÂN  
ÎN DATE ȘI CIFRE CONCRETE

THE ROBBERY OF ROMANIAN 
PEOPLE IN DATA AND  
CONCRETE NUMBERS
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România nu a devenit nici prosperă și nici respectată, dimpotrivă a sărăcit și a 

devenit mult mai umilită și mai coruptă.
Succinta analiză pe care o voi face va fi pentru primii zece ani de la integrarea 

României în UE (2007-2016). De ce? Pentru a o compara cu studiul pe care l-a 
făcut prof. Eugen STĂNESCU, director la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie 
Prahova. 

Acest studiu a fost publicat în revista prahoveană „Justițiarul” în septembrie 
2017 și, ulterior, comentat de Constantin Cojocaru, cel care a propus adoptarea unei 
Constituții a Cetățenilor care ar fi stopat jaful resurselor naturale, prin românizarea 
și democratizarea capitalului.

Prezentul articol este structurat în două părți. În prima parte este prezentat un 
exemplu de privatizare frauduloasă din miile de privatizări de acest gen, care se vor 
face și se for fi făcut conditionate politic și după 2007. Prima parte este un preambul 
al părții a doua a articolului în care este prezentat studiul prof. Eugen STĂNESCU, 
comentat de economistul Constantin Cojocaru (7 septembrie 2017). 

I 
Încă dinainte de 2007, ca urmare a condițiilor de preaderare impuse de UE 

României, acesteia i s-au furat toate companiile de distribuție de gaz și electricitate 
(Distrigaz și Electrica). Acestea s-au privatizat (ce denumire ironică au folosit 
asasinii economici!) pe sume foarte mici.

Analiza prin comparație cu alte „privatizări” din Europa a unor obiective 
energetice similare este edificatoare.

În ROMÂNIA: 
Distrigaz Nord (Ruhrgas, 303 mil euro, anul 2004); Distrigaz Sud (Gaz de 

France, 310 mil euro, 2004); Electrica Moldova (E.On Energie, 100 mil dolari, 
2005); Electrica Oltenia (CEZ, 166,5 mil euro, 2005); Electrica Dobrogea și 
Banat (Enel, 112,5 mil. euro, 2005, plus 100 mil. euro plata datoriilor); Electrica 
Muntenia Sud (Enel, 820 mil euro, 2006).

În total, dacă adunăm toate sumele mai sus prezentate, constatăm cu uimire că 
cele șapte companii românești au fost vândute cu 1,92 miliarde de euro. 

În EUROPA:
Compania de distribuție a gazelor naturale în Slovacia (Slovensky. Plynarensky 

Priemysel – SPP, mai mică de câteva ori decât distribuția de gaz românească, a fost 
privatizată în 2003 pe o sumă de circa 2 miliarde de euro. Cumpărătorii au fost 
aceiași ca în cazul distribuțiilor românești de gaze (EON Ruhrgas și Gaz de France). 
Ei au preluat de la compania slovacă doar 49% din acțiuni. Comparativ cu România, 
guvernul slovac a păstrat controlul statului (prin cele 51 de procente) asupra acestui 
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domeniu atât de important pentru o economie.
Din acele momente premergătoare și, ulterior integrării „României în UE” 

(2007), asupra României s-a abătut apocalipsa, care continuă și nimeni nu-i vede 
sfârșitul aproape. Dimpotrivă, el continuă și azi la dimensiuni mult mai înfricoșătoare.

De la început cu ajutorul trădătorilor din România, s-a preferat să vindem 
ieftin în defavoarea interesului statului și economiei românești. Când toate aceste 
contracte vor fi desecretizate, atunci vom avea imaginea josniciei celor care au 
negociat în genunchi resursele României, cerșind milă pentru darurile pe carele-au 
făcut acestora.

Din acel moment, românii vor avea dreptul să naționalizeze tot ceea ce i s-a 
furat prin așa-zisele privatizări și să ceară despăgubiri pentru prejudiciile morale și 
materiale care i s-au adus poporului român și României. 

Nimeni nu-i mai presus de legile internaționale.

Jefuirea resurselor naturale și umilințele poporului român

Sunt țări care urlă ca din gură de șarpe și se autovictimizează la nesfârșit, cerând 
despăgubiri colosale în numele unor nedreptăți și a unor suferințe mai mult sau mai 
puțin îndreptățite. Dar poporului român cine îi face dreptate și cine îl despăgubește 
în urma jafului și atrocităților săvârșite pe teritoriul României? Cu siguranță că vor 
veni și acele vremuri când poporului român i se va face dreptate.

Referitor la umilirea și jefuirea poporului român, vom prezenta în continuare 
în sinteză studiul prof. Eugen STĂNESCU.

Studiul are la bază documente păstrate în muzee de specialitate ale României 
iar evaluarea dimensiunii jafului la care a fost supus poporul român începe cu anul 
1415, anul în care Muntenia a început să plătească tribut Imperiului Otoman.

Iată cifrele la care a ajuns dl. Prof. Eugen STĂNESCU:

II
În perioada 1415-1877, deci, în 460 de ani, Imperiul Otoman a scos din 

Muntenia, Moldova şi Transilvania echivalentul a 341 tone de aur.
În perioada 1678-1918, deci, în 240 de ani, imperiul Habsburgic a scos din 

Oltenia, Banat, Transilvania şi Bucovina, echivalentul a 876 tone de aur.
În perioada 1711-1877, deci, în 166 de ani, Imperiul Rus a scos din Principatele  

Române, echivalentul a 46 tone de aur.
În total, cele trei imperii, în perioada 1415-1877, deci, în 460 de ani, au 

scos din teritoriile locuite de români o avuţie echivalentă cu 1.263 zone de aur.
Domnul Profesor STĂNESCU ne spune, însă, că jefuirea românilor s-a 

intensificat după obţinerea independenţei, în 1877, şi după Marea Unire, din 
1918, astfel că, în perioada care a urmat, până în anul 1945, la cele 1.263 tone 
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de aur, s-au mai adăugat alte 12.564 tone de aur, reprezentând daune de război 
şi profiturile scoase din ţară de corporaţiile străine care, în perioada interbelică, 
ajunseseră să controleze peste 80% din capitalul românesc.

Domnul Profesor STĂNESCU a făcut un efort extraordinar să convertească 
în aur diversele plăţi făcute de români către imperiile cotropitoare de-a lungul 
veacurilor, sub formă de bani, sau în natură etc., astfel că cifrele în aur le putem, 
acum, converti în banii actuali, în lei sau în euro, luând în considerare preţul actual 
al aurului.

În Raportul Anual al Băncii Naţionale a României, 2016, ultimul dat publicităţii, 
se precizează că rezervele de aur ale României, la data de 31 decembrie 2016, 
erau de 104 tone, cu o valoare de 3,5 miliarde de euro. Preţul luat în considerare 
de BNR este de 35 euro pe gramul de aur, respectiv 35 milioane de euro pe tona de 
aur.

Dacă aplicăm preţul de 35 milioane de euro pe tona de aur la cantitatea de 
13.827 tone estimată de Domnul Profesor Stănescu, ajungem la concluzia că, între 
anii 1415 şi 1945, poporul român a fost jefuit de o avuţie egală cu 484 miliarde 
de euro, în banii de astăzi.

Conform datelor publicate în Anuarele Statistice ale României, valoarea 
imobilizărilor corporale, deci a capitalului fix al României, la sfârşitul anului 
1989, era egală cu 480 miliarde euro, în banii de astăzi.

Asta înseamnă că, între anii 1945 şi 1989, poporul român reuşise să 
acumuleze un capital egal cu avuţia de care fusese deposedat de străini în cele 
cinci secole anterioare.

Tot conform datelor publicate în Anuarele Statistice ale României, în perioada 
1990-2016, PIB-ul realizat în România, exprimat în preţurile anului 2016, a 
fost egal cu suma de 3.200 miliarde de euro, din care 1.100 miliarde de euro 
au fost încasate de poporul român, sub formă de salarii, pensii, ajutoare sociale 
şi de statul român, ca venituri bugetare rămase după plata salariilor bugetarilor, a 
pensiilor şi a ajutoarelor sociale, restul, de 2.100 miliarde de euro au intrat, sub 
formă de profituri, în buzunarele şi conturile celor care au devenit proprietari 
ai capitalului românesc, după anul 1989.

Din cele 2.100 miliarde de euro, trebuie să scădem 200 de miliarde care 
reprezintă veniturile mixte realizate de cei 2 milioane de mici întreprinzători români 
care se chinuie să supravieţuiască în climatul total ostil impus de marile corporaţii 
autohtone şi transnaţionale.

Mai rămân 1.900 miliarde de euro care reprezintă profiturile încasate 
de marile corporaţii străine şi autohtone, cele create prin megahoţiile numite 
privatizări şi retrocedări.

Conform datelor publicate de către Ministerul Finanţelor Publice referitoare 
la execuţia bugetară, în ultimii 27 de ani, numai 20% din cele 1.900 miliarde de euro 
profituri au fost declarate şi impozitate, ceea ce înseamnă că, în această perioadă, 
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valoarea profiturilor nedeclarate şi neimpozitate se ridică la peste 1.500 miliarde 
de euro.

Conform comunicatului nr 102/2015 al Institutului Naţional de Statistică 
al României, 88% din capitalul utilizat în România este controlat de corporaţiile 
străine, restul, de 12%, fiind controlat de cele autohtone.

Dacă aplicăm cele 88 de procente la cele 1.500 miliarde de euro 
profituri nedeclarate şi neimpozitate, aflăm că partea care a revenit străinilor, 
corporaţiilor transnaţionale, este de 1.320 miliarde de euro. La acestea trebuie 
să adăugăm suma de 296 miliarde de euro, care reprezintă profiturile nete, după 
impozitare, încasate de aceleaşi corporaţii transnaţionale, pentru profiturile declarate, 
şi să scădem cele 6 miliarde de euro, cât au investit aceste corporaţii în România, în 
perioada 1990-2016.

Ajungem, astfel, la cifra de 1.610 miliarde de euro, care reprezintă 
valoarea avuţiei scoase din România de Imperiul Transnaţional, în ultimii 27 
de ani.

Aplicăm preţul de 35 milioane de euro pentru tona de aur şi aflăm, astfel, că 
avuţia pe care a scos-o din România Imperiul Transnaţional, în ultimii 27 de ani 
este de 46.000 tone aur, pe care o putem compara cu cantităţile de aur scoase din 
România de către străini, până în anul 1945.

Deci, în ultimii 27 de ani, Imperiul Transnaţional a scos din România o 
avuţie de 3,3 ori mai mare decât au scos toate imperiile, în 530 de ani, între anii 
1415 şi 1945.

În ultimii 27 de ani, Imperiul Transnaţional a scos din România o avuţie 
de 135 ori mai mare decât a scos Imperiul Otoman în 460 de ani.

În ultimii 27 de ani, Imperiul Transnaţional a scos din România o avuţie 
de 53 ori mai mare decât a scos Imperiul Habsburgic în 240 de ani.

În ultimii 27 de ani, Imperiul Transnaţional a scos din România o avuţie 
de 1.000 ori mai mare decât a scos Imperiul Rus în cele 10 invazii făcute în 
teritoriile româneşti pe parcursul a 166 de ani.

Se aprecia, la acea dată, adică în anul 2017, că PIB-ul României va fi, foarte 
probabil, de circa 180 miliarde de euro, din care cel puţin jumătate, adică 90 miliarde 
de euro, va intra în buzunarele şi conturile corporaţiilor transnaţionale, iar această 
sumă va fi scoasă din ţară. O sumă care echivalează cu 9.000 kilometri de autostradă, 
sau 2.600 tone de aur.

Imperiul Transnaţional a ajuns să scoată din România echivalentul 
a 2.600 tone de aur, într-un singur an, de 2 ori mai mult decât au scos din 
teritoriile româneşti Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic şi Imperiul Rus, 
ÎMPREUNĂ, în 460 de ani.

Acesta este rezultatul ÎNSTRĂINĂRII capitalului românesc.
Acesta este rezultatul erorii strategice (a se citi trădării strategice) făcute 

de guvernanţii României în vara anului 1990, când au respins Varianta Cojocaru 
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şi au adoptat Varianta Brucan, Legea 15/1990, prin care au deposedat poporul 
român de capitalul acumulat până în anul 1989, au trecut acest capital în 
proprietatea privată a statului, l-au falimentat, prin inflaţia declanşată de BNR, 
şi l-au trecut, apoi, cvasigratuit, în proprietatea străinilor, a transnaţionalilor, 
prin megahoţiile numite privatizări şi retrocedări, luându-şi şi ei partea din 
pradă, cele 10-12 procente din capital, cu care s-au autoîmproprietărit.

Ajunşi proprietari asupra capitalului, transnaţionalii au capturat şi 
statul român, prin corupţie, pe care îl folosesc pentru crearea sistemului juridic 
şi financiar, prin care îşi însuşesc mai mult de jumătate din avuţia pe care o 
creează poporul român, prin munca sa, prost plătită.

Din păcate, poporul nu cunoaşte nici dimensiunea jafului la care este supus, 
nici complicatul mecanism prin care este jefuit. Adevărul este bine ascuns de către 
cei care guverneză țara, dar și de presa coruptă şi controlată de către proprietarii 
capitalului.
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Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Rezumat 

Acum 76 de ani între 4 și 11 februarie 1945, Roosevelt, Churchill și Stalin 
plănuiau reorganizarea Germaniei și a Europei după război în conferința de 
la Yalta, oraș aflat în Crimeea. La momentul Conferinței de la Yalta, sovieticii 
se apropiaseră de Berlin la doar 65 de kilometri. La acea dată Conferința de 
la Yalta a primit numele de cod „Conferința Argonaut”. Orașul Yalta a fost 
ales după ce I. V. Stalin a respins Grecia, Malta sau Cipru invocând motive 
medicale.

Cuvinte cheie: război; pace; împărțirea Europei; România; ocupația sovietică; 
lovitura de stat;

Abstract 

76 years ago, between February 4 and 11, 1945, Roosevelt, Churchill, 
and Stalin planned to reorganize Germany and Europe after the war at the 
conference in Yalta, a city in Crimea. At the time of the Yalta Conference, the 
Soviets had approached Berlin only 65 kilometers away. At that time the Yalta 
Conference was codenamed ”Argonaut Conference”. The city of Yalta was 
chosen after I. V. Stalin rejected Greece, Malta or Cyprus on medical grounds.

Keywords: war; peace; the division of Europe; Romania; the Soviet 
occupation; coup d’etat;

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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YALTA AND MALTA
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Introducere

Acum 76 de ani, între 4 și 11 februarie 1945, Roosevelt, Churchill și Stalin 
plănuiau reorganizarea Germaniei și a Europei după război în conferința 

de la Yalta, oraș aflat în Crimeea. La momentul Conferinței de la Yalta, sovieticii se 
apropiaseră de Berlin la doar 65 de kilometri. La acea dată, Conferința de la Yalta 
a primit numele de cod „Conferința Argonaut”. Orașul Yalta a fost ales după ce I. 
V. Stalin a respins Grecia, Malta sau Cipru, invocând motive medicale. În realitate, 
conform celor spuse de istorici, motivul ar fi fost că îi era teamă să zboare. La această 
conferință, trebuia să fie invitat și generalul francez Charles de Gaulle. Acestuia i 
s-ar fi refuzat participarea de Franklin D. Roosevelt, pe motiv că „ar fi un factor 
care ar complica lucrurile în mod nedorit”. La Yalta, Franklin D. Roosevelt avea o 
stare de sănătate șubredă. După moartea lui, la trei luni mai târziu, pe 12 aprilie, l-a 
succedat vicepreședintele Harry S. Truman.

În fotografie, Franklin D. Roosevelt apare în centru, între W. Churchill și 
I. V. Stalin, întrucât I. V. Stalin îi cedase rolul de „gazdă” a conferinței. Plenarele 
conferinței s-au ținut la Palatul Livudia, unde era cazată delegația SUA. Clădirea 
aparținea familiei imperiale ruse. 

Principalul obiectiv urmărit de Franklin D. Roosevelt la Yalta era să obțină 
de la I. V. Stalin implicarea URSS în războiul contra Japoniei. În urma discuțiilor 
purtate la Yalta, Germania avea să fie împărțită conform „Declarației asupra Europei 
eliberate” adoptată la Yalta, în patru zone.

La Yalta a fost creat și un „Comitet pentru dezmembrarea Germaniei”, care 
lua în calcul, printre altele, împărțirea țării în șase state.

La Yalta, I. V. Stalin a promis ca termen de atacare a Japoniei, la trei luni după 
înfrângerea Germaniei. Așa cum s-a angajat la Yalta, liderul URSS a atacat forțele 
japoneze la 9 august 1945, ocupând Manciuria, Mongolia Interioară și Coreea de 
Nord.

La momentul Conferinței de la Yalta, România era condusă de ultimul 
guvern liber, înainte de instaurarea comunismului al cărui premier era Nicolae 
Rădescu.

La Yalta, s-a convenit ca o parte din despăgubirile de război impuse Germaniei 
să le achite prin muncă silnică. Urmare acestei decizii, în URSS au ajuns la muncă 
silnică 3 milioane de prizonieri, dar și 1,7 milioane de etnici germani, dintre care 
din România au fost deportați 89 de mii. Printre deportați era și Pauline Gölner din 
Vulcan (Brașov) moartă în minele din Ucraina în urma deportării și trimiterii ei la 
muncă silnică.
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Cei trei - Stalin, Roosvelt și 
Churchill - la Yalta

La Conferința de la Moscova din octombrie 1944 s-a convenit împărțirea 
Europei în zone de influență. Planul de împărțire a influenței în Europa, între URSS 
și Aliați, schițat de W. Churchill pe o coală de hârtie, a fost numit de acesta „documentul 
obraznic”. Proporția influenței stabilea schița, numită și „Acordul procentelor”, în 
cazul României acest procent era de URSS – 90%, ceilalți (occidentul) – 10%.

Premierul britanic W. Churchill a explicat că a cedat România sovieticilor ca o 
compensație pentru că Ion Antonescu a decis să ia parte la invadarea URSS de către 
Germania nazistă în iunie 1941, numită „Operațiunea Barbarossa”.

În mai 1944, cu 9 luni înainte de Yalta, ministrul britanic de externe Anthony 
Eden și ambasadorul sovietic Gusev, discutau la Londra, ca România, Bulgaria și 
Ungaria să fie sub control total al URSS în schimbul Greciei. Pentru Grecia s-a 
negociat la sânge.

Președintele Franklin D. Roosevelt a propus la Yalta ca de chestiunile 
din „Acordul procentelor” să se ocupe Națiunile Unite. Ca urmare a „Acordului 
procentelor” și a aranjamentelor de la Yalta, I. V. Stalin a impus imediat Regelui 
Mihai un guvern comunist, instalat la data de 6 ianuarie 1945, condus de dr. Petru 
Groza. Emisarul sosit la București la 26 februarie 1945 (15 zile după Yalta) era 
adjunctul ministrului sovietic Viaceslav Molotov și anume Andrei Vișinski. Emisarul 
URSS a exercitat presiuni asupra regelui, fiind chiar agresiv în audiență, unde a bătut 
cu pumnul în masă și a strigat „Yalta sunt eu”.

Blestemul României – „Acordul procentelor”

Anii ocupației sovietice au fost extrem de cumpliți pentru poporul român. 
Soarta unor țări ca România, Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia și Grecia au fost jucate 
la ruleta hazardului istoriei, unde învingători hulpavi ai acelui moment și-au împărțit 
teritoriile în funcție de interesele lor.

Voința poporului român, ca și sacrificiile armatei române nu au fost recunoscute 
de Aliați și nici de URSS. România a fost considerată o țară învinsă. După cum știm, 
învingătorilor li se cuvine totul și în aceeași măsură aceștia scriu o istorie favorabilă 
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lor. României, ca și celorlalte țări mai sus invocate, nu le-au rămas decât umilința și 
resemnarea.

Anii au trecut în firescul scurgerii timpului, iar adevărul acelor momente de 
tristă amintire avea să fie scos la lumină din întunecatele catacombe ale arhivelor 
celui de-al doilea Război Mondial. Este vorba de un document care reprezintă o 
„bucată de hârtie” care arăta cum s-a împărțit România, Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia 
și Grecia.

Documentul a fost făcut public pentru prima dată în cadrul unei expoziții 
găzduite de Arhiva Națională din Londra (curatorul expoziției a fost Mark Dunton). 
Numitul „document obraznic”, cunoscut și cu denumirea de „Acordul de procentaj” 
a fost încheiat în secret în 9 octombrie 1944 de prim-ministrul Wiston Churchill și 
dictatorul sovietic I. V. Stalin, când s-au întâlnit la Conferința de la Moscova.

Semnarea „documentului” s-a făcut „noaptea ca hoții” în urma unor discuții 
între cei doi, ambii consumând ceva mai mult whiskey  (băutura preferată a lui W. 
Chuchill). Cei doi „siniștri” s-au grăbit să semneze pactul secret pe măsură ce Aliații 
se apropiau de victoria finală împotriva Germaniei naziste. „Bucata de hârtie” arăta 
controlul, sub formă de procente, pe care sovieticii și britanicii urmau să le aibă 
asupra României, Bulgariei, Ungariei, Iugoslaviei și Greciei.

Într-un moment de luciditate, premierul britanic a recunoscut că respectivul 
„document”, catalogat de el dur, „ar putea crea un șoc Aliaților americani dacă l-ar 
vedea”.

Ca o supremă aroganță, documentul conținea și o bifă mare de mână scrijelită 
cu furie de I. V. Stalin în dreptul României. Așa s-a împărțit Europa postbelică. 
Soarta a milioane de oameni a fost decisă din condei ca „rezultat al unei întâlniri 
ocazionale” (Mark Dunton).

Polonia nu a fost cuprinsă în acest „document”, întrucât W. Churchill spera să 
o păstreze în sfera de influență a occidentului. Ulterior, Polonia a intrat în sfera de 
influență  a Moscovei în 1945!

În „documentul” invocat se poate vedea cum au fost împărțite România și 
celelalte state. 

România: URSS – 90%; ceilalți, respectiv Occidentul – 10%.
Bulgaria: URSS – 75%; occidentul – 25%.
Ungaria: URSS – 50%; occidentul – 50%.
Iugoslavia: URSS – 50%; occidentul – 50%.
Grecia: Marea Britanie împreună cu SUA – 90%; Rusia – 10%.
În următoarele două zile, 10-11 octombrie 1944, în cadrul negocierilor dintre 

Anthony Eden, ministrul de externe al Marii Britanii și Viaceslav Molotov, comisarul 
poporului pentru Afacerile Străine al URSS, procentele agreate de W. Churchill cu 
I. V. Stalin s-au modificat în cazul Bulgariei și al Ungariei unde URSS urma să aibă 
o influență de 80%. La finalul celui de-al Doilea Război Mondial, realitatea a fost 
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următoarea: România, Bulgaria, Ungaria și Iugoslavia au intrat în totalitate în sfera 
de influență sovietică, iar Grecia în cea occidentală.

Concluzii

După guvernul dr. Petru Groza și instaurarea terorii roșii, au urmat ani grei și 
eforturi uriașe, din punct de vedere politic, militar, diplomatic, economic și social pe 
care le-au depus cele două administrații comuniste: ale lui Gheorghe Gheorghiu Dej și 
Nicolae Ceaușescu. Lupta lor a fost pentru interesul național: eliberarea României de 
sub ocupația sovietică (retragerea Armatei Roșii de pe teritoriul României, retragerea 
SOVROM-urilor din economia României, retragerea consilierilor sovietici din toate 
instituțiile statului român), dezvoltarea economică și socială a țării, integritatea 
teritorială, libertatea și independența națională.

Fiecare dintre cei doi conducători comuniști vor plăti cu viața pentru curajul 
și realizările lor. România comunistă s-a născut și a murit prin deciziile de la Yalta, 
respectiv Malta.

De la Yalta până la Malta istoria României a fost una cu bune și cu rele cu 
lumini și umbre.

Ce a urmat după lovitura de stat din decembrie 1989 s-a văzut. Au fost 30 de 
ani degeaba!
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Lect. univ. drd. Marian COVLEA1

Rezumat

Ne aflăm, fără îndoială, la o răscruce. De mii de ani, oamenii și-au 
format obiceiuri, arhetipuri, patrimonii. Saltul aproape brusc și chiar uluitor 
din ultimele două decenii a creat un adevărat vortex în viața atât de așezată a 
oamenilor. Inteligența artificială – una dintre minunile civilizației – și punerea 
ei la treabă a uimit până și pe creatorii ei. Se pare că omul devine din ce 
în ce mai mult robot, iar roboții preiau multe din funcțiile managementului 
uman. De unde și tulburătoarea întrebare: Cine conduce jocul social. Omul 
sau mașina?

Cuvinte-cheie: om; inteligență; mașină; arhetip; ofensivă dinamică; măsură; 

Summary

We are undoubtedly at a crossroads. For thousands of years, people 
have formed habits, archetypes, patrimonies. The almost sudden and even 
amazing leap of the past two decades has created a real vortex in people’s 
settled lives. Artificial intelligence – one of the wonders of civilization – and 
putting it to work has amazed even its creators. It seems that man is becoming 
more and more a robot, and robots take over many of the functions of human 
management. Hence the disturbing question: Who runs the social game. The 
man or the car?

Keywords: man; intelligence; machine; archetype; dynamic offensive; measure;

1  Doctorand, Universitatea Valahia; marian.covlea@gmail.com

CINE CONDUCE JOCUL SOCIAL: 
OMUL SAU MAȘINA? 

WHO DRIVES THE SOCIAL GAME: 
THE MAN OR THE CAR?
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Introducere

Se vorbește foarte des de criteriul care stă la baza deciziilor legislative, în 
privința programelor din mass-media audio-vizuală etc.: așa vrea electoratul 
sau publicul, se urmărește un anumit trend social sau tendință de gust, care sunt 
predominante într-un moment sau altul.

Nu se discută nici de necesitatea educării preferințelor sau cultivării gustului 
publicului, nici de criteriul moral. Pentru politicieni și organele mass-media audio-
vizuale (și publice, și private) politica este populistă. 

Mijloacele de informare în masă, care au atâta influență în societate, lucrurile 
sunt clare: în mod foarte convenabil dpdv profesional și economico-financiar, ele 
s-au derobat de sarcina educării maselor și, sub pretextul ipocrit al urmării gustului 
publicului, merg la limita cea mai de jos și creează (sau importă pe bani grei, ceea ce 
arată de fapt că motivul este ideologic, nici măcar economic, sau poate de evaziune 
fiscală/spălare de bani prin prețuri de transfer) programe de proastă calitate, care 
conțin vulgaritate, agresivitate, prost-gust. 

Sensul și conținutul deciziilor sociale

În privința statului (în toate țările), problema este mult mai gravă: instituțiile 
sale reprezentative învestite cu autoritate prin Contractul Social (Constituție, Tratatul 
Uniunii Europene) și chiar prin actele juridice internaționale la care statele sunt parte, 
acestea sunt obligate să facă alegeri strategice raționale, inclusiv în privința rolului 
de leadership social al tehnologiei ori al mass-media.

Este vorba deci despre deciziile strategice în toate domeniile sociale: 
geopolitic-diplomatic, legislativ, educațional, tehnologic, economic, cultural, 
medical, demografic, de securitate, etc. unde deciziile pe termen lung trebuie într-
adevăr să fie raționale și să reflecte interesele fundamentale ale întregii națiuni, sau 
măcar ale marii majorități.

Efectul creșterii importanței imaterialului

Învățați după metode clasice, căci altfel veți înnebuni! Acesta era în 1996 
sfatul vicepreședintelui (francez!) pentru Educație al Comisiei Europene, care a 
devenit în prezent atât de actual în perioada pandemiei, cu referire directă la școala 
on-line 

Iată că după mai bine de 20 de ani de la această declarație (schimbarea de 
strategie a început cu câțiva ani în urmă), însăși Franța schimbă orientarea strategică 
în educația sa națională, echilibrând raportul între metodele clasice și cele digitale 
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de învățare. Toată perioada scursă de atunci i-a dat dreptate expertului francez. De 
aceea, în Franța nu numai că s-au reintrodus în programele școlare sau le-a fost mărită 
ponderea disciplinelor clasice (istorie, filozofie, etică, oratorie-retorică, geografie, 
limbi clasice etc.), dar s-a revenit parțial la lectura cărților tipărite și la caligrafie, 
pentru că acestea contribuie la dezvoltarea inteligenței, imaginației și creativității 
elevilor.  

Astfel, în România și în lume, ne confruntăm cu boli psihice cauzate de stresul 
dat de dependența de virtual, de mesaje telefonice, de selfie-uri, de social media 
și implicit de manevrarea permanentă și compulsivă a dispozitivelor informatice 
(telefoane inteligente, tablete, laptopuri etc.). Dependența în sine este maladivă, 
sunt apoi atrofierea funcțiilor creierului, depresiile, insomniile, alienarea, urmărirea 
trendurilor modei device-urilor și software-urilor, deformarea coloanei vertebrale și 
articulațiilor degetelor etc. ducând până la nebunie și sinucideri.

Suntem depășiți și stresați de schimbarea arhetipurilor culturale, după 
mii de ani de utilizare a scrisului de mână sau de sute de ani de tipărire și citire a 
documentelor pe suport material (de la Gutenberg din 1455 încoace), iată-ne brusc 
și masiv plonjați (imersați) în virtual, în volatil și perisabil. Oamenii au nevoie, în 
proporții echilibrate, de real și virtual, de produse și servicii, de material, intelectual, 
emoțional și spiritual, de hard și soft, de vizibil și invizibil, de tangibil și intangibil, 
de concret și abstract, de pâine și circ (Pane & Circensis, cum spuneau romanii), de 
muncă și distracție, de corporal și necorporal (a se vedea în acest sens Piramida lui 
Maslow), orice dezechilibru aducând mari prejudicii (atât imediate, cât și pe termen 
lung) persoanei umane. 

Or, în această perioadă, dezechilibrul activităților umane este manifest, 
în favoarea divertismentului, serviciilor, abstractului, virtualului, softului, 
necorporalului, ceea ce creează stres, depresie, alienare, psihoză.  Oamenii au nevoie 
de concret, de conținut, de deținerea controlului. Oamenii au nevoie de conținut, 
de substanță, de scop, de finalitate palpabilă. Criza pandemică generată de virusul 
Covid-19 declanșată în 2020 a afectat și mai grav nu numai starea de sănătate a 
populației, ci și educația, economia și în general toată societatea umană.

Un nou fenomen care vine să mărească aceste pericole la adresa sănătății 
mentale a oamenilor este robotizarea (cu afectarea rolului conducător al omului și cu 
desființarea locurilor de muncă) sau sistemul de telefonie 5G, care va face posibil The 
Internet of Things, cel prin care oamenii vor fi permanent ținuți sub supraveghere, 
suportând o presiune psihică suplimentară. Și încă nu cunoaștem toate caracteristicile 
și consecințele acestuia (radiații nocive etc.).

Rolul informatizării și robotizării

Iată, de exemplu, problema informatizării și robotizării. Ce este mai important, 
din punct de vedere strategic: aplicarea rapidă, imediată, necondiționată, bruscă și 
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nepregătită a celor mai avansate cuceriri științifico-tehnologice, cu riscul afectării 
negative a majorității populației (dispariția multor profesiuni și locuri de muncă, 
șomaj, lipsa de acces la majoritatea serviciilor legate de informatică și robotizare, 
stres și alienare psihologică a majorității populației, creșterea cheltuielilor sociale) – 
practic, doar informaticienii și o parte din tineret nu sunt afectați -, sau păstrarea unui 
echilibru psihologic, profesional, economic și social în societate?

Observăm și în prezent că avem deja 45% analfabeți funcțional (plus cei 
total analfabeți), că sunt oameni care de-abia știu să folosească telefonul mobil (de 
exemplu, nu știu să-și administreze lista contactelor, nu știu să dea SMS etc.), nu știu 
să-și plătească facturile la automatele bancare, nu folosesc cardul bancar, tableta sau 
PC-ul, nu cunosc legile (care, între noi fie vorba, se schimbă cam des) etc. 

Pentru că, prin raportare și la oportunitate, efecte sau momentul optim, nu orice 
cucerire științifică trebuie aplicată imediat și necondiționat, fără a lua în considerare 
impactul lor în societate. Dezvoltările tehnologice nu sunt un scop în sine, un dat 
obiectiv, insurmontabil, cu agendă proprie și efecte sociale incontrolabile. Cu alte 
cuvinte, jocul social trebuie condus de oameni, nu de roboți și alte mașini.

Cazul lui Albert Einstein

Intervine apoi și problema morală-axiologică-teleologică, a scopului pentru 
care este folosită descoperirea respectivă (pozitiv-constructiv sau negativ-destructiv-
criminal) și, de aici, a conștiinței și răspunderii morale a cercetătorilor. Ne amintim, 
în acest context, procesele de conștiință pe care le-a avut Albert Einstein, ca urmare 
a lansării celor două bombe atomice asupra Japoniei în 6 și 9 august 1945, în special 
pentru că, la sugestia lui, s-a inițiat Proiectul Manhattan (urmare a scrisorii sale din 
1939 adresată președintelui Roosevelt).

Ulterior, Einstein a declarat că semnarea acelei scrisori a fost „marea greșeală 
a vieţii sale” și  spunea cu durere și remușcări că n-ar fi fost de acord să lucreze 
la Proiectul Manhattan dacă ar fi știut dinainte la ce sunt folosite (și cu ce efecte)  
rezultatele cercetărilor sale.

Concluzii 

Avem de-a face, în acest domeniu al deciziilor strategice, care trebuie să 
armonizeze forțe și interese contrare (savanți, societatea civilă, instituțiile de stat, 
populația), cu o confruntare dură între curiozitatea, orgoliul, dorința de glorie, 
spiritul de competiție, interesele de grup și naționale, precum și nevoia de progres 
tehnologic și uman, pe de o parte, și moralitatea, conștiința, etica, viziunea, legislația, 
creativitatea și responsabilitatea socială care să le  modereze, pe de altă parte.

Deci problema aplicării descoperirilor științifice nu este doar o simplă 
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problemă științifică sau tehnologică, ci una politică foarte complexă, cu cel mai mare 
impact social și strategic. Adică este o problemă a sistemului societal, a oamenilor 
de stat care îl încadrează, nu a mașinilor și sistemelor autonome, autosuficiente.
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N. Grigorie LĂCRIŢA

Rezumat 

Începând cu 1 ianuarie 2016, pentru persoanele fizice care au în 
proprietatea clădiri folosite în alte scopuri decât pentru locuinţă trebuie să 
facă evaluarea acestora, la fiecare 5 ani, în scopul evitării impozitării cu o 
cotă de 10 ori mai mare. Codul fiscal prevede o cotă de impozitare de 10 ori 
mai mare, respectiv de la 0,2% la 2%, în situaţia în care (1) nu s-a făcut 
evaluarea, sau (2) s-a făcut evaluarea, dar nu s-a depusă declaraţia fiscală 
la serviciul de impozite şi taxe locale până la 31 martie 2021. Articolul de 
faţă are scopul de a atrage atenţia persoanele fizice care au în proprietate 
clădiri folosite, în totalitate sau numai în parte, în alte scopuri decât pentru 
locuinţă, precum şi anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, de a 
efectua evaluarea acestora, de către un evaluator autorizat, după care, 
pe baza raportului de evaluare să depună declaraţia fiscală, până la data 
de 31 martie 2021, inclusiv, la serviciul de impozite şi taxe locale de care 
aparţin. Evaluarea efectuată în anul 2021 este valabilă pentru următorii 5 
ani, respectiv pe anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025. Următoarea evaluare, 
cu depunerea declaraţiei fiscale,  trebuie efectuată până la 31 martie 2026. În 
cazul în care s-a făcut evaluarea, dar nu s-a depus, până la 31 martie 2021, 
declaraţia fiscală la serviciul de impozite şi taxe locale, persoana fizică va 
plăti impozitul cu o cotă de impozit de 10 ori mai mare, respectiv de 2% în 
loc de 0,2%. 

Cuvinte-cheie: clădiri; evaluare; impozit;

EVALUAREA CLĂDIRILOR 
PERSOANELOR FIZICE FOLOSITE 
ÎN ALTE SCOPURI DECÂT PENTRU 

LOCUINŢĂ

EVALUATION OF INDIVIDUAL 
BUILDINGS USED FOR PURPOSES 

OTHER THAN FOR HOUSING
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Summary 

As of January 1, 2016, for individuals who own buildings used for 
purposes other than housing must make their assessment, every 5 years, in 
order to avoid taxation with a rate 10 times higher. The Fiscal Code provides 
for a tax rate 10 times higher, respectively from 0.2% to 2%, in the situation 
where (1) the assessment was not made, or (2) the assessment was made, but 
the tax return was not submitted to the local tax office until March 31, 2021. 
This article aims to draw the attention of individuals who own buildings used, 
in whole or in part, for purposes other than housing, as well as household 
annexes of agricultural holdings, to carry out their assessment by an authorized 
assessor, after which, on the basis of the assessment report, to submit the fiscal 
declaration, until March 31, 2021, inclusive, to the local taxes and fees service 
to which they belong. The assessment performed in 2021 is valid for the next 
5 years, respectively for the years 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025. The 
next assessment, with the submission of the tax return, must be performed by 
March 31, 2026. If the assessment was made, but the fiscal declaration has not 
been submitted, until March 31, 2021, to the local taxes and fees service, the 
natural person will pay the tax with a tax rate 10 times higher, respectively 2% 
instead of 0.2%. 

Keywords: buildings; evaluation; tax;

Cuprins
1. Esenţa problemei
2. Noţiuni, termeni expresii şi sintagme necesar a fi cunoscute pentru a 

interpreta şi a aplica corect prevederile legale în discuţie în acest material
3. Actele normative în baza cărora se stabileşte valoarea impozabilă a clădirilor 

pe bază de evaluare
4. Persoanele fizice care pot opta pentru efectua evaluării clădirilor la fiecare 

5 ani
5. Clădirile persoanelor fizice supuse evaluării
6. Clădirile pentru care nu este necesară efectuarea de evaluări de către 

persoanele fizice
7. Efectuarea evaluărilor este fără sens pentru clădirile care beneficiază de 

reducere sau scutire la plata impozitului pe clădiri, sau pentru care nu se datorează 
impozit pe clădiri

8. Reguli, de evaluare, în cazul în care, în aceeaşi clădire, nu pot fi evidenţiate 
distinct, suprafeţele folosite în scop de locuinţă, faţă de cele folosite în alte scopuri 
decât de locuinţă
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9. Anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole se supun evaluărilor
10. Documentele din care trebuie să rezulte valoarea impozabilă a clădirii
11. Calculul impozitului în lipsa raportului de evaluare
12 Efecte generate de aplicarea prevederilor legale prin care se dispune 

stabilirea valorii impozabile a clădirilor pe baza unui raport de evaluare
13. Soluţii pentru o impozitare raţională
14. Întocmirea şi depunerea Declaraţiei fiscale
15. Nu se supun evaluărilor clădirile persoanelor fizice în care se desfășoară o 

activitate economică, în condiţiile în care cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate 
în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică

Anexa nr. 1. Definiţii date prin lege unor noţiuni necesar a fi cunoscute pentru 
interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în discuţie în acest material

Anexa nr. 2. Prevederi din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Anexa nr. 3. Prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Anexa nr. 4. Prevederi din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii
Anexa nr. 5. Prevederi din „Ghidul de evaluare - GEV 500 – Determinarea 

valorii impozabile a clădirilor”
Anexa nr. 6. „Activităţile corespunzătoare grupelor 011 – 016 din Ordinul 

preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN”.

1. Esenţa problemei.

Articolul de faţă are scopul de a atrage atenţia asupra op ţ iun i i  pe care o au, 
începând cu 1 ianuarie 2016, persoanele fizice care au în proprietate clădiri folosite, 
în totalitate sau numai în parte, în alte scopuri decât pentru locuinţă, precum şi anexe 
gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, de a efectua evaluarea acestora, la fiecare 
5 ani, de către un evaluator autorizat, după care, pe baza raportului de evaluare să 
depună declaraţia fiscală, până la data de 31 martie, inclusiv, la serviciul de 
impozite şi taxe locale de care aparţin.

Evaluarea este opţională numai pentru (1) clădirile nerezidenţiale, (2) 
clădirile cu destinaţie mixtă şi (3) anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole.

Pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice cu destinaţie de locuinţe 
(folosite pentru locuit), numite prin lege clădiri rezidenţiale, deţinătorii acestora nu 
au obligaţia nici a evaluării acestora şi nici a depunerii vreunei declaraţii fiscale.

Obligaţia de efectuare de evaluări şi de depunere de declaraţii fiscale (pe 
baza evaluărilor respective) discutate în acest material nu privesc persoanelor fizice 
(cetăţenii, populaţia) care au în proprietate case, apartamente şi orice construcţie cu 
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destinaţie de locuinţe (folosite pentru locuit), numite prin lege clădiri rezidenţiale.
Din prevederile Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 458, alin. (1), 

lit. a) rezultă că, începând cu 1 ianuarie 2016, persoanele fizice care au în proprietate 
clădiri folosite, în totalitate sau numai în parte, în alte scopuri decât pentru 
locuinţă, au posibilitatea de a opta pentru a efectua evaluarea acestora la fiecare 
5 ani, de către un evaluator autorizat, după care, pe baza raportului de evaluare, să 
depună o declaraţie, până la data de 31 martie, inclusiv, la serviciul de impozite şi 
taxe locale de care aparţin.

Evaluarea trebuie făcută şi pentru „anexe gospodăreşti ale exploataţiilor 
agricole”, definite prin Legea nr. 50/1991 ca fiind „Construcţiile situate în zone 
izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli, 
menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri 
ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul 
campaniilor agricole.”

Contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, sunt obligaţi să depună 
declaraţii, chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei 
pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit/taxă pe clădiri.

În practică sunt numeroase cazurile de clădiri în care suprafeţele folosite 
în scop de locuinţă şi cele folosite în alte scopuri decât de locuinţă nu pot fi 
evidenţiate distinct.

Pentru asemenea cazuri se aplică următoarele reguli:
1. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 

nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform „Art. 
457. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice”, adică fără efectuarea evaluării [C.f., art. 459, alin. (3), lit. a)].

2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sun t  înregistrate 
în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri 
se calculează conform prevederilor „Art. 458. Calculul impozitului pe clădirile 
nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice”, adică cu opţiunea pentru 
efectuarea evaluării [C.f., art. 459, alin. (3), lit. b)].

3. Pentru calcularea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se 
desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile nu  sunt  înregistrate 
în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri 
se calculează conform prevederilor „Art. 457. Calculul impozitului pe clădirile 
rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice”, adică fără efectuarea 
evaluării. În acest caz, proprietarul va depune o declarație prin care atestă faptul că 
„nici una din cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei 
care desfășoară activitatea economică ”. Prin sintagma „cheltuieli cu utilitățile” 
se înțelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrică, gaze naturale, 
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termoficare, apă, canalizare.”.
Explicarea sensului şi conţinutului noţiunilor (1) clădiri rezidenţiale, (2) 

clădirilor nerezidenţiale, (3) clădirile cu destinaţie mixtă şi (4) anexele gospodăreşti 
ale exploataţiilor agricole este esenţială pentru înţelegerea problemelor discutate în 
acest material.

2. Noţiuni, termeni expresii şi sintagme necesar a fi 
cunoscute pentru a interpreta şi a aplica corect prevederile 
legale în discuţie în acest material

Interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în discuţie în acest 
material se poate asigura numai în condiţiile în care se înţelege corect şi pe deplin 
sensul şi conţinutul noţiunilor, termenilor, expresiilor şi a sintagmelor conţinute în 
aceste prevederi legale.

Prin Codul fiscal se prevede că evaluarea este opţională numai pentru (1) 
clădirilor nerezidenţiale, şi (2) clădirile cu destinaţie mixtă.

● Clădirile REZIDENŢIALE  (H.G.1/2016,TVIX,pct.6) sunt clădiri 
folosite în totalitate numai pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, 
cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac cerinţele de locuit 
ale unei persoane sau familii şi care NU au nicio parte (suprafaţă) din acestea 
folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice. 

Numai o clădirile care este folosite în totalitate numai pentru locuinţă este 
numită prin lege „clădire rezidenţială”

Clădirile rezidenţiale nu se supun evaluărilor.
Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale 

dacă din autorizaţia de construire rezultă că destinaţia este de locuinţă. 
Pentru încadrarea în categoria de locuinţă (H.G.1/2016,TVIX,pct.7) se are în 

vedere destinaţia finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate 
de alte persoane decât proprietarii lor, precum şi modul de înregistrare a cheltuielilor 
cu utilităţile. 

Proprietarii clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale orice document din care 
reiese destinaţia clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, 
autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative.

Exemplul 1. 
În satul Lăcriţa, cetăţeanul Tita Ionel deţine în proprietate o casă folosită în 

totalitate numai pentru locuinţă.
Pentru această casă, proprietate personală, folosită în totalitate numai pentru 

locuinţă, numită prin lege „clădire rezidenţială”, persoana fizică Tita Ionel nu trebuie 
nici să facă evaluarea acesteia, şi nici să depună vreo declaraţie fiscală.

● Clădirile N E re z i d e n ţ i a l e  sunt clădirile care sunt folosite în totalitate 
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pentru orice alte activităţi în afară de locuit.
Clădirile NErezidenţiale sunt clădirile care sunt folosite, în totalitate, pentru 

activităţi comerciale, de prestări de servicii, economice.
Pentru ca o clădire să fie încadrată ca Nerezidenţială, aceasta nu trebui să aibă 

nicio suprafaţă (indiferent cât de mică este aceasta) care să fie folosită pentru locuit, 
sau care să fie folosită ca dependinţă a unei clădiri de locuit.

Clădirile nerezidenţiale se supun evaluărilor în totalitate.
În categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse acele clădiri care sunt 

folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, 
de educaţie, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, 
precum şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau denumire, fără ca aceasta 
să intre în categoria clădirilor rezidenţiale (H.G.1/2016,TVIX,pct.5).

Pentru încadrarea în categoria de clădiri nerezidenţiale (H.G.1/2016,TVIX,pct.7) 
se are în vedere destinaţia finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea sunt 
utilizate de alte persoane decât proprietarii lor, precum şi modul de înregistrare a 
cheltuielilor cu utilităţile. 

Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidenţiale.
Clădirile sau spaţiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare şi 

puncte de lucru se consideră că sunt folosite în scop nerezidenţial.
Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale 

sau nerezidenţiale în funcţie de destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.
De exemplu, sunt clădiri nerezidenţiale: o clădire de birouri, un magazin, o 

fabrică, o clădire unde se desfăşoară activitate de asigurare, un spital, o şcoală, un 
hotel.

Proprietarii clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale orice document din care 
reiese destinaţia clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, 
autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative.

Exemplul 2. 
În satul Lăcriţa, cetăţeanul Cătălin Nica deţine în proprietate o casă care a fost 

închiriată în totalitate unei societăţi comerciale, care o foloseşte ca restaurant.
Pentru această casă, proprietate personală, folosită în totalitate cu altă 

destinaţie decât pentru locuinţă, numită prin lege „clădire ne rezidenţială”, persoana 
fizică Cătălin Nica trebuie să facă evaluarea acesteia (pentru a nu ajunge în situaţia 
de a i se aplica o cotă de impozit de 10 ori mai mare) şi, pe baza raportului de 
evaluare, să depună declaraţie fiscală.

● Clădirile cu destinaţie M I X T Ă  sunt clădirile care au atât suprafeţe 
folosite în scop de locuinţă (rezidenţiale), cât şi suprafeţe folosite în alte scopuri 
decât pentru locuinţă (nerezidenţiale), de unde şi denumirea de „destinaţie mix tă”, 
adică de o clădire din care o parte este folosită pentru locuit (aceasta fiind partea 
rezidenţială), iar o altă parte este folosită pentru alte activităţi decât pentru locuit 
(aceasta fiind partea nerezidenţială). 
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Suprafaţa clădirii cu destinaţie mixtă se compune din suprafaţa folosită în 

scop de locuinţă (rezidenţial) şi suprafaţa folosită în alte scopuri decât de locuinţă 
(nerezidenţiale). 

Delimitarea celor două suprafeţe se face pe baza criteriilor de la pct. 3, 5 şi 6, 
din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, „Titlul IX. Impozite şi taxe 
locale”, „Capitolul I. Dispoziţii generale”, „Secţiunea 1. Definiţii”. 

Pentru încadrarea în categoria de clădiri cu destinaţie mixtă 
(H.G.1/2016,TVIX,pct.7) se are în vedere (1) destinaţia finală a clădirilor, inclusiv 
în cazul în care acestea sunt utilizate de alte persoane decât proprietarii lor, (2) 
precum şi modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilităţile. 

Proprietarii clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale orice document din care 
reiese destinaţia clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, 
autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative.

Clădirile cu destinaţie mixtă se supun evaluărilor: 1) în totalitate în condiţiile în 
care nu există acte doveditoare din care să rezulte partea de suprafaţă din clădire care 
este folosită în alte scopuri decât pentru locuinţă; 2) numai pentru partea de suprafaţă 
din clădire care este folosită pentru activităţi economice, în condiţiile în care există 
acte doveditoare din care să rezulte aceste suprafeţe; aceste acte doveditoare sunt 
documente cadastrale, autorizaţie de construcţie, schimbări de destinaţie, acte de 
vânzare-cumpărare etc.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă impozitul se calculează distinct pentru 
partea de suprafaţă din clădire care este folosită în alte scopuri decât pentru locuinţă, 
şi distinct pentru partea de suprafaţă din clădire care este folosită în alte scopuri 
decât pentru locuinţă. 

Exemplul 3. 
În satul Golfin-Lăcriţa, cetăţeanul Luţă Costel deţine în proprietate o casă cu 

3 camere, din care:
1) două camere sunt folosite pentru locuinţă, iar 
2) o cameră care a fost cedată în comodat (împrumut gratuit) unei societăţi 

comerciale (deţinută de un membru de familie), care este folosită ca magazin.
Pentru partea de construcţie cu cele două camere, care sunt folosite pentru 

locuinţă, numită prin lege „clădire rezidenţială”, persoana fizică Luţă Costel nu 
trebuie nici să facă evaluarea acesteia, şi nici să depună vreo declaraţie fiscală.

Pentru partea de construcţie cu camera care este folosită ca magazin, numită 
prin lege „clădire ne rezidenţială”, persoana fizică Luţă Costel trebuie să facă 
evaluarea acesteia (pentru a nu ajunge în situaţia de a i se aplica o cotă de impozit 
de 10 ori mai mare) şi, pe baza raportului de evaluare, să depună declaraţie fiscală.

Deci, casa cu 3 camere, deţinută în proprietate de cetăţeanul Luţă Constantin, 
se compune din două camere rezidenţiale şi dintr-o cameră ne rezidenţială, adică are 
o destinaţie mix tă .

● Clădirile-A N E X Ă  sunt clădiri care servesc ca dependinţe ale clădirilor 
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de locuit (rezidenţiale), situate în afara clădirii de locuit, cum sunt: bucătăriile, 
cămările, pivniţele, grajdurile, magaziile, depozitele, garajele şi altele asemenea. În 
cazul în care unei clădiri-anexă, care era folosită ca dependinţă a clădirii de locuit, i 
s-a schimbat destinaţia şi este utilizată pentru desfăşurarea de activităţi economice, 
aceasta nu mai este socotită clădire-anexă a unei clădiri de locuit (nu mai face parte 
din dependinţele clădirilor rezidenţiale), ci se încadrează în categoria clădirilor care 
sunt folosite pentru orice alte activităţi decât de locuit, care este folosită pentru 
activităţi comerciale, de prestări de servicii, economice etc.

În practică există numeroase cazuri în care unele clădiri-anexă, care până la o 
anumită dată au servit ca dependinţe ale clădirilor de locuit (rezidenţiale), după care 
şi-au schimbat destinaţia, fiind folosite pentru desfăşurarea de activităţii economice.

Clădirile-anexă care până la o anumită dată au servit ca dependinţe ale 
clădirilor de locuit (rezidenţiale), după data de la care şi-au schimbat destinaţia, fiind 
folosite pentru desfăşurarea de activităţii economice, nu sunt considerate clădiri-
anexă, regimul fiscal al acestora schimbându-se din rezidenţiale în nerezidenţiale, 
fapt pentru care sunt supuse evaluărilor.

Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole sunt construcţiile situate 
în zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor 
agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte 
bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe 
timpul campaniilor agricole.

● „Destinaţia finală a clădirilor” exprimă modul în care o clădire sau un 
teren este folosit efectiv de utilizatorul final. Pentru încadrarea unei clădiri în una 
dintre categoriile (a) clădire cu destinaţie mixtă, (b) clădire nerezidenţială, sau (c) 
clădire rezidenţială, se au în vedere următoarele două criterii: 1) destinaţia finală 
a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate de alte persoane decât 
proprietarii lor, şi 2) modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilităţile. Proprietarii 
clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale orice document din care reiese destinaţia 
clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de 
construire şi orice altele documente justificative.

● Prin „organe fiscale locale” se înţelege structuri de specialitate din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii de administrare a creanţelor 
fiscale, organizate de către autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare.

● Anul de referinţă este anul pentru care trebuie declarat şi plătit impozitul. 
Spre exemplu, în anul 2016, expresia „clădirile dobândite în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă” înseamnă: a) anul de referinţă este anul 2016; b) 
„clădirile dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă” înseamnă clădirile 
dobândite între 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2015. 
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3. Actele normative în baza cărora se stabileşte valoarea 
impozabilă a clădirilor pe bază de evaluare

Începând cu 1 ianuarie 2016 au intervenit schimbări radicale în impozitarea 
clădirilor folosite în alte scopuri decât pentru locuinţă.

Valoarea impozabilă a clădirilor nerezidenţiale şi/sau cu destinaţie mixtă, 
folosite în alte scopuri decât pentru locuinţă, aflate în proprietatea persoanele fizice 
la data de 31 decembrie 2015, se stabileşte pe baza unui raport de evaluare întocmit 
de un evaluator autorizat.

Pe baza acestui raport de evaluare se întocmeşte, de contribuabil, declaraţia de 
impunere, care trebuie depusă până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Stabilirea noilor valori impozabile a clădirilor nerezidenţiale şi/sau cu 
destinaţie mixtă, folosite în alte scopuri decât pentru locuinţă, aflate în proprietatea 
persoanele fizice la data de 31 decembrie 2015, se face în baza următoarelor acte 
normative:

1. „Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 688 din 10 septembrie 2015, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016, modificată 
prin „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 23 martie 2016 privind unele 
măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007 - 2013, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare”, publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016, în vigoare 
cu 25 martie 2016.

2. „Hotărâre Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 22 din 13 ianuarie 2016, modificată prin „Hotărârea Guvernului nr. 159 din 11 
martie 2016  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1/2016”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 208 din 21 martie 2016.

3. „Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr. 4087 din 22 decembrie 
2015 şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2069 din 
22 decembrie 2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de 
colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, 
privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial  nr. 
972 din 29 decembrie 2015. Acest Ordin conţine, în anexă, modelul de declaraţie, 
pentru declararea valorii impozabile a clădiri, sau a părţii dintr-o clădire, folosită în 
alte scopuri decât pentru locuinţă, deţinute în proprietate de persoanele fizice la 31 
decembrie 2015. Acest formular tipizat, care are aplicabilitate şi în continuare, fiind 
folosit de către organele fiscale locale pentru activitatea de colectare a impozitelor şi 
taxelor locale, poate fi consultat şi imprimat de către contribuabili utilizând sisteme 
informatice proprii.
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4. „Ghidul de evaluare - GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a 

clădirilor”, NEpublicat în Monitorul Oficial, în baza căruia se face, începând cu 1 
ianuarie 2016, evaluarea clădirilor, aflate în proprietatea persoanele fizice, folosite în 
alte scopuri decât pentru locuinţă.

Din cauză că acest Ghid nu este publicat în Monitorul Oficial, este deosebit de 
important să se reţină următoarele aspecte.

Acest Ghid este aprobat prin „Hotărârea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România nr. 3 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului 
de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor”, publicată 
în Monitorul Oficial  nr. 946 din 21 decembrie 2015, intrată în vigoare la data de 31 
decembrie 2015, emisă de Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din „Ordonanţa Guvernului 
nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor”, aprobată cu 
modificări prin „Legea nr. 99/2013/pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor”. 

„Ghidul de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor” 
face parte din „Standardele de evaluare – ANEVAR”, obligatorii pentru desfăşurarea 
activităţii de evaluare.

În legătură cu acest Ghid şi cu Hotărârea ANEVAR nr. 3/2015 sunt de reţinut 
următoarele elemente, deosebit de importante:

4.1. În Monitorul Oficial s-a publicat numai această Hotărâre, nu şi „Ghidul de 
evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor”, acesta fiind pus 
la dispoziţia celor interesaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România.

4.2. În Monitorul Oficial nu  s-a publicat „Ghidul de evaluare - GEV 500 
- Determinarea valorii impozabile a clădirilor”, în baza căruia se fac sute de mii 
de evaluării, pe baza cărora se stabileşte valorarea impozabilă şi impozitul pe 
clădiri pentru respectivele sute de mii de clădiri evaluate.

4.3. Prin art. 1 din Hotărârea ANEVAR nr. 3/2015 se prevede:
4.3.1. Cu asterisc, că „*) Ghidul de evaluare - GEV 500 - Determinarea 

valorii impozabile a clădirilor se pune la dispoziţia celor interesaţi de către Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.”. 

Ghidul de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor” 
poate fi obţinut accesând pe Internet WWW.ANEVAR.ro.

4.3.2. „Ghidul de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a 
clădirilor” este obligatoriu pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. 

În legătură cu faptul că se fac sute de mii de evaluării, pe baza cărora se 
stabileşte valorarea impozabilă şi impozitul pe clădiri, pe baza acestui Ghidul 
de evaluare, care nu este publicat în Monitorul Oficial, există şi puncte de vedere 
care susţin că, în baza (1) art. 108 din Constituţia României, şi (2) a art. 11 din „Legea 
nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
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actelor normative”, se poate solicita, în justiţie, să se constate inexistenta juridica a 
acestui ghid.

Existenţa, sau nu, a posibilităţii de sancţionare de drept cu inexistenţa juridică 
a „Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor” 
ca efect al nepublicării acestuia în Monitorul Oficial este tratată într-un alt articol.

Prevederile fiscale, prin care se reglementează impozitul pe clădiri sunt:
1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
Titlul IX. Impozite şi taxe locale, art. 453-495
Capitolul I. Dispoziţii generale, art. 453-454
Art. 453. Definiţii
Art. 454. Impozite şi taxe locale
Capitolul II. Impozitul pe c lăd i r i  şi taxa pe clădiri, art. 455-462
Art. 455. Reguli generale
Art. 456. Scutiri
Art. 457. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea 

persoanelor fizice
Art. 458. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 

persoanelor fizice
Art. 459. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în 

proprietatea persoanelor fizice
Art. 460. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
Art. 461. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
Art. 462. Plata impozitului/taxei
2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
Titlul IX. Impozite şi taxe locale – pct. 1-171
Capitolul I. Dispoziţii generale – pct. 1-11
Secțiunea 1. Definiţii – pct. 1-11
Capitolul II. Impozitul pe c lăd i r i  şi taxa pe clădiri – pct. 12-62
Secțiunea 1. Reguli generale – pct. 12-19
Secțiunea a 2-a. Facilităţi şi scutiri – pct. 20-27
Secțiunea a 3-a. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice – pct. 28-37
Secțiunea a 4-a. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale – pct. 38-42
Secțiunea a 5-a. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă – pct. 43-48
Secțiunea a 6-a. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor – 

pct. 49-61
Secțiunea a 7-a. Plata impozitului/taxei pe clădiri – pct. 62
De precizat că, în timp ce Codul fiscal este structurat pe articole, pe alineate 

şi pe litere, Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal sunt structurate pe … 
puncte, fără a se preciza în aplicarea cărui articol, alineat, literă din Codul fiscal este 
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dat fiecare punct, fiecare alineat şi fiecare literă, după caz. 
Structurarea dezastruoasă a Normelor metodologice de aplicare a Codului 

fiscal rezultă din faptul că pentru cele mai multe prevederi din acestea este foarte 
greu să se stabilească o corespondenţă cu prevederile din Codul fiscal, iar pentru 
numeroase nici nu se poate stabili o legătură de corespondenţă. Norme metodologice 
de aplicare a Codului fiscal conţin şi prevederi pentru care nu se poate stabili în baza 
cărui articol (alineat, literă, punct etc.) din noul Cod fiscal sunt date1.

Din aceste considerente şi în scopul uşurării căutărilor în Titlurile, în Capitolele 
şi în Secţiunile din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, menţionate în 
această lucrare, am prezentat şi punctele pe care acestea le conţin.

4. Persoanele fizice care pot opta pentru efectua evaluării 
la fiecare 5 ani.

Efectuarea evaluării, la fiecare 5 ani, opţional, nu obligatoriu, se poate face de 
persoanele fizice care deţin în proprietate: 

1) clădiri folosite în totalitate în alte scopuri decât pentru locuinţă, 
denumite prin lege clădiri nerezidenţiale; 

2) clădiri folosite numai în parte în alte scopuri decât pentru locuinţă, 
denumite prin lege clădiri cu destinaţie mixtă; clădirile cu destinaţie mixtă au atât 
suprafeţe care sunt folosite în scop de locuinţă, cât şi suprafeţe care sunt folosite 
în alte scopuri decât de locuinţă, indiferent care sunt aceste „alte scopuri decât de 
locuinţă”.

3) anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole. Din cauză că se fac 
confuzii frecvente, se impune precizarea că este vorba numai şi numai de „anexele 
gospodăreşti ale exploataţiilor agricole” aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
nu şi de cele aflate în proprietatea persoanelor juridice (societăţi comerciale, regii 
autonome etc.).

Persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri folosite numai şi numai 
pentru locuinţă, nu  se supun evaluărilor.

Persoanele fizice care deţin în proprietate asemenea clădiri şi anexe 
gospodăreşti nu sunt obligate să facă evaluarea acestora, dar prin impozitarea lor 
cu o cotă de 10 ori mai mare în cazul în care nu fac evaluarea, sunt „determinate” să 
facă evaluarea în discuţie.

5. Clădirile persoanelor fizice supuse evaluării.

Se supun evaluării, opţional, nu obligatoriu, numai şi numai: 
1) clădirile folosite în totalitate în alte scopuri decât pentru locuinţă, 

1  Această problemă este amplu tratată într-un alt material, pe bază de zeci exemple concrete.
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denumite prin lege clădiri nerezidenţiale; 
2) clădirile folosite numai în parte în alte scopuri decât pentru locuinţă, 

denumite prin lege clădiri cu destinaţie mixtă; acestea sunt clădirile cu folosinţă 
mixtă, care au atât suprafeţe folosite în scop de locuinţă, cât şi suprafeţe care sunt 
folosite în alte scopuri decât de locuinţă, indiferent care sunt acestea.

3) anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, dar numai cele aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, nu şi cele aflate în proprietatea persoanelor juridice 
(societăţi comerciale, regii autonome etc.).

Clădirile folosite pentru locuinţă nu  se supun evaluărilor.
Clădirile aflate în proprietatea persoanelor j u r id ice  (societăţi comerciale, 

regii autonome etc.) sunt supuse altor evaluări decât cele discutate în acest material.

6. Clădirile pentru care NU este necesară efectuarea de 
evaluări de către persoanele fizice.

Nu este necesară evaluarea, nici în anul 2016, şi nici în anii următori, a 
clădirilor care se află în următoarele situaţii: 

1) în cazul clădirilor a căror valoare rezultată dintr-un raport de evaluare 
întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus 
la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; pentru 
aceste clădiri impozitarea se face pe baza valorii din respectivul raport de evaluare 
[C.f., art. 458, alin. (1), lit. a)];

2) în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, 
pentru care impozitarea se face pe baza valorii finale a lucrărilor de construcţii [C.f., 
art. 458, alin. (1), lit. b)]; 

3) în cazul clădirilor dobândite (cumpărate) în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă, pentru care impozitarea se face pe baza valorii clădirilor care rezultă din 
actul de vânzare – cumpărare (numit, în lege, actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate [C.f., art. 458, alin. (1), lit. c)]. 

În cazul în care persoanele fizice care deţin în proprietate (1) clădiri folosite 
în totalitate în alte scopuri decât pentru locuinţă, (2) clădiri folosite numai în parte 
în alte scopuri decât pentru locuinţă, şi (3) anexe gospodăreşti ale exploataţiilor 
agricole, pentru care nu vor să facă evaluarea, acceptând, cu bună ştiinţă, impozitarea 
acestora cu o cotă de 10 ori mai mare (cu 2%, în loc de 0,2%), au dreptul legal pentru 
o asemenea opţiune, fără nicio restricţie, şi fără să fie supuse altor sancţiuni fiscale 
sau de alt ordin.
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7. Efectuarea evaluărilor este fără sens pentru clădirile 
care beneficiază de reducere sau scutire la plata impozitului 
pe clădiri, sau pentru care nu se datorează impozit pe clădiri

La o clădire la care impozitul datorat este zero, este o absurditate efectuarea 
de evaluări, şi aceasta ca urmare a faptului că chiar dacă i s-ar aplica penalitatea de 
calcul a impozitului cu cota de 2%, impozitul ar fi tot zero.

Ca urmare, contribuabilii persoane fizice nu trebuie să facă evaluări pentru 
clădirile pentru care beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe 
clădiri, ori pentru clădirile pentru care nu se datorează impozit pe clădiri.

8. Reguli, de evaluare, în cazul în care, în aceeaşi clădire, 
nu pot fi evidenţiate distinct, suprafeţele folosite în scop de 
locuinţă, faţă de cele folosite în alte scopuri decât de locuinţă

În practică sunt numeroase cazurile de clădiri (case, apartamente etc.) în care 
suprafeţele folosite în scop de locuinţă (rezidenţiale) şi cele folosite în alte scopuri 
decât de locuinţă (nerezidenţiale) nu pot fi evidenţiate distinct.

Pentru asemenea cazuri se aplică următoarele reguli:
1. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 

nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform „Art. 
457. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice”, adică fără efectuarea evaluării [C.f., art. 459, alin. (3), lit. a)].

2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sun t  înregistrate 
în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri 
se calculează conform prevederilor „Art. 458. Calculul impozitului pe clădirile 
nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice”, adică cu efectuarea 
evaluării [C.f., art. 459, alin. (3), lit. b)].

3. Pentru calcularea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se 
desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile nu  sunt  înregistrate 
în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri 
se calculează conform prevederilor „Art. 457. Calculul impozitului pe clădirile 
rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice”, adică fără efectuarea 
evaluării. În acest caz, proprietarul va depune o declarație prin care atestă faptul că 
„nici una din cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei 
care desfășoară activitatea economică ”. Prin sintagma „cheltuieli cu utilitățile” 
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se înțelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrică, gaze naturale, 
termoficare, apă, canalizare.”

9. Anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole se 
supun evaluărilor

Începând cu 1 ianuarie 2016, pentru persoanele fizice care au în proprietatea 
anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole trebuie să efectueze evaluarea acestora, 
la fiecare 5 ani, în scopul evitării impozitării lor cu o cotă de 10 ori mai mare. 

Codul fiscal nu obligă la efectuarea acestor evaluări, dar prevede o cotă de 
impozit de 10 ori mai mare (de la 0,2% la 2%) în situaţia în care nu se face evaluarea 
lor.

Pentru clarificarea problemei cu privire la faptul dacă „anexele gospodăreşti 
ale exploataţiilor agricole” trebuie supuse sau nu evaluărilor, la fiecare 5 ani, în 
scopul impozitării, începând cu 1 ianuarie 2016, trebuie avute în vedere următoarele 
elemente:

1. Anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole sunt construcţiile situate în 
extravilanul localităţilor. 

Ori este cunoscut faptul că în extravilanul localităţilor legea nu permite 
realizarea de construcţii cu destinaţia de locuinţă, de „clădiri rezidenţiale”. 

Orice clădire care este realizată, de o persoană fizică, în extravilanul 
localităţilor este o clădire NErezidenţială, fapt pentru care se supune evaluării în 
discuţie.

2. „Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole” sunt destinate să 
adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, 
inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor 
agricole.”.

Aşa după cum am mai arătat, clădirile Nerezidenţiale (1) sunt clădirile care 
nu sunt folosite pentru locuit, (2) sunt clădirile care sunt folosite pentru orice alte 
activităţi decât cele pentru locuit, (3) sunt orice clădiri care nu sunt rezidenţiale.

În concluzie, din prevederile Codului fiscal rezultă că „anexele gospodăreşti 
ale exploataţiilor agricole” trebuie supuse evaluărilor în scopul stabilirii impozitului 
pe clădiri, începând cu 1 ianuarie 2016, în baza art. 458, 459 şi 495 din Codul fiscal.

Prin „Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, „Titlul IX. 
Impozite şi taxe locale”, „Capitolul I. Dispoziţii generale”, „Secţiunea a 4-a. Calculul 
impozitului pe clădirile nerezidenţiale”, se prevede:

„41. Din punct de vedere fiscal, se consideră ca fiind activităţi din domeniul 
agr ico l  numai cele care corespund activităţilor corespunzătoare grupelor 011 - 
016 din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 
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actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.
42. Din punct de vedere fiscal, se consideră ca fiind utilizate pentru activităţi 

din domeniul agr ico l  numai acele clădiri folosite în exclusivitate pentru activităţile 
care corespund grupelor 011 - 016 din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional 
de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN.”.

În „Anexa 2. Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul 
legii” din „Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii”, „anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole” sunt definite astfel 
(sublinierile ne aparţin): 

„Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole. Construcţiile situate în zone 
izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli, 
menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri 
ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul 
campaniilor agricole.”.

În Anexa nr. 6 se prezintă „Activităţile corespunzătoare grupelor 011 – 016 
din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.”.

10. Documentele din care trebuie să rezulte valoarea 
impozabilă a clădirii

Pentru clădirile NE rezidenţiale, adică pentru clădirile folosită în alte scopuri 
decât pentru locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii impozabile 
a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii trebuie să rezulte:
1. Dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 

5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen 
de plată din anul de referinţă [Cod fiscal, art. 458, alin. (1), lit. a)].

Pentru anul 2016, valoarea impozabilă a clădirii trebuie să rezulte dintr-un 
raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat la 31 decembrie 2015.

Aceasta deoarece forma finală a Standardului de evaluare GEV 500/2015 
„Determinarea valorii impozabile a unei clădiri” a fost aprobată în decembrie 
2015, fapt pentru care nu se pot folosi evaluări întocmite anterior.

Evaluările în scop fiscal trebuie făcute numai şi numai în baza Standardului 
de evaluare GEV 500/2015 „Determinarea valorii impozabile a unei clădiri” din 
decembrie 2015.

Evaluările făcute după alte standarde nu sunt conforme cu cerinţele legii.
2. Din valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 
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construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă [Cod fiscal, art. 458, alin. (1), 
lit. b)].

Pentru anul 2016, valoarea impozabilă a clădirii trebuie să rezulte din valoarea 
finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite între 1 ianuarie 
2011 – 31 decembrie 2015.

3. Din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor 
dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă [Cod fiscal, art. 458, alin. (1), 
lit. c)].

Pentru anul 2016, valoarea impozabilă a clădirii trebuie să rezulte din actul 
de vânzare – cumpărare (numit prin lege „actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate”), în cazul clădirilor dobândite între 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2015.

11. Calculul impozitului în lipsa raportului de evaluare

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi stabilită pe baza unui raport 
de evaluare, a documentelor  menţionate mai sus, conform art. 458 şi 459 din 
Codul fiscal, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 
impozabile din evidenţa organelor fiscale, care se determină prin înmulţirea 
suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea 
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din Tabelul prevăzut la „Art. 457. 
Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice”.

Altfel spus, în cazul în care trebuia făcut un raport de evaluare, dar care 
nu s-a întocmit şi nu s-a depus declaraţia pe baza acestui raport până la data 
de 31 martie, inclusiv, conform modelului aprobat prin Ordinul nr. 4087/2015, se 
aplică o cotă de impozit de 10 ori mai mare, de 2%, în loc de 0,2%.

12. Efecte  generate de aplicarea prevederilor legale prin 
care se dispune stabilirea valorii impozabile a clădirilor pe 
baza unui raport de evaluare

● Deosebit de important este a se reţine faptul că prin Codul fiscal nu se 
prevede ca fiind obligatorie efectuarea evaluării clădirilor nerezidenţiale sau a celor 
cu destinaţie mixtă deţinute în proprietate de persoanele fizice.

Altfel spus, legea nu te obligă să faci evaluarea pentru clădirile nerezidenţiele 
şi pentru cele cu destinaţie mixtă, dar prin impozitarea acestora cu o cotă de impozit 
de 10 ori mai mare decât în cazul în care faci evaluarea, te determină să faci evaluarea 
în discuţie.

Sunt, şi vor fi, numeroase şi situaţiile în care s-a făcut (se face) evaluarea, 
dar declaraţia fiscală nu s-a mai întocmit şi nu s-a mai depus pe baza pe baza 
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raportului de evaluare şi aceasta din următorul calcul, pe care ar trebui să şi-l facă 
orice persoană fizică: impozitului cu cota de 0,2% aplicată asupra valorii evaluate, 
este mai mare decât impozitul care rezultă din aplicarea cotei de 2% aplicată asupra 
valorii neevaluate.

Persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului 2015 (anul 2015 fiind 
anul precedent anului de referinţă 2016), au în proprietate fie clădiri nerezidenţiale, 
fie clădiri cu destinaţie mixtă, pot opta pentru evaluarea acestor clădiri pentru ca, pe 
baza raportului de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, să întocmească şi să 
depună declaraţia fiscală până la data de 31 martie, inclusiv.

După anul 2016, persoanele fizice care po t  opta pentru efectuarea evaluării 
în discuţie în acest material, pentru a nu ajunge în situaţia de a plăti un impozit mai 
mare pe baza valorii evaluate, cu cota de 0,2%, decât impozitul care rezultă pe baza 
valorii neevaluate, cu cota de 0,2%, trebuie să facă aceste comparaţii pe baza unor 
calcule de optimizare fiscală. 

Altfel spus, cota de impozit de 0,2%, care se aplică numai la valoarea clădirilor 
rezultată pe baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, 
nu conduce în toate cazurile la un impozit mai mic decât în condiţiile calculării 
impozitului fără un raport de evaluare, cu cota de 2%.

La prima vedere, în situaţia în care nu se face evaluarea, plata unui impozit 
cu o cotă (de 2%) de 10 ori mai mare, faţă de situaţia în care nu s-a făcut evaluarea 
(când cota este de 0,2%), induce sentimente înfricoşătoare, care nu se justifică în 
toate situaţiile.

Fiecare persoană, atunci când primeşte raportul de evaluare, nu trebuie să 
procedeze „automat” (fără să gândească, fără să efectueze calcule şi comparaţii între 
mărimea impozitelor care rezultă din cele două variante) la întocmirea declaraţiei 
fiscale pe baza acestui raport şi la depunerea acesteia la serviciul de impozite şi taxe 
locale de care aparţine.

Problema fiind deosebit de importantă, pentru un număr mare de persoane 
fizice, am considerat necesară prezentarea acesteia cât mai clară pentru a fi cât mai 
bine înţeleasă.

● După depunerea declaraţiei pe baza acestor evaluări, fiecare contribuabil 
persoană fizică va constata cu uşurinţă cu cât ia crescut impozitul pe clădiri în anul 
2016 faţă de anul 2015.

Comparaţii, care conduc la concluzii deosebit de importante, se pot face de 
fiecare contribuabil după ce i s-a stabilit impozitul pentru anul 2016:

1) numai pe baza impozitului datorat în anul 2015, faţă de impozitului datorat 
în anul 2016;

2) pe baza impozitului datorat în anul 2015, cu majorări de întârziere, ca şi 
când nu s-ar fi plătit impozitul, faţă de impozitului datorat în anul 2016, cu cota de 
2%, ca şi când nu s-ar fi plătit impozitul.

În acest fel fiecare contribuabil persoană fizică poate constata, pe banii săi, 
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care sunt efectele noilor reglementări de impozitare a clădirilor.
● Prevederile legale prin care se dispune impozitarea clădirilor pe baza acestor 

evaluări au generat, şi vor genera, pe tot timpul cât vor fi în vigoare, numeroase şi 
mari nemulţumiri şi cheltuieli în rândul câtorva sute de mii de cetăţeni.

Se estimează că până la 31 martie 2016 ar trebui efectuate câteva sute de mii 
de evaluări în discuţie, după care (după anul 2016), în fiecare an, ar trebui făcute, 
câteva zeci de mii de evaluări.

● Supra impozitarea persoanelor fizice se face şi prin modul în care se 
determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, respectiv prin înmulţirea 
suprafeţei utile cu coeficientul de transformare de 1,4, exagerat de mare faţă de 
realitate.

Spre exemplu, sunt numeroase apartamente care au în exterior numai un 
singur perete.

Ori, la aceste apartamente, în „suprafaţa construită desfăşurată a clădirii” 
se include grosimea integrală a peretelui spre exterior, iar pentru ceilalţi 3 pereţi, 
comuni la 2 vecini, trebuie inclus numai 50% din grosimea pereţilor respectivi (adică 
50% la un vecin şi 50% la alt vecin).

La asemenea apartamente coeficientul de transformare este, efectiv şi în mod 
real, de maximum 10%.

La un coeficientul de transformare de 1,4 înseamnă că aproape jumătate din 
suprafaţa totală a unui apartament, măsurat pe conturul exterior, îl reprezintă cei 4 
pereţi exteriori, situaţie care nu există în practică.  

Prin pct. 36 şi 37 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
Titlul IX. Impozite şi taxe locale, Capitolul II. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, 
Secțiunea a 3-a. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, se prevede (sublinierile ne aparţin):

„36. Pentru calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale, în cazul persoanelor 
fizice, se utilizează următoarele date:[…]

(ii) în cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, 
suprafaţa utilă a clădirii înmulţită cu coeficientul de transformare de 1,4;[…]

37. Exemplu de calcul pentru impozitul pe clădiri aferent anului 2016, în cazul 
unei clădiri rezidenţiale aflate în proprietate unei persoane fizice:[…]

c) suprafaţa utilă: 67 m2;[…]
a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, prin înmulţirea 

suprafeţei utile cu coeficientul de transformare de 1,4:
67 m2 x 1,4 = 93,8 m2;”[…].

13. Soluţi i  pentru o impozitare raţională

În cazul în care se vrea o impozitare a clădirilor (1) conformă cu principiile de 
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echitate fiscală, (2) fără cheltuieli suplimentare, nici pentru stat şi nici pentru sute de 
mii de persoane fizice, (3) uşoară în aplicare, (4) care să corespundă şi unor interes 
de ordin social, aceasta se poate realiza prin diferenţierea cotelor de impozitare, 
în funcţie de activitatea care se desfăşoară într-o clădire (într-un spaţiu dintr-o 
clădire).

Pentru clădirile / spaţiile folosite în scopul satisfacerii unor nevoi sociale 
stringente, precum unităţi medicale de prevenire şi de tratare a unor boli grave, 
incurabile (precum SIDA, cancer, pandemie etc.), se pot aplica scutiri de la impozitare.

La extrema cealaltă se află clădirile / spaţiile folosite pentru consumul de 
v ic i i , de produse şi/sau de servicii dăunătoare sănătăţii fizice şi mintale a populaţiei, 
precum pentru jocuri de noroc, cluburi şi baruri de noapte etc., se pot stabili cote 
de impozitare, de până la 3%, direct proporţional cu mărimea acestor vicii, direct 
proporţional cu gradul de pericol social generat de consumul acestora.

Principiile de eficienţă fiscală impun ca în stabilirea unui impozit să se aibă în 
vedere înregistrarea celor mai mici cheltuieli cu stabilirea, constatarea, urmărirea şi 
încasarea acestuia.

Prevederile din Codul fiscal prin care se dispune ca, începând cu 1 ianuarie 
2016, sute de mii de persoane fizice, care au în proprietatea clădiri folosite în alte 
scopuri decât pentru locuinţă, să efectueze evaluarea acestora la fiecare 5 ani, au 
generat, şi vor genera pe perioada cât se vor menţine în vigoare respectivele prevederi, 
atât cheltuieli pentru aceşti cetăţeni, dar, în mod deosebit, serioase nemulţumiri.

Este o gravă eroare subestimarea reacţiei populaţiei faţă de introducerea unor 
asemenea impozite revoltătoare, care sporesc nemulţumirile şi atacurile populaţiei, 
atât faţă de un asemenea sistem de impozitare, cât şi faţă de guvernanţi, parlamentari 
şi politicieni, în special când aceste atacuri sunt susţinute şi de figuri proeminente din 
domeniul politic, economic şi social.

Principiile de echitate fiscală, care trebuie ridicate la rangul de principiu 
constituţional, se realizează, în mare măsură, printr-un „guvern ieftin”, în cadrul 
căruia aparatul pentru stabilirea şi încasarea impozitelor generează cele mai mici 
cheltuieli, atât în rândul contribuabililor, cât şi în aparat de stat.

Greşeala de politică fiscală, din Marea Britanie, din anul 1990, prin care 
Guvernul a dispus înlocuirea impozitelor existente cu capitaţia (care, fiind un 
impozit fix pe o persoană, conduce la cele mai mari inechităţi în impozitare în rândul 
contribuabililor), este edificator în acest sens: după 11 ani de guvernare plină de 
succese remarcabil, introducerea acestui impozit a avut un rol–cheie în răsturnarea 
guvernării Thatcher.

Un „guvern ieftin şi tolerabil” se bazează pe:
1) respectarea unor autentice principii de echitate fiscală;
2) existenţa unei legi clare, precise, la modul imperativ şi stabile în timp;
3) un aparat fiscal: redus ca număr; cât mai puţin costisitor; pregătit profesional; 

incoruptibil, cu o conduită ireproşabilă; eficient în activitate;
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4) o preocupare permanentă nu numai pentru sporirea veniturilor bugetare, 
dar şi pentru reducerea cheltuielilor bugetare, concomitent cu creşterea eficienţei 
folosirii banului public.

14. Întocmirea şi depunerea Declaraţiei fiscale

Pe baza raportului de evaluare întocmit se întocmeşte şi de depune, până la 
data de 31 martie, inclusiv, declaraţia conform modelului aprobat prin „Ordinul 
comun al ministrului finanţelor publice nr. 4087 din 22 decembrie 2015 şi al 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2069 din 22 decembrie 
2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a 
impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial  nr. 972 din 
29 decembrie 2015.

Acest Ordin conţine formular tipizat „Declaraţie fiscală pentru stabilirea 
impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate 
în proprietatea persoanelor fizice”, codificat „Model 2016 ITL-001”, care reprezintă 
elementele de identificare a formularului tipizat, care se completează pe baza 
raportului de evaluare întocmit şi care se depune până la data de 31 martie, inclusiv.

Tipărirea formularului prevăzut de Ordinul 4087/2015 se face cu respectarea 
strictă a modelului aprobat prin acest ordin.

Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă 
economică, pot opta pentru achiziţionarea formularului tipizat ori pot imprima acest 
formular utilizând sistemele informatice proprii.

Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea 
formularului tipizat pe pagina respectivă, astfel încât acesta să poată fi consultat şi 
imprimat de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.

Declaraţie fiscală prevăzută prin Ordinul menţionat mai sus, nu se poate 
utiliza, efectiv şi în mod real, de către contribuabili în acest format.

 Formularele tipărite de organele fiscale sunt concepute necorespunzător, cu 
linii înguste, strâmte, de nici 3 mm la unele, fapt pentru care (1) completarea acestora 
este foarte greoaie, şi (2) fie nu se pot citi corect, fie se citesc cu greu, având un 
scris ilizibil, indescifrabil (cu atât mai mult cu cât completarea acestora se face şi de 
persoane care după câtva timp au probleme cu citirea propriului scris, la care se mai 
poate adăuga şi scrisul majorităţii medicilor, şi nu numai al lor).

Aşa după cum se poate constata cu uşurinţă, oricine va fi pus în situaţia să 
completeze o asemenea Declaraţie va avea dureri de cap şi serioase sentimente de 
dispreţ faţă de cei care emit asemenea formulare.
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Concluzi i

1. Pentru persoanele fizice care au în proprietatea clădiri numai cu destinaţia de 
locuinţă (numai clădiri rezidenţiale), nu au nici o obligaţie de declarare a impozitului 
pe clădiri (şi nici a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport).

4. Bonificaţia (reducerea cotei de impozit de până la 10%,), stabilită de 
consiliul local, se acordă 

tuturor contribuabililor (persoane fizice şi juridice) care achită integral, până 
la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele 
de transport. 

5. Primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a 
impozitului pe mijloacele de transport este de 31 martie (al fiecărui an).

În cele ce urmează se prezintă atât definiţiile date prin lege unor noţiuni 
necesar a fi cunoscute pentru interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor legale 
în discuţie în acest material, cât şi prevederile legale prin care se reglementează 
problema în discuţie.

Sublinierile din prevederile legale ne aparţin şi sunt făcute cu scopul de a pune 
mai bine în evidenţă aspectele esenţiale.

15. Nu se supun evaluărilor clădirile persoanelor fizice 
în care se desfășoară o activitate economică, în condiţiile în 
care cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina 
persoanei care desfășoară activitatea economică 

În activitatea practică există serioase neclarităţi şi controverse cu privire la 
următoarea speţă: clădirile persoanelor fizice (1) în care se desfășoară o activitate 
economică, iar (2) cheltuielile cu utilitățile nu  sun t  înregistrate în sarcina persoanei 
care desfășoară activitatea economică, se supun sau nu evaluărilor ?

Pentru stabilirea soluţiei (dacă se poate stabili o asemenea soluţie) la problema 
în discuţie sunt de reţinut următoarele prevederi legale (care sunt şi singurele pe 
această problemă).

Prin „Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, se prevede (sublinierile ne 
aparţin):

„Art. 458. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% 
asupra valorii care poate fi:
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a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local 
până la primul termen de plată din anul de referinţă;[…]”.

„Art. 459. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în 
proprietatea persoanelor fizice

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 
folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa 
folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la 
care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 
art. 457.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop 
nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 
457;

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate 
în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri 
se calculează conform prevederilor art. 458.”.

Atenţie !
Textul alin. (2) al art. 459 este identic cu cel al alin. (3), lit. a) al aceluiaşi art. 

459, ceea ce generează serioase nedumeriri şi confuzii în aplicarea acestora.
„Art. 495. Dispoziţii tranzitorii
În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se 

stabilesc următoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate 

clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună 
dec lara ţ i i  până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat 
prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;

b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe 
care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea 
impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;[…]”.

Prin „Hotărâre Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, „Titlul IX. Impozite şi taxe 
locale”, „Capitolul I. Dispoziţii generale”, „Secţiunea 1. Definiţii”, se prevede 
(sublinierile ne aparţin):

„7. Pentru încadrarea în una dintre categoriile de la art. 453 lit. d) - f) din Codul 
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fiscal, se are în vedere destinaţia finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea 
sunt utilizate de alte persoane decât proprietarii lor, precum şi modul de înregistrare 
a cheltuielilor cu utilităţile. Proprietarii clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale 
orice document din care reiese destinaţia clădirii, precum: contracte de închiriere, 
contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative.”.

Din prevederile art. 495, lit. a) din Codul fiscal sunt de reţinut următoarele 
elemente foarte importante:

1. Toate rapoartele de evaluare întocmite în anul 2016 au la bază numai şi 
numai clădirile nerezidenţiale şi clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea 
persoanelor fizice la data de 31 decembrie 2015.

2. Ziua de 31 decembrie 2015 a fost şi este data de referinţă pentru efectuarea 
tuturor evaluărilor clădirilor nerezidenţiale şi a clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în 
proprietatea persoanelor fizice.

3. Orice element luat în calculul evaluărilor trebuie să se regăsească înregistrat 
în evidenţele financiar – contabile la data de 31 decembrie 2015.

Problemele sunt pe cât de neclare, pe atât de controversate, în ceea ce priveşte 
luarea în calcul sau nu a cheltuielilor cu utilităţile, care sunt un criteriu esenţial în 
stabilirea regimului fiscal pentru numeroase construcţii, în funcţie de cine le suportă.

Exemplele ce urmează sunt edificatoare în evidenţierea cazurilor care apar în 
practică, dar care nu-şi găsesc rezolvarea în prevederile legale în vigoare.

Exemplul 1.
Prevederi legale:
„Art. 459. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în 

proprietatea persoanelor fizice.[…]
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la 

care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 
art. 457.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop 
nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 
457;[…]”.

În Craiova, cetăţeanul Anca A. deţine în proprietate o garsonieră în care este 
înregistrat domiciliu fiscal al S.C. Lambada S.R.L.

S.C. Lambada S.R.L. nu desfăşoară activitate economică, nici la domiciliul 
fiscal, şi nici în altă parte.

În temeiul art. 459, alin. (2) din Codul fiscal, impozitul se calculează conform 
„Art. 457. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice”, fapt pentru care proprietarul acestei garsoniere nu trebuie nici să 
facă evaluarea acesteia, şi nici să depună vreo declaraţie fiscală.
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Exemplul 2.
Prevederea legală:
„Art. 459.[…] (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un 

domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se 
calculează conform art. 457.”.

În Craiova, cetăţeanul Buică B. deţine în proprietate o garsonieră în care este 
înregistrat domiciliu fiscal al S.C. Lambada S.R.L.

S.C. Lambada S.R.L. nu desfăşoară activitate economică la domiciliul fiscal, 
dar desfăşoară activitate economică în altă parte, înregistrând cheltuielile cu 
utilităţile.

În temeiul art. 459, alin. (2) din Codul fiscal, pentru garsoniera în care este 
înregistrat domiciliu fiscal al S.C. Lambada S.R.L. impozitul se calculează conform 
„Art. 457. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice”, fapt pentru care proprietarul acestei garsoniere nu trebuie nici să 
facă evaluarea acesteia, şi nici să depună vreo declaraţie fiscală.

Exemplul 3.
În Craiova, cetăţeanul Ciută C. a deţinut în proprietate, până la data de data 

de 30 decembrie 2015, un apartament cu 3 camere, în care se desfăşura o activitate 
economică până pe data de 31 decembrie 2015 conform contractului de închiriere, 
clauzele contractuale prevăzând că cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în 
sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică.

Pe data de 30 decembrie 2015, acest apartament a fost vândut cetăţeanului 
Dincă D., cu obligaţia respectării, de către cumpărător, a contractului de închiriere.

La data de 31 decembrie 2015, acest apartament fiind vândut, cetăţeanul Ciută 
C. nu mai are obligaţia nici a declarării acestuia, conform art. 495, şi nici a evaluării.

Exemplul 4.
În Craiova, cetăţeanul Dincă D. a cumpărat, pe data de 30 decembrie 2015, 

un apartament cu 3 camere, în care se desfăşura o activitate economică până pe 
data de 31 decembrie 2015 conform contractului de închiriere, clauzele contractuale 
prevăzând că cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care 
desfăşoară activitatea economică.

Acest apartament fiind în proprietatea lui Dincă D. la data de 31 decembrie 
2015, acest cetăţean are obligaţia evaluării şi, pe baza raportului de evaluare întocmit, 
să întocmească şi să depună declaraţia conform art. 495 din Codul fiscal.

Exemplul 5.
În Craiova, cetăţeanul Enache E. deţine în proprietate un apartament cu 3 

camere.
Până la data de 31 decembrie 2015 a avut închiriat acest apartament unei 

societăţi comerciale, care desfăşura o activitate economică în acesta, clauzele 
contractuale prevăzând că cheltuielile cu utilităţile sunt suportate de proprietarul 
apartamentului.
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Pe 20 decembrie 2015 acest apartament a fost închiriat, pe perioada 1 ianuarie 
2016 – 30 decembrie 2017, unei societăţi comerciale, care desfăşoară activitate 
economică în acesta, clauzele contractuale prevăzând că cheltuielile cu utilităţile 
sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică.

Datorită faptului că la 31 decembrie 2015 cheltuielile cu utilităţile nu 
sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, ci a 
proprietarului apartamentului, acest cetăţean nu a avut obligaţia evaluării cu toate că, 
în anii 2016 şi 2017, cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei 
care desfăşoară activitatea economică.

De menţionat că evaluările efectuate în perioada 1 ianuarie 2016 – 30 mai 
2016, îşi produc efectele, din punct de vedere fiscal (de stabilire a impozitului pe 
clădiri, pe baza acestor evaluări), pe timp de 5 ani, respectiv pe perioada 1 ianuarie 
2016 – 31 decembrie 2020.

La data de 30 decembrie 2016 cetăţeanul Enache E. încheie cu societatea 
comercială un act adiţional prin care stabilesc că, cheltuielile cu utilităţile nu 
mai sunt suportate de persoana care desfăşoară activitatea economică, ci de 
proprietarul clădirii.

La data de 31 decembrie 2016 rezultând din contractul de închiriere că 
cheltuielile cu utilităţile sunt suportate de proprietarul clădirii, în data de 31 decembrie 
2016 această  clădire are regimul fiscal de „clădire rezidenţială”, fapt pentru care nu 
trebuie făcută evaluarea acestui apartament.

Chiar dacă acest act adiţional a fost întocmit cu scopul vădit de evitare a 
evaluării clădirii respective, acest act nu contravine nici-unei prevederi legale, fiind 
deci legal.

La data de 31 decembrie 2017 contractul era deja expirat, de o zi, fapt pentru 
care nu trebuie făcută evaluarea.

O asemenea procedură, de evitare a evaluărilor, se poate repeta oricât de mult, 
atâta timp cât se vor menţine actualele prevederi legale.

Exemplul 6.
În Craiova, cetăţeanul Fota F. deţine în proprietate o casă care, până la 31 

decembrie 2015, a fost închiriată, pe bază de contract de închiriere, către S.C. Fota 
S.R.L., care şi-a desfăşurat activitatea în aceasta.

Prin contractul de închiriere s-a prevăzut că cheltuielile cu utilităţile sun t 
înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică.

Începând cu 1 ianuarie 2016, această casă este folosită efectiv pentru locuinţă 
(ca urmare a căsătoriei fiicei proprietarului acestei case).

Din cauză că, la data de 31 decembrie 2015, din contractul de închiriere rezultă 
(1) că în această casă se desfăşoară o activitatea economică, şi (2) că cheltuielile cu 
utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, 
clădirii în discuţie i s-a stabilit, în baza art. 495, lit. a) din Codul fiscal, regimul fiscal 
de „clădire ne rezidenţială”, fapt pentru care proprietarul acesteia a trebuit să facă 
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evaluarea acesteia, pentru a nu ajunge în situaţia ca, începând cu 1 ianuarie 2016, 
să i se aplice o cotă de impozit de 10 ori mai mare, după care, pe baza raportului de 
evaluare, să depună declaraţie fiscală.

Exemplul 7.
În Craiova, cetăţeanul Celentano C. deţine în proprietate o casă în care îşi 

desfăşoară activitate economică S.C. Firicel S.R.L. pe bază de contract de închiriere.
Contractul de închiriere a fost încheiat pe perioada 1 ianuarie 2014 – 31 

decembrie 2017 şi prevede că cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina 
persoanei care desfăşoară activitatea economică.

La data de 30 decembrie 2015 cetăţeanul Celentano C., împreună cu S.C. 
Firicel încheie un act adiţional prin care stabilesc că, cheltuielile cu utilităţile nu 
mai sunt suportate de persoana care desfăşoară activitatea economică, ci de 
proprietarul clădirii.

La data de 31 decembrie 2015 clădirea fiind înregistrată (1) fără activitatea 
economică, şi (2) cu cheltuielile cu utilităţile suportate de proprietarul clădirii, în data 
de 31 decembrie 2015 această  clădire are regimul fiscal de „clădire rezidenţială”, 
fapt pentru care persoana fizică Celentano C. nu a trebuit să facă evaluarea acesteia.

Chiar dacă acest act adiţional a fost întocmit cu scopul vădit de evitare a 
evaluării clădirii respective, acest act nu contravine nici-unei prevederi legale, fiind 
deci legal.

Exemplul 8.
În Craiova, cetăţeanul Vladu V. deţine în proprietate o casă.
Pe data de 20 decembrie 2013 cetăţeanul Vladu V. a încheiat un contract de 

închiriere cu S.C. Tudorică S.R.L. prin care a închiriat această casă pe perioada 1 
ianuarie 2014 – 31 decembrie 2015. 

Clauzele contractuale prevăd că: 
1) S.C. Tudorică S.R.L. îşi desfăşoară activitate economică în această casă, şi 
2) cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară 

activitatea economică.
Din cauză că, la data de 31 decembrie 2015, din contractul de închiriere rezultă 
(1) că în această casă se desfăşoară o activitatea economică, şi 
(2) că cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care 

desfăşoară activitatea economică, 
în baza art. 495, lit. a) din Codul fiscal, în vigoare începând cu 1 ianuarie 

2016, clădirii în discuţie i s-a stabilit regimul fiscal de „clădire ne rezidenţială”, fapt 
pentru care proprietarul acesteia a trebuit să facă evaluarea acesteia, pentru a nu 
ajunge în situaţia ca, începând cu 1 ianuarie 2016, să i se aplice o cotă de impozit de 
10 ori mai mare.

Considerăm că prevederile Codului fiscal ale „Art. 495. Dispoziţii tranzitorii”, 
lit. a) şi, pe cale de consecinţă, şi cele ale „Art. 458. Calculul impozitului pe clădirile 
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nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice” şi ale „Art. 459. Calculul 
impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice”, 
sunt neconstituţionale pe baza următoarelor argumente, pe baza exemplului 8:

1. Contractul de închiriere s-a încheiat data de 20 decembrie 2013, pe perioada 
1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2015. 

2. Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial 
nr. 688 din 10 septembrie 2015 şi a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

3. Unui contractul de închiriere, încheiat data de 20 decembrie 2013, în 
vigoare pe perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2015, i se aplică prevederile 
unei legi: 

3.1) în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016, încălcându-se principiul 
neretroactivităţii,

3.2) intrată în vigoare după expirarea contractului de închiriere.
Principiul neretroactivităţii legii este stabilit clar, precis şi la modul imperativ 

atât prin art. 15 din Constituţia României, cât şi prin art. 6 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil.

Prin art. 15 din Constituţia României, prin care principiul neretroactivităţii a 
fost ridicat la rangul de principiu constituţional, se dispune clar, precis şi la modul 
imperativ: 

„(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau 
contravenţionale mai favorabile.”.

Prin art. 6 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil se prevede:
„Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile
(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere 

retroactivă.
(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse 

înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât 
cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori 
producerii lor.[…]”

În baza prevederilor art. 15 din Constituţia României şi ale art. 6 din Codul 
civil, Legea se aplică numai faptelor petrecute în intervalul de timp de la intrarea sa 
în vigoare şi până la ieşirea sa din vigoare, nu faptelor petrecute anterior intrării ei 
în vigoare.

Cetăţeanul Vladu V. nu avea cum să încheie un contract de închiriere la data 
de 20 decembrie 2013 cu respectarea unor prevederi care vor intra în vigoare peste 
mai mult de 2 ani, adică cu 1 ianuarie 2016.

Nimeni  nu poate să-şi desfăşoare activitatea în anul 2016 cu respectarea 
prevederilor care vor fi în vigoare, spre exemplu, în anul 2018, sau în anul 2020.

În mod asemănător, începând cu 1 ianuarie anul 2016, legiuitorul nu poate 
judeca faptele şi/sau situaţiile persoanelor fizice şi juridice din perioadele anterioare 
datei de 1 ianuarie anul 2016, nu poate judeca faptele săvârşite şi contractele 
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încheiate cu respectarea prevederilor legale din perioada de până la 31 decembrie 
2015, inclusiv

În cazul în care se admite judecarea unor fapte şi/sau a unor situaţii petrecute/
săvârşite până la 31 decembrie 2015, inclusiv, pe baza unei legi în vigoare începând 
cu 1 ianuarie 2016, diferită de cea anterioară, s-ar produce numeroase şi grave 
perturbări sociale, s-ar deschide calea arbitrarului, ar dispare orice siguranţă, nu ar 
mai exista garanţia zilei de mâine pentru orice persoană fizică şi juridică cinstită, 
nu ar mai exista încredere în lege şi legalitate, cu grave consecinţe negative pentru 
ordinea economică şi socială.

Judecarea unor fapte şi/sau situaţii consumate până la 31 decembrie 2015, 
inclusiv, pe baza unei legi în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016, diferită de cea 
anterioară, este neconstituţională din cauză că încalcă grav prevederile atât ale art. 
15 din Constituţia României, cât şi pe cele ale art. 6 din Codul civil.

Aceasta ar însemna a instaura arbitrariul şi a ne socoti unul din principiile de 
drept fundamental, universal valabil, adică principiul nerectroactivităţii legii.

Exemplele de mai sus sunt numai câteva dintre numeroase altele de acest fel, 
care exprimă multitudinea de situaţii existente în activitate practică şi care nu îşi 
găsesc o rezolvare echitabilă în prevederile legale în vigoare în prezent.

P ro p u n e r i  ş i  s o l u ţ i i

Prin lege ar trebui să se prevadă că prevederile în discuţie se aplică numai 
contractelor de cedare a folosinţei bunurilor (de închiriere, de comodat etc.) încheiate 
după data intrării în vigoare a acestor prevederi, respectiv după 1 ianuarie 2016.

Din alt punct de vedere trebuie avut în vedere şi faptul că, în cadrul contractelor 
de închiriere, pentru activitatea economică efectul este acelaşi din punct de vedere al 
cheltuielilor cu utilităţile, respectiv:

1) dacă acestea sunt suportate de proprietarul clădirii, cu contravaloarea 
acestora se măreşte chiria;

2) dacă acestea sunt suportate de activitatea economică, cu contravaloarea 
acestora se reduce chiria.

Prin lege ar trebui să se prevadă că, în condiţiile în care, fie şi numai într-o 
lună dintr-un an, cheltuielile cu utilităţile nu sunt suportate de proprietarul clădirii, ci 
de activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează, pe întregul an, cu cota 
de 2%, nu cu cota de 0,2%, în cazul în care nu s-a efectuat evaluarea anterior acestei 
situaţii.

O asemenea prevedere ar elimina, în totalitate, numeroasele neajunsuri 
existente în prezent, dintre care unele sunt prezentate în acest material.
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Anexa nr. 1.
Definiţii date prin lege unor noţiuni necesar a fi cunoscute pentru 

interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în discuţie în acest 
material

Notaţii: L.227/2015: Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, în vigoare începând cu 1 ianuarie 
2016. O.U.G.: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. H.G.1/2016: Hotărâre Guvernului 
nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016. T.: 
Titlul. art.: articolul. lit.: litera. pct.: punctul. Reg.U.E.575/2013: Regulamentul 
nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. (Text cu relevanţă pentru Spaţiul 
Economic European). Semnul […], adică „puncte de suspensie încadrate de 
paranteze pătrate”, marchează lipsa unui cuvânt sau a unui fragment dintr-un text 
citat. Considerăm că semnul […], cunoscut şi folosit în scrierile literare şi ştiinţifice, 
ar trebui folosit şi în actele normative, în loc de folosirea „punctelor de suspensie”, 
adică în loc de „.................................”, ceea ce ar conduce şi la o economie de spaţiu, 
şi o aranjare mai bună a textelor. În articolul cu „definiţii”, dintr-un act normativ, ar 
trebui redat şi acest semn, cu semnificaţia sa, redată mai sus.

Activităţi din domeniul agr ico l  (HG1/2016,TX,pct.41). Din punct de 
vedere fiscal, se consideră ca fiind activităţi din domeniul agr ico l  numai cele care 
corespund activităţilor corespunzătoare grupelor 011 - 016 din Ordinul preşedintelui 
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării 
activităţilor din economia naţională - CAEN.

Calculul impozitului pe c lăd i r i , în cazul persoanelor fizice 
[L.227/2015,art.455-462; HG1/2016,TX,pct.2-11;28-58;62].

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice [L.227/2015,art.455-462; HG1/2016,TX,pct.28-37].

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice [L.227/2015,art.455-462; HG1/2016,TX,pct.38-42].

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea 
persoanelor fizice [L.227/2015,art.455-462; HG1/2016,TX,pct.43-48].

Cheltuieli cu utilităţile (HG1/2016,TIX,pct. 461). Prin sintagma „cheltuieli 
cu utilităţile” se înţelege: cheltuieli comune aferente imobilului, cheltuieli cu 
energia electrică, gazele naturale, cheltuieli de termoficare, apă şi canalizare.

Clădire [L.227/2015,art.453,lit.(b)] - orice construcţie situată deasupra 
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solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi 
care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, 
obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele 
structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din 
care sunt construite. Clădire(H.G.1/2016,T.VIX,pct.2). În vederea încadrării unei 
construcţii în categoria clădirilor, conform definiţiei de la art. 453 lit. b) din Codul 
fiscal, aceasta trebuie să fie fixată în pământ cu caracter permanent, respectiv trebuie 
să existe intenţia de a fi păstrat pe acelaşi amplasament cel puţin pe durata unui an 
calendaristic. De exemplu, sun t  considerate clădiri un container folosit ca punct de 
vânzare, o tonetă de ziare, o toaletă publică instalată într-un parc, care sunt menţinute 
în acelaşi loc mai mult de un an calendaristic. De exemplu, nu  sun t  considerate 
clădiri: un container folosit ca vestiar pe durata unui şantier, instalat între 1 mai 2016 
şi 30 septembrie 2017, o toaletă publică amplasată pe durata unui concert, un cort, 
un balon pentru acoperirea unui teren de sport, care vara este strâns, o casă de lemn 
amplasată în curtea unui magazin în vederea vânzării. Clădire – orice construcţie 
situată deasupra solului şi/sau sub  nivelul  acestuia,  indiferent  de  denumirea ori  
de folosinţa  sa  şi  care  are  una  sau  mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea 
de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele 
asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, 
indiferent de materialele din care sunt construite. (Conform «Hotărârea Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 3 din 11 decembrie 2015 pentru 
aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a 
clădirilor”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 946 din 21 decembrie 2015»).

Clădiri agr ico le  (H.G.1/2016,TIX,pct.42), numite prin lege „clădirile 
utilizate pentru activităţi din domeniul agr ico l” , sunt numai acele clădiri folosite 
în exclusivitate pentru activităţile care corespund grupelor 011 - 016 din Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

Clădire anexă  [L.227/2015,art.453,lit.(c)] - clădiri situate în afara clădirii de 
locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje 
şi altele asemenea. Clădirile anexă  (H.G.1/2016,TVIX,pct.3) sunt clădiri care 
servesc ca dependinţe ale clădirilor rezidenţiale, situate în afara clădirii de locuit, 
cum sunt: bucătăriile, cămările, pivniţele, grajdurile, magaziile, depozitele, garajele 
şi altele asemenea. Clădirile menţionate anterior nu sunt considerate clădiri-anexă 
dacă sunt utilizate pentru desfăşurarea de activităţi economice.

Clădire cu destinaţie mixtă [L.227/2015,art.453,lit.(d)] este o clădire 
folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial. Clădirea cu destinaţie mixtă 
(H.G.1/2016,TVIX,pct.4) este o clădire care are suprafeţe folosite în scop rezidenţial, 
identificate similar criteriilor de la pct. 6, Titlul IX din Codul fiscal, respectiv 
suprafeţe care sunt folosite în scop nerezidenţial identificate similar criteriilor de la 
pct. 5, Titlul IX din Codul fiscal. Suprafaţa clădirii cu destinaţie mixtă se compune 
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din suprafaţa folosită în scop rezidenţial şi suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 
Delimitarea celor două suprafeţe se face pe baza criteriilor de la pct. 3, 5 şi 6, Titlul 
IX din Codul fiscal. Pentru încadrarea în această categorie (H.G.1/2016,TVIX,pct.7) 
se are în vedere destinaţia finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea sunt 
utilizate de alte persoane decât proprietarii lor, precum şi modul de înregistrare 
a cheltuielilor cu utilităţile. Proprietarii clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale 
orice document din care reiese destinaţia clădirii, precum: contracte de închiriere, 
contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative.

Clădire nerez iden ţ ia lă  [L.227/2015,art.453,lit.(e)] este orice clădire care 
nu este rezidenţială. Clădirile nerezidenţiale (H.G.1/2016,TVIX,pct.5) includ acele 
clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, 
de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, 
sportive, turistice, precum şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau 
denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidenţiale. Structurile de 
primire turistice sunt considerate clădiri nerezidenţiale. Clădirile sau spaţiile din 
acestea unde se înregistrează sedii secundare şi puncte de lucru se consideră că sunt 
folosite în scop nerezidenţial. Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt 
considerate rezidenţiale sau nerezidenţiale în funcţie de destinaţia care reiese din 
autorizaţia de construire. De exemplu, sunt clădiri nerezidenţiale: o clădire de birouri, 
un magazin, o fabrică, o clădire unde se desfăşoară activitate de asigurare, un spital, 
o şcoală, un hotel. Suprafaţa clădirii cu destinaţie mixtă se compune din suprafaţa 
folosită în scop rezidenţial şi suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. Delimitarea 
celor două suprafeţe se face pe baza criteriilor de la pct. 3, 5 şi 6, Titlul IX din Codul 
fiscal. Pentru încadrarea în această categorie (H.G.1/2016,TVIX,pct.7) se are în 
vedere destinaţia finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate de 
alte persoane decât proprietarii lor, precum şi modul de înregistrare a cheltuielilor cu 
utilităţile. Proprietarii clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale orice document din 
care reiese destinaţia clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, 
autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative.

Clădire rez iden ţ ia lă  [L.227/2015,art.453,lit.(f)] - construcţie alcătuită 
din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi 
utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. 
Clădirile rez iden ţ ia le  (H.G.1/2016,TVIX,pct.6) sunt clădiri folosite pentru 
l ocu i t , alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependinţele, dotările şi 
utilităţile necesare, care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii şi 
care NU sunt folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice. Clădirile în 
care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale sau nerezidenţiale 
în funcţie de destinaţia care reiese din autorizaţia de construire. Clădirile în care 
nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale dacă aceasta este 
destinaţia care reiese din autorizaţia de construire. Suprafaţa clădirii cu destinaţie 
mixtă se compune din suprafaţa folosită în scop rezidenţial şi suprafaţa folosită în 
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scop nerezidenţial. Delimitarea celor două suprafeţe se face pe baza criteriilor de 
la pct. 3, 5 şi 6, Titlul IX din Codul fiscal. Pentru încadrarea în această categorie 
(H.G.1/2016,TVIX,pct.7) se are în vedere destinaţia finală a clădirilor, inclusiv în 
cazul în care acestea sunt utilizate de alte persoane decât proprietarii lor, precum şi 
modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilităţile. Proprietarii clădirilor vor anexa 
la declaraţiile fiscale orice document din care reiese destinaţia clădirii, precum: 
contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele 
documente justificative.

Clădire dobândită (HG1/2016,TX,pct.50). În aplicarea prevederilor art. 461 
din Codul fiscal, prin expresia clădire dobândită se înţelege orice clădire intrată în 
proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, precum şi orice clădire 
aflată în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale pentru care o persoană de drept privat deţine dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori de folosinţă.

Clădiri executate fără autorizaţie de construire şi nedeclarate de 
deţinătorul acesteia organului fiscal în scop de impozitare (HG1/2016,TX,pct.55). 
În cazul unei clădiri executate fără autorizaţie de construire şi nedeclarate de 
deţinătorul acesteia, organul fiscal local poate înregistra clădirea în evidenţe, în 
vederea impunerii, pe baza procesului-verbal de constatare întocmit de structurile de 
specialitate. Impozitul pe aceste clădiri se datorează începând cu data de 1 ianuarie 
a anului următor edificării clădirii, în limita termenului de prescripţie. În cazul în 
care data edificării este anterioară anului 2016, impozitul pe clădiri datorat până 
la 31 decembrie 2015 inclusiv, se stabileşte în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare până la această dată. Data edificării  clădirii se stabileşte în baza unui 
proces-verbal de constatare întocmit de organul fiscal local. Procesul-verbal de 
constatare se întocmeşte şi în cazul contribuabililor care declară o clădire ce a fost 
executată fără autorizaţie de construire.

Clădiri lăcaşuri de cult (H.G.1/2016,TIX,pct.23) sunt bisericile, locaşurile 
de închinăciune, casele de rugăciuni şi anexele acestora. Termenul lăcaş este variantă 
a termenului locaş.

Coeficientul de transformare de 1,4. (HG1/2016,TX,pct.36, 37, 46, 48). 
Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei 
utile cu coeficientul de transformare de 1,4.

Data edificării  clădirii (HG1/2016,TX,pct.55), în scopul calculării 
impozitului pe clădiri, se stabileşte în baza unui proces-verbal de constatare 
întocmit de organul fiscal local. Procesul-verbal de constatare se întocmeşte şi în 
cazul contribuabililor care declară o clădire ce a fost executată fără autorizaţie de 
construire.

Declaraţii pentru clădirile care beneficiază de reducere, de scutire 
ori pentru care nu se datorează impozit pe clădiri (HG1/2016,TX,pct.56). 
Contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, sunt obligaţi să depună declaraţii, 
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chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, 
ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit/taxă pe clădiri.

Delimitarea suprafeţelor (HG1/2016,TX,pct.45) pentru stabilirea 
impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice, în funcţie de destinaţia 
rezidenţială sau nerezidenţială rezultă din documentul anexat la declaraţia depusă de 
contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, după caz: a) contractul 
de închiriere, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii 
economice; b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146 - 2.157 din Codul 
civil, în care se precizează suprafaţa în care se precizează suprafaţa transmisă pentru 
desfăşurarea activităţii economice; c) autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, 
după caz, privind schimbarea de destinaţie a clădirii, în condiţiile Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; d) documentaţia cadastrală; e) orice documente doveditoare, 
altele decât cele prevăzute la lit. a) - d); f) declaraţia pe propria răspundere a 
proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există alte 
documente doveditoare.

Ghidul de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a 
clădirilor. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au avut în proprietate 
o clădire, sau o parte dintr-o clădire, folosită în alte scopuri decât pentru locuinţă, au 
avut obligaţia să depună o declaraţie până la data de 31 martie 2016 inclusiv, pe baza 
unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, pe baza acestui Ghid. După 
anul 2016, în funcţie de situaţia clădirilor folosită în alte scopuri decât pentru locuinţă 
din ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, care intră sub prevederile Codului 
fiscal, art. 458, alin. (1), lit. a), b) şi c), în fiecare an un număr mare de persoane fizice 
au obligaţia ca, pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, pe 
baza acestui Ghid, să depună o declaraţie până la data de 31 martie, inclusiv. Acest 
Ghid este prevăzut prin  „Hotărârea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România nr. 3 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului de evaluare - 
GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor”, publicată în Monitorul 
Oficial  nr. 946 din 21 decembrie 2015, intrată în vigoare la data de 31 decembrie 
2015, emisă de Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 
privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare. „Ghidul de evaluare - 
GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor” face parte din „Standardele 
de evaluare – ANEVAR”, obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. În 
Monitorul Oficial s-a publicat numai această Hotărâre, nu şi „Ghidul de evaluare 
- GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor”, acesta fiind pus la 
dispoziţia celor interesaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România. „Ghidul de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a 
clădirilor” poate fi obţinut integral accesând pe Internet WWW.ANEVAR.ro. Din 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021 119

„Ghidul de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor” sunt 
de reţinut definiţiile „Clădire” şi „Valoare impozabilă”.

Lăcaşuri de cult (H.G.1/2016,TIX,pct.23). Clădirile care, prin destinaţie, 
constituie lăcaşuri de cult sunt bisericile, locaşurile de închinăciune, casele de 
rugăciuni şi anexele acestora. Termenul lăcaş este variantă a termenului locaş.

Raport de evaluare. Vezi „Valoarea impozabilă a clădirii stabilită printr-un 
raport de evaluare.”.

Suprafaţa construită des făşura tă  a unei clădiri (HG1/2016,TX,pct.34-48). 
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri, care stă la baza calculului impozitului 
pe clădirile rezidenţiale datorat de persoanele fizice, rezultă din actul de proprietate 
sau din documentaţia cadastrală, iar în lipsa acestora, din schiţa/fişa clădirii sau din 
alte documente asemănătoare. Dacă în documente este înscrisă suprafaţa construită 
desfăşurată a clădirii, pentru determinarea impozitului pe clădiri nu se ia în calcul 
suprafaţa utilă şi, implicit, nu se aplică coeficientul de transformare. Suprafaţa 
construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile cu 
coeficientul de transformare de 1,4.

Valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data 
de 31 decembrie a anului anterior (HG1/2016,TX,pct.2): valoarea evidenţiată 
contabil în soldul conturilor corespunzătoare construcţiilor, fără a lua în considerare 
construcţiile înregistrate în conturi în afara bilanţului, conform reglementărilor 
contabile aplicabile.

Valoare de piaţă [L.227/2015,art.286,alin(2)]. În sensul art. 286 alin. (1) lit. 
e) din Codul fiscal, valoare de piaţă înseamnă suma totală pe care, pentru obţinerea 
bunurilor ori serviciilor în cauză la momentul respectiv, un client aflat în aceeaşi 
etapă de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii 
ar trebui să o plătească în condiţii de concurenţă loială unui furnizor ori prestator 
independent de pe teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este 
supusă taxei. Atunci când nu poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de 
servicii comparabilă, valoare de piaţă înseamnă: 1. pentru bunuri, o sumă care nu 
este mai mică decât preţul de cumpărare al bunurilor sau al unor bunuri similare ori, 
în absenţa unui preţ de cumpărare, preţul de cost, stabilit la momentul livrării; 2. 
pentru servicii, o sumă care nu este mai mică decât costurile complete ale persoanei 
impozabile pentru prestarea serviciului. Valoare de piaţă (Reg.U.E.575/2013,art.4), 
în sensul bunurilor imobile, înseamnă cuantumul estimat care putea fi plătit în 
schimbul bunurilor la data evaluării între un cumpărător şi un vânzător interesaţi în 
cadrul unei tranzacţii încheiate în condiţii obiective şi de concurenţă normală, în care 
fiecare parte acţionează în deplină cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângeri.

Valoarea  impozabilă.  4. În  accepțiunea  „Ghidului de evaluare - GEV 500 - 
Determinarea valorii impozabile a clădirilor”,  valoarea  impozabilă  este  un  tip  al  
valorii  estimat  în  scopul impozitării  clădirilor  nerezidențiale  deținute  de  persoane  
fizice  sau  juridice  și  a  clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice. 5. 
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Valoarea impozabilă nu reprezintă „valoarea de piaţă” sau „valoarea justă” definite 
ca tipuri ale  valorii  în  standardele  de  evaluare  în  vigoare,  respectiv  în  legislația  
română  privind reglementările  contabile  conforme  cu  directivele  europene  sau  
alte  reglementări  contabile specifice şi în Standardele Internaţionale de Audit. 6. 
Valoarea impozabilă nu se înregistrează în situaţiile financiare ale contribuabililor.

Valoarea impozabilă a clădirii stabilită printr-un raport de evaluare. 
[L.227/2015,art.458,459,495]: Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi: a) valoarea rezultată dintr-
un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din 
anul de referinţă. [HG1/2016,TX,pct.38-40]: 38. Pentru stabilirea impozitului pe 
clădiri conform art. 458 şi art. 460 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, în cazul în care 
contribuabilul depune la organul fiscal local o declaraţie la care anexează un raport 
de evaluare, valoarea impozabilă a clădirii este considerată a fi cea care rezultă din 
raportul de evaluare, chiar şi în cazul în care clădirea a fost finalizată sau dobândită 
în anul anterior anului de referinţă. 39. (1) Rapoartele de evaluare se întocmesc 
de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data evaluării şi reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie 
a anului anterior anului de referinţă şi nu se înregistrează în evidenţele contabile. 
(2) În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în 
copie, la organul fiscal local, ca anexă la declaraţia contribuabilului, până la primul 
termen de plată din anul de referinţă. (3) Rapoartele de evaluare trebuie să conţină 
dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile 
impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România (ANEVAR). 40. Rapoartele de evaluare în scopul stabilirii impozitului 
pe clădiri pot fi verificate de autorităţile locale în conformitate cu standardele de 
evaluare în vigoare la data evaluării. Vezi şi „Ghidul de evaluare - GEV 500 - 
Determinarea valorii impozabile a clădirilor”.

Anexa nr. 2.
Prevederi din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

„Art. 458. Calculul impozitului pe clădirile nerez iden ţ ia le  aflate în 
proprietatea persoanelor f i z i ce

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% 
asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local 
până la primul termen de plată din anul de referinţă;
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b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 
construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul 
de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă.

(2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 
La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul agr ico l , impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor 
alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 457.

Art. 459. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă  aflate în 
proprietatea persoanelor f i z i ce

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 
folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa 
folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 
457.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop 
nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 
457;

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate 
în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se 
calculează conform prevederilor art. 458.”.

„Art. 495. Dispoziţii tranzitorii
În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se 

stabilesc următoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate 

clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună 
dec lara ţ i i  până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat 
prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;
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b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe 
care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea 
impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace 
de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, 
însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii 
publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/
taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 
464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse 
la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 
martie 2016 inclusiv;

e) prevederile art. 491 se aplică începând cu 1 ianuarie 2017;
f) consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2016, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a prezentului cod. La nivelul municipiului Bucureşti, 
această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

g) prin excepţie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor şi taxelor locale 
se aprobă prin dispoziţie a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), 
în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale sau de către persoana desemnată în condiţiile art. 
55 alin. (8^1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor 
publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul 
local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile ca urmare a încetării 
sau suspendării mandatului în condiţiile legii, ori în situaţia în care faţă de acesta au 
fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină 
suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuţiilor 
prevăzute de lege. Dispoziţia primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei 
desemnate se aduc la cunoştinţă publică.”.

Anexa nr. 3.
Prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările suferite prin „Hotărârea Guvernului nr. 159 din 11 
martie 2016  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1/2016”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 208 din 21 martie 2016
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Titlul IX. Impozite şi taxe locale. Capitolul I. Dispoziţii generale. 

Secţiunea 1. Definiţii.
    2. (1) În vederea încadrării unei construcţii în categoria clădirilor, 

conform definiţiei de la art. 453 lit. b) din Codul fiscal, aceasta trebuie să fie fixată 
în pământ cu caracter permanent, respectiv trebuie să existe intenţia de a fi păstrat pe 
acelaşi amplasament cel puţin pe durata unui an calendaristic.

    (2) De exemplu, sunt considerate clădiri, în înţelesul alin. (1), un container 
folosit ca punct de vânzare, o tonetă de ziare, o toaletă publică instalată într-un parc, 
care sunt menţinute în acelaşi loc mai mult de un an calendaristic.

    (3) De exemplu, nu sunt considerate clădiri, în înţelesul alin. (1): un 
container folosit ca vestiar pe durata unui şantier, instalat între 1 mai 2016 şi 30 
septembrie 2017, o toaletă publică amplasată pe durata unui concert, un cort, un 
balon pentru acoperirea unui teren de sport, care vara este strâns, o casă de lemn 
amplasată în curtea unui magazin în vederea vânzării.

    3. (1) În înţelesul art. 453 lit. c) din Codul fiscal, clădirile-anexă sunt 
clădiri care servesc ca dependinţe ale clădirilor rezidenţiale, situate în afara clădirii 
de locuit, cum sunt: bucătăriile, cămările, pivniţele, grajdurile, magaziile, depozitele, 
garajele şi altele asemenea.

    (2) Clădirile menţionate la alin. (1) nu sunt considerate clădiri-anexă dacă 
sunt utilizate pentru desfăşurarea de activităţi economice.

    4. (1) În înţelesul art. 453 lit. d) din Codul fiscal, clădirea cu destinaţie 
mixtă este o clădire care are suprafeţe folosite în scop rezidenţial, identificate similar 
criteriilor de la pct. 6, respectiv suprafeţe care sunt folosite în scop nerezidenţial 
identificate similar criteriilor de la pct. 5.

    (2) Suprafaţa clădirii cu destinaţie mixtă se compune din suprafaţa folosită 
în scop rezidenţial şi suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. Delimitarea celor două 
suprafeţe se face pe baza criteriilor de la pct. 3, 5 şi 6.

    5. (1) În înţelesul art. 453 lit. e) din Codul fiscal, în categoria clădirilor 
nerezidenţiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi 
administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-
bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum şi activităţi 
similare, indiferent de utilizare şi/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria 
clădirilor rezidenţiale.

    (2) Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidenţiale.
    (3) Clădirile sau spaţiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare şi 

puncte de lucru se consideră că sunt folosite în scop nerezidenţial.
    (4) Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate 

rezidenţiale sau nerezidenţiale în funcţie de destinaţia care reiese din autorizaţia de 
construire.

    De exemplu, sunt clădiri nerezidenţiale: o clădire de birouri, un magazin, 
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o fabrică, o clădire unde se desfăşoară activitate de asigurare, un spital, o şcoală, un 
hotel.

    6. (1) În înţelesul art. 453 lit. f), clădirile rezidenţiale sunt clădiri folosite 
pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependinţele, dotările şi 
utilităţile necesare, care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii şi 
care nu sunt folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice.

    (2) Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate 
rezidenţiale dacă aceasta este destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.

    7. Pentru încadrarea în una dintre categoriile de la art. 453 lit. d) - f) 
din Codul fiscal, se are în vedere destinaţia finală a clădirilor, inclusiv în cazul în 
care acestea sunt utilizate de alte persoane decât proprietarii lor, precum şi modul 
de înregistrare a cheltuielilor cu utilităţile. Proprietarii clădirilor vor anexa 
la declaraţiile fiscale orice document din care reiese destinaţia clădirii, precum: 
contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele 
documente justificative.

    11. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunile de mai 
jos au următoarele înţelesuri:[…]

    c) an de referinţă - anul pentru care se datorează un impozit sau o taxă, 
potrivit titlului IX din Codul fiscal;[…]

    g) destinaţie finală - modul în care o clădire sau un teren este folosit efectiv 
de utilizatorul final;[…]

    l) organe fiscale locale - structuri de specialitate din cadrul autorităţilor 
administraţiei publice locale cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, organizate 
de către autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[…]

Secţiunea a 4-a. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale.
„38. Pentru stabilirea impozitului pe clădiri conform art. 458 şi art. 460 alin. 

(2) şi (3) din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilul depune la organul fiscal 
local o declaraţie la care anexează un raport de evaluare, valoarea impozabilă a 
clădirii este considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar şi în 
situaţia în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă, în cazul persoanelor fizice, respectiv în ultimii 3 ani anteriori 
anului de referinţă, în cazul persoanelor juridice”. Pct. 38 este conform modificării 
făcute prin H.G. nr. 159/2016.

39. (1) Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării 
şi reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de 
referinţă şi nu se înregistrează în evidenţele contabile.

(2) În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun 
în copie, la organul fiscal local, ca anexă la declaraţia contribuabilului, până la primul 
termen de plată din anul de referinţă.
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(3) Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării 
au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, 
gestionată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).

40. Rapoartele de evaluare în scopul stabilirii impozitului pe clădiri pot fi 
verificate de autorităţile locale în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare 
la data evaluării.

41. Din punct de vedere fiscal, se consideră ca fiind activităţi din domeniul 
agr ico l  numai cele care corespund activităţilor corespunzătoare grupelor 011 - 
016 din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

42. Din punct de vedere fiscal, se consideră ca fiind utilizate pentru activităţi 
din domeniul agr ico l  numai acele clădiri folosite în exclusivitate pentru activităţile 
care corespund grupelor 011 - 016 din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional 
de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN.

Secţiunea a 5-a. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă.
43. Pentru clădirile cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, la adresa cărora este înregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfăşoară 
nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Codul fiscal.

„44. În cazul unei clădiri cu destinaţie mixtă, aflată în proprietatea persoanelor 
fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, unde se desfăşoară o 
activitate economică, atunci când suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele 
folosite în scop nerezidenţial rezultă din documentaţia cadastrală, impozitul se 
calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeţei folosite în scop rezidenţial, 
calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeţei folosite în 
scop nerezidenţial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal”. Pct. 44 este conform 
modificării făcute prin H.G. nr. 159/2016.

45. Delimitarea suprafeţelor pentru stabilirea impozitului, în funcţie de 
destinaţia rezidenţială sau nerezidenţială, rezultă din documentul anexat la declaraţia 
depusă de contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, după caz:

a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru 
desfăşurarea activităţii economice;

b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146 - 2.157 din Codul civil, 
în care se precizează suprafaţa în care se precizează suprafaţa transmisă pentru 
desfăşurarea activităţii economice;

c) autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind schimbarea 
de destinaţie a clădirii, în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) documentaţia cadastrală;
e) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a) - d);
f) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la 
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organul fiscal, în cazul în care nu există alte documente doveditoare.[…].
„461. (1) În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru 

calcularea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară 
activitatea economică, iar suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi nerezidenţial nu 
sunt evidenţiate distinct, impozitul se calculează conform art. 458 din Codul fiscal 
dacă există cheltuieli cu utilităţile înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară 
activitatea economică. În cazul în care nu există cheltuieli cu utilităţile înregistrate 
în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul se calculează 
conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal.

(2) Prin sintagma „cheltuieli cu utilităţile” se înţelege: cheltuieli comune 
aferente imobilului, cheltuieli cu energia electrică, gazele naturale, cheltuieli de 
termoficare, apă şi canalizare.” Pct. 461 este introdus prin H.G. nr. 159/2016.

Anexa nr. 4.
Prevederi din „Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii”. „Anexa 2. Definirea unor termeni de 
specialitate utilizaţi în cuprinsul legii”

 „Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole. Construcţiile situate în 
zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor 
agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte 
bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe 
timpul campaniilor agricole.”.

Anexa nr. 5.
Prevederi din „Ghidul de evaluare - GEV 500 – Determinarea valorii 

impozabile a clădirilor”

1. Considerații generale
2. Subiectul şi rezultatele evaluării pentru impozitare prevăzute în prezentul 

Ghid se referă la clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice sau juridice și 
clădiri rezidențiale deținute de persoane juridice.

3. În contextul acestui Ghid, clădirile reprezintă orice construcţie situată 
deasupra solului şi/sau sub  nivelul  acestuia,  indiferent  de  denumirea ori  de 
folosinţa  sa  şi  care  are  una  sau  mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea 
de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele 
asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, 
indiferent de materialele din care sunt construite.

4. În  accepțiunea  acestui  Ghid,  valoarea  impozabilă  este  un  tip  al  valorii  
estimat  în  scopul impozitării  clădirilor  nerezidențiale  deținute  de  persoane  fizice  
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sau  juridice  și  a  clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice. 
5. Valoarea impozabilă nu reprezintă „valoarea de piaţă” sau „valoarea 

justă” definite ca tipuri ale  valorii  în  standardele  de  evaluare  în  vigoare,  
respectiv  în  legislația  română  privind reglementările  contabile  conforme  cu  
directivele  europene  sau  alte  reglementări  contabile specifice şi în Standardele 
Internaţionale de Audit.

6. Valoarea impozabilă nu se înregistrează în situaţiile financiare ale 
contribuabililor.
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22 decembrie 2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de 
colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, 
privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial  
nr. 972 din 29 decembrie 2015. Acest Ordin conţine formular tipizat „Declaraţie 
fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu 
destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice”, codificat „Model 2016 
ITL-001”, care reprezintă elementele de identificare a formularului tipizat, care se 
completează pe baza raportului de evaluare întocmit şi care se depune până la data 
de 31 martie, inclusiv.
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Iuliana Gabriela EREMIA1

Rezumat 

Prezentul articol studiazărelația dintre infracțiunea de tâlhărie și alte 
norme de incriminare cu care acesta se aseamănă din anumite puncte de 
vedere. Infracțiunea de tâlhărie este o infracțiune complexă ce reprezintă, în 
principiu, un furt săvârșit prin întrebuințarea de violențe. Această infracțiune 
poate interfera cu alte infracțiuni cum ar fi: infracțiunea de șantaj, infracțiunea 
de furt sau infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.

Tâlhăria poate include în sfera sa de aplicare o multitudine de 
comportamente, care pot întruni, cel puțin în aparență, elementele constitutive 
ale unei alte infracțiuni, creează în practică situații în care există nevoia 
delimitării de alte texte de incriminare.

Cuvinte-cheie: tâlhărie; șantaj; furt; lipsire de libertate în mod ilegal; concurs 
de infracțiuni; violențe; amenințări; patrimoniu; tentativă; bun mobil;

Abstract

The present article covers the relationship between robbery and other 
crimes which may resemble with them from certain legal aspects.

The robbery is a crime that represents a theft committed through the use 
of violence. This crime can interfere with other crimes such as : blackmail, 
theft and deprivation of freedom.

The robberymay lead to various situations that would benefit from the 
clear distinction between them and other offences.

Keywords: robbery; blackmail; theft; deprivation of freedom; concurrence of several 
offences in one action: violence: intimidation: patrimony; attempt; movables; 

1  FSJA, „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, București
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Introducere 

Dreptul penal român reglementează infracțiunile care vizează cele mai 
importante valori din societatea contemporană. Infracțiunea de tâlhărie 

face parte din cadrul infracțiunilor contra patrimoniului.
În dreptul penal, noţiunea de patrimoniu în legătură cu infracţiunile care se pot 

comite împotriva acestuia are un înţeles mai restrâns decât „patrimoniul” din dreptul 
civil și se referă la bunuri nu ca universalitate, ci în individualitatea lor susceptibilă 
de a fi apropriate de făptuitor prin mijloace frauduloase.

Infracțiunea nu ar putea fi niciodată săvârșită împotriva patrimoniului ca 
universalitate de bunuri, pentru că aceasta din urmă va exista întotdeauna, indiferent 
de numărul sau valoarea bunurilor componente și chiar dacă subiectul nu posedă 
nimic ori numai datorii, nicio persoană nu poate fi lipsită de patrimoniu, ci cel mult 
de unul sau mai multe din bunurile care compun patrimoniul său.2

Patrimoniul include nu numai proprietatea, ci și totalitatea drepturilor și 
obligaţiilor care au valoare economică.

Tâlhăria reprezintă furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări 
ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum 
și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului 
furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru care făptuitorul să-și 
asigure scăparea.

Astfel, putem spune faptul că tâlhăria reprezintă o modalitate particulară de 
comitere a unui furt.3

Delictul de tâlhărie exista în dreptul roman sub denumirea de rapina4 sau qui 
res aliena rapit.

Originea delictului se află în perioada situată spre sfârșitul republicii, în 
condițiile dezordinilor generate de războaiele civile și a faptelor de jaf și banditism, 
care deveniseră frecvente, iar mijloacele puse la dispoziția victimei de către vechiul 
drept erau insuficiente.5 

Astfel, pretorul a ales să prevadă acest delict prin care furtul cu violență a fost 
sancționat cu împătritul prejudiciului cauzat.

În ceea ce privește infracțiunea de tâlhărie, aceasta a ridicat diverse confuzii 
deoarece are o serie de puncte convergente cu alte infracțiuni, cum ar fi: infracțiunea 
de șantaj, infracțiunea de furt și problema concursului cu infracțiunea de lipsire de 
libertate în mod ilegal sau absorbția acesteia în cuprinsul tâlhăriei.

În cele ce urmează voi proceda la analiza comparativă a infracțiunii de tâlhărie 
în raport cu infracțiunile care ridică confuzii cu aceasta.
2  V. Cristiean, Drept penal. Partea  specială I, Editura Universul Juridic, București, 2017, p. 151
3  V. Cristiean, op. cit. , p. 169
4  Furt cu violență. Delict privat pretorian sancționat la sfârșitul republicii de către pretorul Lucullus.
5  E. Molcuț, Drept privat roman, Editura Universul Juridic, București, 2011, p.353
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Relația dintre tâlhărie și infracțiunea de șantaj

Șantajul reprezintă constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau 
să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial (varianta 
tip – art. 207 alin. 1) sau patrimonial (varianta agravantă – art. 207 alin. 3), pentru 
sine sau pentru altul .

De asemenea, șantajul mai reprezintă și amenințarea cu darea în vileag a unei 
fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru 
un membru de familie al acestuia.

În primul rând, se poate observa faptul că tâlhăria face parte din infracțiunile 
contra patrimoniului, în timp ce șantajul face parte din categoria infracțiunilor contra 
libertății persoanei. Astfel, cele două au un obiect juridic distinct.

În cazul şantajului, sunt încălcate cu prioritate relaţiile sociale referitoare la 
libertatea persoanei, şi anume libertatea psihică, iar în cazul tâlhăriei sunt lezate, 
în principal, relaţiile sociale privitoare la patrimoniu şi numai în mod adiacent, din 
cauza violenţei sau ameninţării folosite de făptuitor, este atinsă libertatea fizică și/
sau psihică a persoanei.

În acest sens, practica judiciară6 a reținut faptul că „infracțiunea de șantaj 
presupune în primul rând, o acțiune de constrângere, adică o acțiune prin care i se 
impune unei persoane, să facă sau să nu facă ceva împotriva voinței sale. Această 
constrângere trebuie să fie de natură a produce o stare de temere, și trebuie să fie 
exercitată prin violență sau amenințare.

Criteriul de delimitare al acestei infracțiuni, față de infracțiunea de tâlhărie, 
este dat de însăși esența lor deosebită, șantajul fiind o infracțiune contra libertății 
morale, iar tâlhăria o infracțiune contra avutului persoanei. Astfel, dacă cel constrâns 
satisface deîndată cererea făptuitorului, iar această cerere se referă la remiterea unui 
bun, fapta constituie tâlhărie și nu șantaj, deoarece în principal, se încalcă avutul 
persoanei și nu libertatea ei morală”.

Cel mai important element care diferențiază cele două infracțiuni este 
momentul de consumare a infracțiunii. Astfel: tâlhăria se consumă la momentul 
deposedării victimei (momentul la care patrimoniul acesteia este lezat), în timp ce 
șantajul se consumă la momentul realizării actului de constrângere în scopul special 
prevăzut de lege (momentul afectării libertății victimei). 

Ceea ce deosebeşte cele două infracţiuni este împrejurarea că tâlhăria se 
caracterizează prin simultaneitatea violenţei sau ameninţării cu actul victimei de a 
ceda bunul său, în timp ce, în cazul şantajului, infractorul întrebuinţează violenţe sau 
ameninţarea.7

Violența constă în orice act prin care o forță străină acționează asupra persoanei 
6  Sentința penală  nr. 159/2011 din data de 10.05.2011, Judecătoria Caracal (www.rolii.ro) 
7  M. Udroiu, Fișe de drept penal. Partea specială., Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 105
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pentru a-i înfrânge rezistența fizică. Această forță străină poate fi energia fizică a 
făptuitorului sau o altă energie pusă în acțiune de acesta.8

În cazul nerealizării pretenției de către victimă, șantajul va fi reținut în 
formă consumată - întrucât valoarea socială ocrotită a fost lezată, în timp ce, în 
lipsa deposedării victimei, tâlhăria va rămâne în forma tentativei, tentativa care este 
incriminată de către legea penală. 

Tentativa de la infracțiunea de tâlhărie coincide cu tentativa de la infracțiunea 
de furt, la care trebuie să se mai adauge exercitarea de violențe în sensul larg 
menționat mai sus.

O tentativă improprie la tâlhărie s-a reținut în cazul în care făptuitorul 
a exercitat violențe în scop de furt, dar partea vătămată nu avea la acel moment 
bunurile asupra sa.9

În acest sens, practica judiciară s-a pronunțat în legătură cu diferențierea celor 
două având în vedere momentul la care victima este deposedată de bunul mobil. Astfel, 
în cazul tâlhăriei există simultaneitate între exercitarea violenței sau amenințării și 
cedarea bunului de către victimă, în timp ce în cazul șantajului, făptuitorul folosește 
violența sau amenințarea în scopul obținerii ulterioare a unui bun.

Astfel, sunt de părere că, în cazul șantajului, existența intervalului de timp 
impune o libertate de decizie din partea victimei, libertate de decizie care nu poate 
exista și în cazul unei tâlhării.

În practica judiciară10 s-a arătat faptul că, fapta inculpaților, care au îndreptat 
un pistol către partea vătămată și au solicitat părții vătămate, prin amenințări, să îi 
dea banii pe care îi avea asupra lui, folosindu-se de frica victimei, care le-a dat suma 
de 1000 de lei obținută din încasările stației de gaz constituie infracțiunea de tâlhărie, 
iar nu infracțiunea de șantaj.

Instanța a reținut faptul că „la șantaj, trebuie să treacă un anumit timp. Daca 
victima este constrânsă să dea banii imediat, fapta reprezintă tâlhărie iar nu șantaj.”

În practica judiciară, s-a decis că, în cazul făptuitorul care pretinde concomitent 
cu exercitarea constrângerii ca victima să-i dea un bun mobil, va răspunde pentru 
infracțiunea de tâlhărie și nu pentru șantaj. Astfel, fapta unei persoane de a-și 
însuși haina persoanei vătămate prin amenințare cu cuțitul constituie tâlhărie, și nu 
infracțiunea de șantaj; tot tâlhărie constituie și fapta inculpatului care a determinat 
victima, pe care a amenințat-o cu moartea, să-i dea un lucru care îi aparține.11

Relația dintre tâlhărie și infracțiunea de furt

Cu toții ne-am întrebat la un moment dat: care este limita până la care o faptă 
8  V. Cristiean, op.cit. , p. 87
9  V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I . Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului. Editura 
C. H. Beck, București, 2020, p. 291
10  Decizia nr. 280/2010 din data de 10.05.2010, Judecătoria Sectorului 3 București(www.rolii.ro)
11  V. Cristiean, op. cit. , p. 88
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se poate considera furt și când se consideră tâlhărie?
Ei bine, elementul care diferențiază cele două infracțiuni este, în principal, 

componența elementului material.
Atunci când vorbim despre un furt, vorbim despre luarea unui bun mobil din 

posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe 
nedrept. Este de precizat faptul că cele două acte subsecvente, și anume deposedarea 
și aproprierea bunului se succed cu rapiditate, unul după altul.

În cazul infracțiunii de tâlhărie ne vom gândi întotdeauna la acțiunea de 
însușire a bunului cu întrebuințarea unor amenințări sau folosirea unor violențe.

În practica judiciară, s-a reținut faptul că dacă nu există o legătură de 
cauzalitate între violențele exercitate anterior victimei și furtul propriu-zis, se va 
reține un concurs între infracțiunea de loviri și alte violențe și infracțiunea de furt, 
iar nu infractiunea de tâlhărie.

Astfel, în lipsa unei legături între acţiunea adiacentă şi cea principală [deoarece 
actele de violenţă sau ameninţare trebuie să fie în principiu, concomitente (în scopul 
luării bunului) sau ulterioare furtului (în scopul păstrării bunului sustras, al asigurării 
scăpării sau al ştergerii urmelor)], se va reţine concursul dintre infracţiunea de furt, pe 
de o parte, şi infracţiunea de loviri sau alte violenţe/vătămare corporală/ameninţare, 
după caz, pe de altă parte.12

De asemenea, lipsa legăturii de cauzalitate dintre violențe și furt este foarte 
greu de dovedit, instanțele respingând de cele mai multe ori cererea de schimbare a 
încadrării juridice din infracțiunea de tâlhărie întru-un concurs dintre infracțiunea de 
loviri și alte violențe și furt.

În practica judiciară13, s-a arătat că fapta inculpatului care a lovit victima cu 
pumnul în zona feței, iar aceasta ulterior a căzut la pământ scăpând din mână laptop-
ul pe care îl avea asupra sa, inculpatul luând acel laptop, după care sustrăgându-i 
persoanei vătămate, din buzunare, încărcătorul de la laptop și un telefon mobil marca 
Nokia, constituie infracțiunea de tâlhărie, și nu cea de furt, deoarece elementul 
material s-a realizat prin două activități infracționale, pe de o parte furtul bunurilor 
iar pe de altă parte constrângerea prin violență pentru săvârșirea furtului, urmarea 
imediată constând în deposedarea persoanei vătămate de bunul sustras cât și în starea 
de pericol cu privire la libertatea psihică a persoanei/vătămarea integrității corporale 
a acesteia.

Un alt aspect de care trebuie să se țină cont pentru diferențierea infracțiunii 
de furt de cea de tâlhărie este raportată de gradul de violență cu care este comisă 
acțiunea de luare a bunului.

Astfel, în practica judiciară14, s-a reținut faptul că reprezintă infracțiunea de 
tâlhărie următoarele acțiuni: smulgerea telefonului prins la centura părții vătămate 
sau smulgerea telefonului din mâna părții vătămate, smulgerea unui lănțișor de la 
12  M. Udroiu, op. cit., p. 191
13 Sentința penală nr.1040 din 20.08.2015, Judecătoria Tulcea (www.rolii.ro) 
14  C.S.J., Completul de 7 judecători, decizia nr. 63/1991
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gâtul persoanei vătămate.
În schimb, atunci când este vorba de luarea în mod brusc a obiectului aflat 

asupra unei persoane prin simpla detașare printr-un contact superficial, C.S.J. a 
dispus faptul că este vorba despre un furt, iar nu o tâlhărie.15

Ca o notă personală la aceasta, susțin faptul că ar fi absurd ca printr-o acțiune 
superficială să se rețină o infracțiune de tâlhărie, mai ales că în speța la care instanța 
supremă a ales să facă lumină era vorba despre sustragerea de căciuli.

Relația dintre tâlhărie și infracțiunea de lipsire de libertate 
în mod ilegal

Acțiunile ce pot realiza elementul material din cadrul infracțiunii de tâlhărie 
pot fi: ținerea, legarea victimei, blocarea ușilor, închiderea ușilor sau deplasarea 
victimei împotriva voinței sale. Acestea se pot concretiza într-o infracțiune distinctă 
de lipsire de libertate în mod ilegal sau pot fi absorbite de infracțiunea de tâlhărie.

În cazul în care acțiunile enumerate mai sus au ca scop limitarea libertății 
persoanei, libertatea fiind un drept fundamental al persoanei, instanța poate reține un 
concurs între tâlhărie și lipsirea de libertate în mod ilegal.

În practica judiciară16 s-a arătat că, faptele săvârșite de către inculpatul care 
a sărit gardul și a pătruns în locuința persoanei vătămate pentru a căuta bunurile pe 
care intenționa să le sustragă, iar atunci când a fost surprins de persoana vătămată l-a 
dus în grajd, unde acesta rămas aproximativ două ore, timp în care inculpatul a căutat 
prin curte bunurile care puteau fi sustrase, mai târziu persoana vătămată a fost dusă 
din grajd în casă, loc unde i-au fost legate atât mâinile, cât și picioarele cu o sârmă 
și cu cablul de la casetofon, constituie un concurs de infracțiuni între infracțiunea 
de tâlhărie și infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, deoarece lipsirea de 
libertate s-a extins în timp până a doua zi și nu cât a fost necesară pentru săvârșirea 
infracțiunii de tâlhărie.

Sunt de părere că dacă inculpatul lipsea victima de libertate pe o perioadă mai 
scurtă se putea lua în considerare faptul că acesta era doar un mijloc prin care să-și 
asigure scăparea, iar în acest sens se reținea o singură infracțiune de tâlhărie.

Concluzii

Infracțiunea de tâlhărie este o infracțiune complexă, care, în practică, se poate 
confunda cu o serie de infracțiuni sau poate interfera cu acestea.

În prezentul articol, am tratat relația acesteia cu infracțiunea de șantaj, 
infracțiune care stârnește în practică o mulțime de confuzii raportată la infracțiunea 

15  C.S.J., Completul de 7 judecători, decizia nr. 63/1991
16  Sentința penală nr.88 din 11.03.2016, Judecătoria Târgoviște (www.rolii.ro) 
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de tâlhărie; relația dintre infracțiunea de tâlhărie și infracțiunea de furt, infracțiune 
care interferează până la un moment dat și relația dintre infracțiunea de tâlhărie și 
infracțiunea de lipsire de libertate, pe care instanța o poate reține separat, deși de cele 
mai multe ori este absorbită de infracțiunea de tâlhărie.
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Abstract

Discrimination in legal employment relationships is based on inequality 
of treatment with regard to the recognition of employees’ rights, through 
non-compliance with the relevant legal provisions, found in international, 
European and national law.

In this sense, discrimination consists in a practice of not applying the 
requirements of the protected criteria established in the normative acts, by 
achieving direct or apparently neutral acts, but which induce a difference in 
the treatment applied between employees, which have the effect of restricting, 
removing the use or exercise of employees’ rights in employment relationships.

The article details the phenomenon of discrimination in legal employment 
relationships, with reference to regulations contained in Directives 2000/43 / 
EC and 2000/78 / EC, containing elements of analysis and practice in this 
area.
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Introduction

We can see that European legislation does not contain a single provision, 
in general, to enshrine the principle of equal treatment in all areas of 

activity2.
From the point of view of primary legislation3, we have in mind the provisions 

of the rules found in the consolidated version of the Treaty on European Union, 
limiting social exclusion in legal employment relationships4, in the Treaty on the 
Functioning of the European Union containing references to the protected criteria, 
as well as in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, considered 
a catalog of fundamental rights5,  which recognizes human dignity in the aspects that 
underpin protection in the field of legal employment relationships.

European non-discrimination mechanisms are also encountered in the field of 
directives, for example under Directives 2000/43 / EC and 2000/78 / EC, the purpose 
of which is to apply the principle of equal treatment between persons irrespective of 
racial or ethnic origin, respectively to establish a general framework in favor of equal 
treatment, in terms of employment and occupation, with reference to the mechanisms 
for access to labor supply.

Analysis of relevant regulations

Initially identified in an international context6, European non-discrimination 
rules is generally represented by Framework Directive 2000/78 / EC establishing a 
general framework for equal treatment in employment and occupation, extending the 
scope of the Directive. 2000/43 / EC on race, both ensuring the protection of persons 
in the field of legal employment relationships.

In practice, the two directives contain rules on the existence of minimum 
requirements for the protection of fundamental rights of workers, with reference to 
the protected criteria.

Thus, as regards regulations against discrimination on grounds of race or ethnic 
origin, the relevant directive is based on elements of positive measures, regulatory 
rules and findings of European case law.

2  Jean-Francois Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, 2009, pp. 644
3  Marinescu-Delia Mihaela, The discrimination - a risk factor for social security in the European Union, in: Procee-
dings. The 15th International Scientific Conference  STRATEGIES XXI. „Strategic Changes in Security and International 
Relations”. Volume XV, Part 1, pp. 59- 68, Bucharest, April 11-12, 2019, „Carol I” National Defence University, Security 
and Defence Faculty, ISSN: 2668- 1994, ISSN-L 2668-1994 (autor unic);
4  Cristine M.Bulger, Fighting gender discrimination in the Chinese workplace, (Spring 2000), Boston College Third 
World Law Journal, pg.348;
5  Frederic Sudre, Dreptul european şi internațional al drepturilor omului, Editura Polirom, București, 2006,                     
p. 126
6  Năstase A., Aurescu B., Jura C., Drept internațional public, Ed.C.H.Beck, 2006, București, pg.39.
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In the first place, positive measures allow Member States to maintain or 
introduce in their national legislation their own regulations, which complement 
the European framework, which contain additional rights that are granted to 
disadvantaged persons or groups.

Although the intention of the legislator was related to ensuring non-
discrimination mechanisms, there are certain legislative gaps that limit the possibility 
for courts to interpret discrimination cases7, for example, non-identification in the 
content of the regulation of concrete cases of non-recognition of the principle of 
equal treatment on the basis of race or ethnic origin.

In the same vein, we can appreciate the intention of the European legislator, 
which gives the Member States the right to allow a wider protection regime than the 
European one, maintaining rules beyond the provisions of the relevant directives, 
the legal technique being similar to that which introduced non-limiting protected 
criteria. contrary to the limitations that were to be transposed.

In this respect, for example, Article 14 of the ECHR on combating 
discrimination refers to the protected criteria of sex, race, color, national origin, 
language, religion, birth, opinion, membership of a national minority, which are also 
found in jurisprudence. ECHR, underlying the positive law in the national systems 
of the Member States.

We can see that the interpretation of cases of discrimination on the grounds of 
race or ethnic origin becomes limited, given that the non-discrimination contained in 
the provisions of Directives 2000/43 / EC and 2000/78 / EC is related in particular to 
non-infringement of equal treatment. protected.

The effect of a lack of protection of substance is found, in terms of the 
provisions of Directive No. 2000/43 / EC, in retaining insufficient elements for the 
practice of courts, which will lead to additional recourse to analyzes of European case 
law. A similar situation is found in relation to the provisions of Article 2 of Directive 
2000/78 / EC, the modalities of direct and indirect discrimination being specified 
in the extended, incomplete form, this lack of regulation imposing on the courts a 
way of interpreting cases brought before the courts. much based on jurisprudence or 
doctrine, than on positive norms.

In this sense, we can appreciate that the aspect regarding the lack of positive 
norms becomes more strongly felt in the practice of courts, in the situation of 
assessing cases of indirect discrimination, in relation to the conditions of identifying 
neutral facts and comparable situations, given that sometimes a victim does not exist. 
easily identifiable determines the real premises of an impossibility to report to the 
courts. The effect was identified in cases where the courts suspended the course of 
cases involving potential acts of discrimination, having to ask the ECHR a series of 
preliminary questions related to the reporting of normative provisions to the facts 
brought to court.
7  Georgescu Laura, Alexandru Ticlea, Dreptul public al muncii, Editura Wolters Kluwer, București, 2010, pg.182;
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The above aspect is more frequently found in the case of the form of indirect 
discrimination, given that the Directive does not contain references to possible facts 
of the employer which would directly and concisely indicate unlawful conduct, in 
non-recognition of the principle of non-discrimination. In practice, the lack of clear 
clarifications in the directives of non-discrimination leads to a totally subjective way 
of assessing the courts on cases of discrimination or even to unjustifiably motivate 
decisions using the lack of express indication by the legislator of these situations.

The situation of leaving it to the national courts of the Member States 
alone to assess the existence or non-existence of discrimination is debatable, even 
if the European legislator wanted to allow their own ways of dealing with non-
discrimination, especially given that employers have a right to justify their practices 
applied to employees, motivating the objective justification of unequal treatment.

In this respect, the case of objective justification, ie the application by employers 
of requirements considered objective, necessary and proportionate to achieve a 
permitted purpose, by resorting to differential treatment between employees, actually 
leads to a dual effect, in the sense that the courts are they may interpret discrimination 
as existing by extending the meaning of the seemingly neuter facts in relation to the 
indirect form, or by limiting the application with the motivation of not identifying 
comparable situations.

In this respect, the provisions of the directives allow a Member State to 
partially apply its own non-discrimination provisions or to maintain more favorable 
provisions than those contained in European law, sometimes leading to a disadvantage 
of employees in their legal relations with employers.

As a result, the lack of supplementary rules, in the case of defining forms of 
discrimination, causes uncertainties in the interpretation of indirect discrimination, 
for example of conduct belonging to harassment of employees, which have the effect 
of creating an intimidating, hostile and degrading environment. We consider that 
the method of harassment is left to the discretion of the Member States, as regards 
national scope and practices, without imposing rules of principle, which makes it 
possible for them to use different legal nuances in accepting certain definitions. of 
the phenomenon.

In this sense, we refer to the situation in which an employer is not directly 
involved in carrying out acts of harassment, the perpetrator of which is another 
employee, who also intervenes during the work process, which may determine a 
position of the employer as external to illegal conduct, which escapes European 
regulations, motivating its non-involvement in the production of those acts of 
discrimination, although they occurred under its direct coordination of employment.

On the contrary, the recognition of the principle of equal treatment may lead 
to a freedom of assessment by the Member States against the principle of equal 
treatment and in the case of discrimination on the grounds of ethnicity, provided that 
employers may grant only favorable employment to certain employees. to that ethnic 
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group, but the regime did not apply to the other employees who did not belong to that 
group considered disadvantaged, thus determining a predominance of the rights of a 
minority in relation to the majority.

Another situation of limiting the legal provisions resulting from the mechanism 
of objective justification by the employer of some seemingly neutral facts, derives 
from conduct of detention of potential victims to proceed to challenge such illegal 
conduct, on the grounds that the courts they can always motivate subjectively, 
the injured ones finding themselves permanently in a real situation of potential 
uncertainty.

This is the effect of the lack of mandatory rules at European level, which 
clearly limit the conduct of employers, which would lead to an easier acceptance 
by employees of the legal mechanisms for using remedies, while maximizing the 
procedural rights of employers. without leading to the emergence of abstention on 
the grounds that the courts could be influenced by the subjective claims of employers. 
It can be seen that the claims of the perpetrators of discrimination are all the less 
retained by the courts, as they contain elements of a technical nature, more difficult 
to assess without specialized expertise.

On the other hand, the intervention of the Member States in guaranteeing the 
fundamental rights of employees implies a mechanism which does not lead to an 
infringement of the rights of other employees and also does not include the right of 
employers to investigate the privacy of their employees. , except when these conducts 
concern cases based on the protection of public order and security, the protection of 
health, etc.

As an example, in the case of discrimination on the grounds of religion or 
belief, the contractual obligations of employees working in religious organizations 
may be extended even outside working hours, conduct incompatible with the purpose 
of that organization affecting the image of the employer. In this respect, such an 
employer may objectively motivate a situation of termination of the individual 
employment contract of an employee who is part of such a community, as a result of 
non-fulfillment of the contractual obligations found in the content of the individual 
employment contract, as a result of a contradiction between the beliefs of the group 
in question and the performance required of the employee in the performance of his 
duties.

In other cases, discrimination is found when an employee has been subjected 
to acts by the employer, by which he has been treated less favorably than another 
employee in a similar situation, in the application of the criterion of religion, 
provided that his beliefs it would not have allowed him to fulfill certain duties in 
his individual employment contract. Although in most national labor laws there are 
provisions related to an employee’s right to refuse to comply with the hierarchical 
superior’s order when it is illegal, the provisions of the directives do not detail and 
under what conditions such an order would be incompatible with the employee’s 
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ideological identity.
As an exception, there is also the contrary conception according to which 

the employee’s religion could not have the value of a reason in the sense of non-
discrimination, not being able to exonerate him from the obligation to respect work 
attributions, provided he had previously accepted them voluntarily by signing 
the individual employment contract. . It is considered that in these situations the 
employer has the possibility to adapt such a position according to the religion held 
by the employee, even when it was acquired after his employment.

Thus, in the case of Konttinen v. Finland, the ECHR interpreted the provisions 
of Article 9 of the Convention as inapplicable in the present case, concerning the 
employee’s refusal to perform certain tasks related to the work process for certain 
periods of time, on the grounds that they violation of his right to religious freedom. In 
this case, although the provisions of Article 9 of the Convention impose on the right 
of every person to freedom of conscience and religion, the manifestation of religion 
individually or collectively, as rights which cannot be restricted except in cases of 
safety, health and public order, it was inapplicable if the refusal was not related to the 
existence of religious beliefs or practices and the employer had not exerted pressure 
on him in the field of faith.

In this respect, the directives do not contain provisions to limit potential cases 
of discrimination, provided that Member States were allowed to maintain in national 
law specific measures to prevent or compensate for possible disadvantages, without 
requiring employers to introduce rules directly. adaptation of working conditions 
to the characteristics of certain persons or employees belonging to a certain ethnic 
group, compared to the situation found from the perspective of the rights conferred 
to persons with disabilities.

As regards the right to compensation granted to victims of discrimination, the 
directives allow national courts to interpret the existence of acts of discrimination, 
with the application of a system of proportionate compensation for the damage 
recorded in that employment relationship.

Față de mecanismele de protecție acordate victimelor discriminării, acestea 
sunt reprezentate de promovarea dialogului social, negocierile colective, introducerea 
în regulamentele interne ale angajatorilor a regulilor de combatere, informarea 
angajaților, precum și dreptul organizațiilor neguvernamentale de a avea acces la 
introducerea de plângeri în numele acestora8. In this respect, although the directives 
provide for remedies for victims, it is not specified what the costs of the costs will be 
if the complaints have been rejected as unfounded and if these costs will be borne in 
full by the interested party or jointly and severally. non-governmental organizations 
acting on its behalf.

A similar situation is found in the mechanism for reversing the burden of proof 
in litigation involving discrimination, from the potential victim to the perpetrator, but 
8  Ţinca O., Dreptul muncii.Relaţiile colective, Ed.Lumina Lex, 2004, Bucureşti, pg.3;
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it can be seen that it is not completely reversed, given that the mechanism is dual, 
the obligation to the evidence belongs to the employer only when the employee has 
presented sufficient evidence that has given rise to the presumption of discrimination. 
As a result, the perpetrator will have to prove his conduct to a limited extent, in 
the absence of complementary positive rules, the mechanism proving insufficient, 
given that national courts will usually interpret through the compensatory effect of 
the CJEU case law. and ECHR.

Conclusion

In practice, the main effect of the shortcomings in the directives, namely the 
situation of exceptions left to the discretion of national courts, but also the reference 
to the internal practices of the Member States, has led to a mechanism for not 
guaranteeing the scope of non-discrimination rules. for treatment.

Another impediment arising from the loophole regulations will be related to the 
mechanism for allowing Member States to provide the legal framework for their own 
positive measures to groups considered disadvantaged. In this respect, the different 
measures contained in national legislation have led to the establishment of non-
unitary European practices related to non-discrimination. For example, non-unitary 
practice has been identified in those states that have been reluctant to define certain 
groups as disadvantaged, trying to circumvent the definition of the term race or color, 
considering that this involves statistical mechanisms of segregation. In practice, the 
mechanisms for transposing the provisions of Directive 2000/43 / EC into national 
law, which should establish similar protection regimes between Member States, have 
not solved the problem of inequality of the protected criteria allowed in national 
legislation nor of protection mechanisms.

We can thus appreciate the European legislator’s reluctance to directly restrict 
the existing legal protection mechanisms in the national laws of the Member States, 
as this is motivated by the attempt not to use too intrusive techniques and thus to 
determine their opposition to the regulations. of non-discrimination. As a result, 
the European legislator has tried to maintain standards in the sense of granting a 
minimum protection regime, thus allowing Member States to maintain or introduce 
their own rules, considered more appropriate to the national framework.
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Abstract

The institution of discrimination presupposes the application of 
differentiations between employees, respectively of unequal treatments in the 
labor relations, which will lead to the non-recognition of the fundamental 
rights of the respective persons.

The existence of acts of discrimination requires the knowledge of their 
subjects, usually in comparable situations as attributions, on which unequal 
treatment is applied or even in different situations, this time the treatment 
applied being similar.

Discrimination involves the non-recognition of protected criteria, 
which are established either in the case of provisions of European law or in a 
non-limiting manner in national legal systems.

In this respect, if the primary non-discrimination legislation is found 
in the European treaties, similar provisions have been transposed in the 
European directives, but also in the relevant national legislation.

The article contains an analysis of the main criteria of discrimination, 
including the right of employers to objectively justify non-discrimination.

Keywords: discrimination; equal treatment; directives; criteria; 
Clasificare JEL: K31

1  Petroleum and Gas University of Ploieşti; dragosradulescu@hotmail.com

RESPECT FOR THE PRINCIPLE  
OF EQUAL TREATMENT  

IN EMPLOYMENT RELATIONSHIPS 

RESPECTAREA PRINCIPIULUI 
TRATAMENTULUI EGAL  

ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021 145

UNIVERS JURIDIC

Introduction

Discrimination presupposes the intention of the perpetrator to produce 
certain effects through his conduct, respectively to put one person 

in a situation of inequality with another, which will thus lead to a restriction of 
fundamental rights.

On the contrary, discrimination in legal employment relationships is also found 
in the situation where certain employees, although they have different responsibilities 
in the work process, are subjected to identical treatment, in reality it must be different.

We can find that, in both potential cases of discrimination, the effects pursued 
by employers will be similar, namely the exclusion, restriction or preference of the 
rights of certain employees.

In this sense, both international, European and national legislation contain 
regulations related to the main criteria protected from discrimination, namely 
race, nationality, ethnicity, language, religion, sex, age, disability, etc., either in a 
limiting or non-limiting sense, in order to providing the best mechanisms to combat 
discriminatory behavior.

On the other hand, legal protection against discrimination does not exclude the 
role of the competent courts, which will analyze the different treatments applied to 
employees, as well as the conducts allowed to employers, such as cases of reasonable 
justification.

The concept of discrimination

Initially, the concept of non-discrimination was related to the principle of 
equality 2, which led to the discovery of the norms to combat the phenomenon at the 
level of the constitution3.

We can appreciate that, although discrimination manifests itself in a multitude 
of areas of social life, essential effects are found in the field of labor relations, in which 
case there must be a more pronounced limitation, through the regulation of criteria 
protected for analysis of the conduct of employers, the need for non-discrimination 
rules being extended from the perspective of subordination between employer and 
employee, to that of recognition of fundamental rights.

With regard to the need to apply equal treatment to employees in terms of 
employment and occupation, the measure was initially found in the international 
2  Marinescu Delia-Mihaela, The evolution of the concepts of equal opportunities and migration in the legisla-
tion of the European Union, in proceeding ale Conferinţei Stintifice Internationale „ Global Security and National 
Defence”,  pp.490-494, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, 25-26 iunie 2020, ISSN: 2668- 2281, ISSN-L 
2668-2281 ;
3  Lavinia Onica Chipea, Dreptul muncii. Curs universitar. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Pro Universi-
taria, Bucureşti, 2017, p.36
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context4, it is also contained in European directives and subsequently transposed into 
the national legislation of the Member States, with certain elements of interpretation 
derived from the jurisprudence of the CJEU.

Regarding the elements found in European regulations5, they related6 to the 
definition of salary7, application of equal treatment provisions to social security 
relations, in the case of civil servants 8, with regard to the right to a pension, 
compensation for damages or reversal of the burden of proof 9 etc. 

Regarding the transposition mechanisms, in Czechoslovakia, Denmark, Italy, 
Great Britain or Hungary, this was achieved by introducing new legislation, in 
France and Poland it joined other implementing directives, in Romania it conditioned 
the social security system, and in Bulgaria regulation of maternity leave. In other 
countries, such as Belgium, Hungary, Finland or the Netherlands, the existence of 
similar provisions transposed in the previous directives was considered sufficient.

As regards the definition of salary, it refers to the basic salary or any other 
consideration in cash or in kind received by the worker, directly or indirectly from 
his employer, “regulations accepted in Belgium, Bulgaria, France, Hungary, Cyprus, 
Romania or Slovakia We can appreciate that, in this sense, the judgments of the CJEU 
are decisive in the interpretation of the rules, given that countries like Denmark or the 
United Kingdom national legislation does not contain the definition of pay, although 
equal pay is allowed contractually.

The jurisprudence of the CJEU also underpins the civil servants’ pension 
system regulated by the Directive10, in countries such as Belgium, Bulgaria, France, 
the United Kingdom, the provisions of Article 7 (2) have been expressly transposed, 
and in Lithuania and Poland the legislation does not refer to the principle of equal 
treatment.

As regards the principle of equal treatment between men and women and 
gender differences, the Directive follows the jurisprudence of the CJEU11, including 
with regard to gender reassignment, given that sexual or gender identity is allowed in 
Slovakia, discrimination is imposed as possible in Malta, reference to sexual identity 
exists in Hungary, and equal treatment was extended in Spain and France. including 
the criterion of gender change.

Discrimination on grounds of sex is prohibited in the field of remuneration, 
provided that access to employment must contain equal criteria for men and women, 
aspects found in Estonia, Hungary or Poland, within the constitutional rules, in 
4  Popescu Andrei, Dreptul internațional și European al muncii,Ediția 2,Editura C.H.Beck, București, 2008,pg. 340-
341;
5  Fuerea A., Drept comunitar al afacerilor, Ed.Universul Juridic, 2006, Bucureşti, pg.26;
6  Directive nr.2006/54/CE;
7  Art.2(1)(e);
8  Art.7(2);
9  Art.17-19.
10  Causes C-7/93 și C-351/00;
11  Causes C-13/94, C-117/01 and C-423/04.

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021 147

special laws in Denmark or in collective bargaining agreements in Belgium, amid a 
gender pay gap in the European Union12. 

However, we can appreciate that issues aimed at limiting the monitoring of cases 
of discrimination or limited access to national courts 13,  the express indefiniteness of 
the notion of equal remuneration 14, as well as procedural difficulties for potential 
victims of discrimination, lead to a limitation of gender protection rules.

With regard to transparency rules for the award of salaries, in the Czech 
Republic such information may be requested through the courts, and in the UK it 
is considered illegal to prevent employees from disclosing their salaries to other 
employees, in Belgium employers are required to constantly assess remuneration 
practices and in Finland to conduct wage surveys on gender inequality.

Compared to the existence of procedural obstacles, these are represented by 
the too long trial terms, the deadlines for the forfeiture of the introduction of actions, 
but also the limited access to information on equal pay.

In the same sense, there are high costs of specialized legal aid, legal 
proceedings, limitation of compensation received by victims for harmful acts 
found, inconsistency of preventive measures, different responsibilities of national 
bodies with equal powers, but also mechanisms for union representation. or non-
governmental organizations.

The role of protected criteria

Regarding the protected criteria, we can see the existence of two ways of 
regulation. Thus, in European Union law we find a closed list of protected criteria, 
namely race, nationality, ethnicity, language, religion, social category, belief, sex, 
sexual orientation, age, disability, chronic non-communicable disease, HIV infection 
or belonging to a category disadvantaged.

The European Court of Justice applies interpretations in relation to the 
restrictive criterion in its issued solutions, not admitting the extension of the 
discrimination criteria to situations which produce similar effects, for example 
in case C 13/05 Chacón Navas v. Eurest Colectividades SA in which the disease 
criterion was excluded15, this being considered differentiated from the one accepted 
by the disability. Subsequently, the Court issued an extensive interpretation, in case 
C 354/13 Kaltoft obesity was considered to be included in the protected criterion of 
disability.

With regard to the European Convention on Human Rights, it allows an open 
list, the exercise of rights being ensured without any distinction based, in particular, on 
sex, race, color, language, religion, political opinion or any other opinion, national or 
12  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc3 40
13  http://www.justice.gov.uk/downloads/statistics/tribs-stats/ts-annual-stats2011-12.pdf;
14  Causes 237/85, C-262/88, C-400/93, C-381/99.
15  Great Chamber, 11 iulie 2006, Sonia Chacón Navas împotriva Eurest Colectividades SA.
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social origin, membership of a national minority, wealth, birth or any other situation.
We can appreciate that the national legislations have taken differentiated these 

approaches, some states applying a limiting recognition of the protected criteria, while 
others have opted to maintain non-limiting criteria, this being the case of Romania, 
through Government Ordinance no. 137/2000. Thus, in the ordinance, discrimination 
means any distinction, exclusion, restriction or preference, based on race, nationality, 
ethnicity, language, religion, social category, etc., as well as any other criterion that 
has as its purpose or effect the restriction, removal equal recognition, use or exercise 
of fundamental rights and freedoms.

With regard to the differences between the protected criteria, that of religion 
and religious beliefs also contains an extension of protection in relation to non-
religious beliefs, such as religious or philosophical beliefs or practices, changes 
in beliefs, humanism, atheism or other belief systems. Thus, in labour relations, 
non-discrimination strategies based on religion are particularized through freedom 
of expression, given that the employer’s decision to ban the wearing of religious 
insignia mainly affected employees of the Muslim community, less those of the 
Christian community.

Regarding the age criterion, discrimination refers to the lack of freedom of 
access to employment, as well as retention after retirement, and disability refers to 
the obligation to introduce special arrangements to equipment or work pace, as a 
positive obligation of employers. These solidarity measures concern the condition 
of limiting the participation in the professional life of certain persons, related to 
the existence of physical, mental or psychological deficiencies, being sanctioned the 
negative attitude of employers who have preconceived ideas towards people with 
disabilities.

The criterion of sexual orientation, on the other hand, takes into account the 
discriminatory attitude of employers towards a certain person who will be subjected 
to unequal treatment at work, such as sexual harassment, whereby the victim is either 
not accepted or isolated at work. work, related to his sexual orientation.

Regarding the gender criterion, it is based on the existence of traditional social 
standards and prejudices, according to which women have a reduced professional 
capacity in work, compared to men. We can appreciate that the acquisition by 
women of the status of employee did not determine the limitation of discrimination, 
intervening indirect, apparently neutral forms, over time being introduced protection 
norms extended to family requirements.

The criterion of ethnic origin, on the other hand, presented the conceptual 
problem of the distinction between race and ethnicity, in countries like France, being 
unacceptable the definition of race, considering the possibilities of racial statistics 
that would have allowed the ethnicization of groups and implicitly the phenomena of 
their rejection by the majority population16. 
16  Cause Jyske Finans, C-668/15, ECJ;
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We can see that countries like Denmark, Ireland, Austria do not mention 
descent, Bulgaria, Germany, Spain do not refer to color, Malta does not take into 
account national origin, Lithuania ethnicity, and the Czech Republic or Greece do not 
take into account color, descent and origin. national.

Discrimination on the basis of ethnicity can take the form of direct, indirect, 
incitement to discrimination, harassment, and multiple forms, with the prevalence 
including that of association, even if it was based on false perceptions of the victim’s 
qualities, which do not belonged to a certain ethnic group.

With regard to cases of objective justification, they cannot be extended to 
employers’ preferences for non-ethnic employees in the case of C-54/07 Feryn NV, 
the conduct of the representative of the company which made job offers, making 
in at the same time public statements in which he mentioned that future employees 
cannot be part of the category of immigrants, and cannot be motivated by this aspect. 
Basically, the company’s representative motivated the lack of access to employment 
by protecting the interests of their own customers, who did not want to work with 
immigrants.

Regarding the burden of proof17, in litigation involving discrimination, it is 
reversed, in the sense that the perpetrator of the alleged conduct must prove the non-
existence of the unlawful conduct alleged by the victim.

In the national system, as regards employment relationships, the burden of 
proof is reversed regardless of the nature of the dispute18, with regard to the rights of 
employees, which leads to the premise that this principle is especially useful in legal 
systems that apply the general rule19, respectively the obligation of the employee to 
prove. Although there are such national systems, given the importance of combating 
discrimination, the enshrinement of the principle of reversing the burden of proof 
becomes mandatory in the Member States, the victim having only the obligation to 
establish the presumption of discrimination, which will lead to the burden of proof 
on the applicant20.

 On the other hand, the importance of overturning the evidence also occurs 
when we are not interpreting a specific employment dispute, for example when 
discrimination concerns the relationship between the potential employer and a 
candidate who has applied for employment. The burden of proof is reversed, although 
the dispute is not of a labor nature, in applying the provisions on the presumption of 
the existence of discrimination.

With regard to the sanctioning regime, measures to protect the rights of the 
victim must be effective and proportionate21, in some states they are supplemented 
with provisions of the Criminal Code, respectively criminal fine or imprisonment. In 
17  Ţiclea, A., Tratat de dreptul muncii, Ed.Universul juridic, 2005, Bucureşti, pg.22;
18  Muscalu, L.M., Discriminarea în relaţiile de muncă, Ed.Hamangiu, 2015, Bucureşti, pg.17;
19  Volonciu, M., Negocierea contractului colectiv de muncă, Ed.Omnia Uni SAST, 1999, Braşov, pg.25;
20  Boroi G, Stancu M., Drept procesual civil.Ediția a 3-a, Ed.Hamangiu, 2016, Bucureşti, pg.419.
21  The obligation to make known to all persons the legal provisions on discrimination;
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this respect, the Portuguese legal system contains main or complementary penalties 
such as the prohibition of carrying out activities, the suspension of authorizations or 
the closure of establishments, and the Belgian system contains variable compensation 
in the event of non-pecuniary damage;

Multiple discrimination, on the other hand, requires the cumulative presence 
of several protected criteria, which implicitly determines an increase in the damage 
felt by the victim, the court analyzing in relation to each criterion, but also the impact 
achieved by quantitative summation.

We can find in the discrimination multiple multiple protected criteria, such as 
age, language, religion, ethnicity, different from the case of intersectionality, in the 
latter case the object being related to the identification of several premises that are 
interconditioned.

There is also the concept of cumulative discrimination, which presupposes 
the perpetrator’s own perception of an issue, for example the condition of women in 
general, but the victim also belongs to a certain religion, but each time the result of 
the action will be related to non-respect of fundamental rights22. 

We can appreciate that the employer’s rights, for example to obtain customers, 
can not be considered more important in relation to the fundamental rights of the 
employee victim of discrimination, the multiple form based on differential treatment 
applied through different criteria, cumulatively assessed as seriousness of conduct.

Last but not least, we specify the fundamental role of the courts in recognizing 
the phenomenon of multiple discrimination, especially given that some states have 
not defined this method in national legislation, recognizing only cases of non-
compliance with a single protected criterion.

As evidence of the existence of multiple discrimination, we consider 
sociological interpretations, related to the finding of non-recognition of the criteria 
usually protected in certain disadvantaged communities, the presence of structural 
inequalities, opinions on the recognition of group rights, etc.

Last but not least, we can appreciate that multiple discrimination can be based 
not only on the conduct of the majority against the minority, but also on facts that 
took place within a vulnerable group, given that, for example, in a community woman 
remain subject to discrimination. other members of the same ethnic group.

It can also be seen that certain protected criteria are more frequently subject 
to multiple discrimination, for example ethnic origin and religion, ethnic origin and 
gender or ethnic origin and social status, which are more easily identified as the 
object of court interpretation. 

On the other hand, the recognition of multiple discrimination in the 
interpretation of the courts will implicitly refer to the aspects of notoriety related to 
the specific condition of the members of disadvantaged groups, not integrated in the 
labor market, provided that national legislation does not contain a clear definition of 
22  Vartolomei B., Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2016, pg.320.
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this. concept, being considered an aggravating circumstance the non-recognition of 
several protected criteria23.

As regards the possibility for the employer to rely on the exception of 
objective justification in its defense, it cannot be accepted by the court as affecting the 
cumulative criteria, because of the different level of protection of each criterion, any 
such justification having to concern each protected criterion affected by differential 
treatment.

Conclusions

We can appreciate that previously, the constitutional norms had as main 
purpose within the legal labour relations, the induction of equal mechanisms of 
access of the employees to the labor offers. Subsequently, labour disputes related 
to differences in treatment of employees have led to a broad approach to case law 
on non-discrimination, starting with the solutions found in the case of the Court of 
Justice of the European Union and continuing with national practices.

We can see that the difference in the interpretation of situations of discrimination 
stemmed from the fact that equality presupposes a positive obligation, of a general 
nature, aiming at unconditional application, while non-discrimination was mainly 
related to the presence of vulnerable groups. Discrimination thus becomes specific, 
affecting the categories of people in society that are characterized by sex, age, 
religion, social affiliation, ethnicity, etc., criteria considered protected.

On the other hand, the treatment applied to such a category of persons must 
be illegal, carried out with the intention of producing effects of non-recognition of 
rights, on the contrary, an objective and justified treatment is not discriminatory, 
being considered justified. For example, subjecting a person with a disability and 
one without a disability to the same conditions of professional assessment does not 
discriminate in employment, in the presence of an objective justification, but the 
prohibition of wearing religious insignia is a different treatment.
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Dorian CHIRIȚĂ

Rezumat

Malpraxisul este o instituție relativ recentă în dreptul românesc, putând 
fi catalogată, la momentul actual, ca fiind o realitate amară a societății 
noastre, cu care se confruntă tot mai mult atât profesioniștii actului medical, 
cât și beneficiarii serviciilor medicale. 

Spre deosebire de alte sisteme de drept, în care termenul de malpraxis 
vizează o neglijență sau o incompetență din partea unui profesionist, în 
legislația națională întâlnim termenul de malpraxis definit în art. 653 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății ca fiind „o eroare 
profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, 
generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă 
a personalului medical și a furnizorului de produse și de servicii medicale, 
sanitare și farmaceutice”. Ca atare, putem spune că în legislația națională, 
atunci când vorbim de malpraxis, ne referim la malpraxisul medical.

Cuvinte-cheie: malpraxis; scurtă jurisprudență Cedo a cauzelor de malpraxis 
din România; încălcarea art. 6 și 8 din Convenție; drepturile pacientului; 
drepturile și obligațiile personalului medical; legislația națională în domeniu;

CONSIDERAȚII ASUPRA  CAUZELOR 
CEDO PRIVIND MALPRAXIS-UL. 
DISPOZIȚII LEGALE INCIDENTE  

ÎN LEGEA NAȚIONALĂ

CONSIDERATIONS ON THE CEDO 
CASES REGARDING MALPRACTICE. 

INCIDENTAL LEGAL PROVISIONS  
IN NATIONAL LAW
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Summary 

Malpractice is a relatively recent institution in Romanian law, and 
can be categorized, at present, as a bitter reality of our society, which is 
increasingly faced by both medical professionals and beneficiaries of medical 
services. Unlike other legal systems, in which the term malpractice refers 
to negligence or incompetence on the part of a professional, in the national 
legislation we encounter the term malpractice defined in art. 653 of Law no. 
95/2006 on the health care reform as “a professional error committed in the 
exercise of the medical or medico-pharmaceutical act, generating damages 
on the patient, involving the civil liability of the medical staff and the provider 
of medical, sanitary and pharmaceutical products and services” . As such, we 
can say that in the national legislation, when we talk about malpractice, we 
refer to medical malpractice. 

Keywords: malpractice; short CEDO jurisprudence of cases of malpractice in 
Romania; violation of art. 6 and 8 of the Convention; the rights of the patient; 
the rights and obligations of the medical staff; the national legislation in the 
field; 

Nu există societate în care să nu apară erori în realizarea actului 
medical, însă în oricare dintre acestea ar trebui să existe un cadru 

legislativ atotcuprinzător care să asigure o funcționare adecvată a sistemului medical 
iar sistemul de asigurări de malpraxis să fie în acord cu sistemul medical.

În condamnările care privesc culpa medicală a statului român,  la Curtea de 
la Strasbourg se poate observa că, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, se reține 
o încălcare a art. 6 ce garantează dreptul la un proces echitabil, art. 2, ce ocrotește 
dreptul la viață și/sau a art. 8 ce protejează dreptul la viața privată, precum și a 
art. 13, care garantează dreptul la un recurs efectiv, din hotărârile Curții putându-se 
desprinde unele deficiențe legislative cu care se confruntă sistemul național. 

Așa cum s-a menționat în literatura de specialitate1, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a condamnat statul român în mai multe cauze în care a constatat 
culpa medicală a personalului medical care a cauzat vătămarea corporală ori chiar 
decesul pacienților, Curtea constatând încălcarea mai multor articole din Convenție 
care garantează o serie de drepturi cetățenilor din țările europene și a subliniat 
existența unor deficiențe la nivelul legislației din România aplicabile la data faptelor, 
dar și la nivelul instrumentării cauzelor de către organele judiciare. 

Astfel, în cauza Codarcea contra României2,  reclamanta a suferit în cursul 
1  A se vedea Lorena Zidaru, Principiile Curții Europene a Drepturilor Omului în cazurile de malpraxis medical 
din România, Universul Juridic Premium nr. 5/2018, pp. 12-17, cu o analiză extinsă asupra cazurilor de malpraxis.
2  Cererea nr. 31675/04, Hotărârea din 2 iunie 2009.
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anului 1996 mai multe intervenții chirurgicale estetice, la față. După efectuarea 
acestor intervenții, la nivelul feței a apărut o pareză, precum și alte sechele, fiind 
necesară administrarea unui îndelungat și costisitor tratament medicamentos, în 
paralel cu desfășurarea unor repetate intervenții chirurgicale, până în anul 2006. 
Reclamanta s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului, invocând încălcarea 
articolului 6 și 8 din Convenție, susținând că acestea au fost încălcate ca urmare 
a duratei excesive și ineficienței procedurilor care vizau tragerea la răspundere a 
medicului care a realizat intervenția chirurgicală fără acordul anterior al acesteia și 
fără a-i aduce la cunoștință riscurile la care urma să fie expusă. 

Analizând pretinsa încălcare a art. 6, Curtea a apreciat, în primul rând, că 
debutul perioadei care trebuie luată în considerare pentru a se verifica dacă a fost 
depășit termenul rezonabil al procedurilor, este momentul la care reclamanta s-a 
constituit parte civilă în cadrul procesului penal, termen care a coincis cu momentul 
formulării plângerii penale.

În ceea ce privește momentul final, acesta este reprezentat de data rămânerii 
definitive a hotărârii curții de apel, care atestă dreptul reclamantei de a primi 
despăgubiri pe cale civilă, în cauza penală intervenind prescripția răspunderii penale 
a medicului, iar acțiunea civilă a trebuit să fie continuată în fața instanțelor civile. În 
acest cadru, Curtea a constatat că durata procedurii în cauză a fost de 9 ani, 6 luni și 
23 zile.

Ca de obicei, conform jurisprudenței constante a Curții, pentru a stabili 
caracterul rezonabil al duratei unei proceduri juridice, Curtea a menționat că trebuie 
ținut seama de un ansamblu de factori, respectiv: circumstanțele și  complexitatea 
cauzei, comportamentul reclamantului și cel al autorităților competente, precum și 
miza litigiului pentru justițiabili. 

În speță, având în vedere vârsta înaintată a reclamantei, respectiv 65 ani la 
momentul constituirii ca parte civilă, și că întrebările medicale în cadrul așa ziselor 
chestionare se caracterizau printr-o complexitate redusă, o durată de peste 9 ani a 
procedurilor judiciare nu poate fi considerată decât una excesivă, cu atât mai mult cu 
cât acțiunea penală s-a prescris.

Ca urmare, aceste împrejurări au dus la constatarea, de către Curte, a încălcării  
termenului rezonabil, și, în consecință, a încălcării art. 6 alin. (1) din Convenție.

Analizând dacă a existat sau nu o încălcare a art. 8 din Convenție, instanța 
europeană a precizat, ab initio, că sub incidența acestui articol intră, de plano,  
aspectele legate de integritatea morală și fizică a indivizilor, participarea acestora la 
alegerea actelor medicale la care vor fi supuși, consimțământul dat pentru efectuarea 
acestora precum și accesul la informații privind riscurile la care vor fi supuși în cursul 
intervențiilor dar și ulterior.

Totuși, obligația statelor de a implementa un sistem judiciar eficient nu impune 
în mod necesar un mecanism de natură penală întrucât în sfera neglijențelor medicale 
o asemenea obligație poate fi impusă în mod eficace chiar și numai prin aplicarea 
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unor măsuri disciplinare și dacă, desigur, pacienții au posibilitatea formulării unor 
acțiuni civile, în scopul de a stabili răspunderea medicului în cauză și obținerii unui 
despăgubiri. Subliniind importanța sistemului preventiv, Curtea a arătat că pentru 
state este obligatorie implementarea unui cadru de reglementare care să impună 
spitalelor, inclusiv private, adoptarea unor măsuri care să asigure protecția vieții 
pacienților lor.

În cazul efectuării unui tratament medical fără consimțământul pacientului, 
adult și în deplinătatea facultăților mintale, Curtea a arătat că această împrejurare 
constituie o atingere adusă integrității fizice a persoanei, statele fiind obligate 
să ia măsuri de reglementare necesare pentru ca personalul medical să evalueze  
consecințele previzibile pe care intervenția medicală planificată le poate avea asupra 
integrității fizice a pacienților lor și să îi informeze  în prealabil pe aceștia.

Luând în considerare cele expuse, Curtea a constatat că reclamanta nu a putut 
obține un prejudiciu moral adecvat din cauza insolvabilității medicului, în sistemul 
de drept din dreptul român neexistând un mecanism de asigurare de răspundere 
profesională a medicilor și, în consecință, întrucât reclamanta nu avea la dispoziție 
niciun mijloc compensator legal, a apreciat că a fost încălcat art. 8 din Convenție. 

 În cauza Elena Cojocaru contra României3, fiica acesteia, o tânără de 29 
de ani însărcinată în luna a opta, s-a internat în Spitalul Judeţean Suceava pe 8 
octombrie 2001. În noaptea de 9 spre 10 octombrie 2001, starea de sănătate a tinerei 
s-a înrăutăţit, la solicitarea soţului şi mamei pacientei, medicul acceptând, într-un 
final, să contacteze telefonic un profesor universitar de la Spitalul „Cuza Vodă” din 
Iaşi, care i-a recomandat să efectueze, de urgenţă, o operaţie cezariană, pentru a salva 
viaţa tinerei. 

Doctorul curant  a refuzat, dar a acceptat ca pacienta să fie transferată la 
Spitalul „Cuza Vodă” din Iaşi. Prin urmare, tânăra a fost transportată 150 km cu o 
ambulanţă, fără a fi însoţită de vreun medic. Când a ajuns la Spitalul „Cuza Vodă” 
din Iaşi, era deja în comă. Operaţia de cezariană a fost efectuată la 30 de minute după 
sosirea la spital,  tânăra a murit după 10 minute de la intervenţie, iar copilul, o fetiţă, 
a decedat de asemenea, la două zile distanţă.

Reclamanta s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului, invocând 
încălcarea art. 2 care garantează dreptul la viață, art. 6 care garantează dreptul la 
judecarea cauzei într-un termen rezonabil, precum și art. 13, care garantează dreptul 
la un recurs efectiv. 

Aceasta a susținut că decesul fiicei şi al nepoatei sale s-au datorat  neglijenţei 
medicului curant din Spitaulu Județean Suceava, care i-a aplicat fiicei sale un tratament 
impropriu pentru starea medicală dificilă în care se găsea. În plus, aceasta susţine că 
ancheta penală în cazul celor două decese a fost lipsită de efectivitate, superficială şi 
departe de a fi una promptă. 

Curtea a apreciat faptul că prevederile articolul 2 din Convenţie nu sunt 
3  Cererea nr. 74114/2012, Hotărârea din 23 mai 2015.
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îndeplinite dacă protecţia acordată de legea internă este doar una teoretică, adică, 
în primul rând, aceasta trebuie să aibă eficiență practică, reținând că, indiferent dacă 
doctorul curant a acţionat intenţionat sau nu, probele disponibile la dosar indică 
anumite disfuncţionalităţi în coordonarea părţilor implicate în tratarea ei, precum şi 
o întârziere nejustificată în aplicarea tratamentului de urgenţă. 

Curtea a mai constatat că autorităţile române nu au reuşit să clarifice aspecte 
esenţiale ale cazului, inclusiv cauza decesului, dacă medicul şi-a îndeplinit sau nu 
obligaţiile profesionale şi dacă tratamentul prescris a fost sau nu potrivit.

În cauza Csoma contra României4, reclamanta, de profesie asistent medical, 
s-a internat în spital pentru a efectua o întrerupere de sarcină, întrucât fătul fusese 
diagnosticat cu hidrocefalie. 

În prima zi de internare, i s-a conectat o perfuzie intravenoasă şi i s-au 
administrat medicamente pentru provocarea avortului, însă fără succes. A doua zi, 
i s-a injectat glucoză concentrată în stomac, tot în scopul provocării avortului. În 
urma injecţiei, fătul nu a mai mişcat. În data de 15 mai 2002, pe la miezul nopţii, 
reclamanta a dezvoltat febră (39 de grade) şi frisoane, care s-au menţinut până 
dimineaţa. Nu a fost examinată de un medic în acest interval. I s-au administrat doar 
analgezice. Dimineaţa, când încă se afla în patul din salon, fără să fie dusă în sala de 
operaţii, reclamanta a expulzat fătul. Ulterior i s-a declanşat o hemoragie abundentă. 
Deşi i s-au efectuat două chiuretaje, hemoragia nu s-a oprit, iar reclamanta a fost 
diagnosticată cu coagulare intravasculară diseminată (CID). Medicul a decis apoi 
transferul acesteia de urgenţă la Spitalul Judeţean Sfântu Gheorghe, situat la circa 
30 km depărtare. Deşi se afla în stare gravă, în timpul transferului reclamanta a fost 
însoţită doar de o asistentă medicală. Când a ajuns la Spitalul Judeţean, medicii au 
fost nevoiţi să efectueze o histerectomie totală cu anexectomie bilaterală pentru a-i 
salva viaţa.

Invocând art. 2, 6 şi 13 din Convenţie, reclamanta s-a plâns că nu a fost informată 
corespunzător despre riscurile procedurii şi că, din cauza neglijenţei medicului, viaţa 
sa a fost pusă în pericol şi, în prezent, se află în incapacitate permanentă de a avea 
copii. 

Curtea a apreciat că personalul medical nu a respectat dreptul pacientului la o 
informare corespunzătoare, drept prevăzut de legislaţia română, medicul fiind obligat 
să obțină acest consimţământ.

Curtea nu a găsit nicio explicaţie pentru faptul că, în cauză, nu s-a obţinut 
consimţământul pacientei. Curtea nu a acceptat susținerea Guvernului, în sensul 
că  reclamanta era asistentă medicală de profesie și, astfel, medicul era scutit de 
informarea acesteia despre riscurile inerente procedurii. 

Curtea a arătat, ab initio, că a identificat deja deficienţe ale sistemului românesc 
în materie de limitare a răspunderii medicilor la cazurile de malpraxis în actul medical 
stabilit (a se vedea cauza Eugenia Lazăr)
4  Cererea nr. 8759/05, Hotărârea din 15 ianuarie 2013.
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Ţinând seama de consecvenţa cu care rapoartele de expertiză au exclus 
existenţa malpraxisului în actul medical în acest caz, Curţii i-a fost şi mai greu să îşi 
dea seama cum această cale de atac ar putea fi efectivă în practică în situaţia specială a 
reclamantei. În ceea ce privește lipsa de coordonare dintre cele două spitale implicate, 
reclamanta şi-a limitat plângerea la deciziile luate de un medic. Curtea a observat că 
jurisprudenţa internă în materie este în curs de dezvoltare, dar că instanţele interne nu 
au stabilit în mod consecvent răspunderea spitalelor în cazurile de malpraxis în actul 
medical (a se vedea Codarcea). În prezenta cauză, reiese că spitalele s-au ocupat 
rapid de cazul reclamantei. Intervenţia lor rapidă a făcut posibilă limitarea efectelor 
negative ale procedurii iniţiale şi salvarea vieţii reclamantei. Lipsa oricărei greşeli 
în gestionarea cazului de către spital, conexată cu jurisprudenţa internă în curs de 
dezvoltare în materie de răspundere a spitalelor pentru actele medicale atenuează prea 
mult acţiunea în despăgubiri împotriva spitalului ca să mai fie considerată efectivă. 

În cauza Eugenia Lazăr contra României5, reclamanta l-a dus la spital pe 
fiul său Adrian, în vârstă de 22 de ani, care prezenta simptome de sufocare. La 
ora 2.30, Adrian a fost primit la unitatea de primire a urgenţelor a spitalului, unde 
a fost examinat de medicul M. Apoi, acesta a fost transferat la Serviciul de Oto-
Rino-Laringologie („ORL”) al spitalului, unde a fost examinat de medicul C., care 
i-a administrat douăsprezece fiole de cortizon injectabil. În jurul orei 2.45, C. l-a 
chemat pe medicul M., care se afla atunci la domiciliu. Ţinând seama de gravitatea 
stării pacientului, M. a decis efectuarea unei traheotomii, pentru degajarea căilor 
respiratorii. În jurul orei 3.15, M. asistat de C., a început operaţia. În cursul acesteia, 
insuficienţa respiratorie a lui Adrian s-a agravat; acesta a făcut un stop respiratoriu. 
N., medicul de gardă, a fost chemat atunci. Aceasta a încercat, fără succes, reanimarea 
pacientului. Acesta a decedat în jurul orei 5.

Reclamanta s-a  plâns de caracterul ineficient al anchetei iniţiate cu privire 
la decesul fiului său în spitalul din Deva. Conform acesteia, ancheta nu a permis 
elucidarea cauzelor decesului şi stabilirea răspunderii medicilor în cauză, care nu şi-au 
îndeplinit sarcinile. Reclamanta a pus decesul fiului său pe seama disfuncţionalităţilor 
secţiilor medicale ale spitalului din Deva, precum şi modul în care autorităţile au 
condus ancheta iniţiată în urma plângerii sale penale. Aceasta a invocat art. 6 din 
Convenţie.

Curtea a constatat că organele de anchetă au fost incapabile să ofere un răspuns 
coerent şi dovedit ştiinţific la întrebările care se puneau. În special, autorităţile nu au 
răspuns niciodată la întrebarea, esenţială în speţă, de a şti dacă asfixierea care a stat 
la originea decesului lui Adrian a survenit accidental în timpul traheotomiei, fapt de 
natură să excludă eroarea medicală, sau dacă aceasta rezulta din întârzierea realizării 
acestei operaţii, circumstanţă care putea avea consecinţe importante, chiar decisive, 
în planul răspunderii penale a personalului medical învinuit. Parchetele au încercat în 
repetate rânduri să lămurească aceste întrebări esenţiale. Totuşi, toate încercările lor 
5  Cererea nr. 32146/2005, Hotărârea din 16 februarie 2010.
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s-au lovit de rezistenţa instituţiilor de medicină legală, care au refuzat să răspundă la 
întrebările lor, făcând trimitere la dispoziţiile speciale ale Regulamentului de aplicare 
a OG nr. 1/2000 care, în opinia lor, le împiedicau să accepte noi expertize dispuse 
de parchet având în vedere că autoritatea naţională supremă în materie de expertiză 
medico-legală a pronunţat un aviz şi/sau că niciun element nou nu a apărut. 

În cauza Mihu contra României6, reclamantul şi-a dus fiul de 42 de ani la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Sibiu, unde a fost examinat de medicul de gardă, C.C.R., 
şi i s-a pus diagnosticul de sindrom icteric. După efectuarea unor analize, diagnosticul 
a fost schimbat în ciroză hepatică cu hemoragie gastrointestinală, iar medicul a decis 
ca pacientul să fie internat în secţia de gastroenterologie. Cum aceasta se afla în altă 
clădire şi nu avea lift, pacientul a rămas în unitatea de primiri urgenţe. Când starea 
acestuia s-a înrăutăţit, a fost consultat de un medic de la terapie intensivă, A.M., care 
a recomandat continuarea tratamentului prescris şi a decis să i se facă transfuzii de 
sânge. Acestea au fost sistate în timpul nopţii.  

După trecerea a peste  30 de ore de la prezentarea la spital şi în condiţiile 
în care starea pacientului continua să se deterioreze, medicul F.A., şeful secţiei de 
gastroenterologie, a decis să efectueze o endoscopie digestivă superioară, doar că 
procedura a eşuat din cauza sângerării masive gastro-intestinale. Pe 22 august 2005, 
pacientul a fost declarat decedat din cauza unui stop cardio-respirator.  

Chiar în ziua decesului fiului lor, reclamantul şi soţia au depus o plângere 
penală împotriva medicilor C.C.R. şi A.M. Cei doi au acuzat că primul a refuzat, în 
ciuda cererilor repetate, să transfere pacientul la un alt spital, mai bine echipat, şi că 
sistarea transfuziilor de sânge ar fi cauzat decesul. În faţa poliţiştilor, dr. C.C.R. a 
explicat că spitalului îi lipsea la momentul respectiv un anumit medicament şi că i s-a 
cerut tatălui pacientului să-l cumpere. Cât despre transfuzii, medicul a recunoscut că 
rezerva spitalului s-a terminat în noaptea dintre 21-22 august 2005. 

Curtea a arătat că, de la decesul pacientului şi până la decizia finală în instanţă, 
au trecut 7 ani şi 3 luni, investigaţia cuprinzând lungi perioade de inactivitate 
imputabile anchetatorilor. În plus, investigaţia nu a dovedit grijă pentru detalii şi 
nici promptitudine, totodată nefiind acordate garanţii pentru un proces corect, iar, 
în ceea ce priveşte prima anchetă penală, Curtea a reţinut că, în afara solicitării unui 
examen medico-legal obişnuit pentru acest tip de caz şi a audierii celor doi doctori şi 
a reclamantului, nicio altă investigaţie nu a fost făcută timp de aproape 12 luni, ceea 
ce atrage încălcarea art. 6 din Convenție.

Desigur, și în state europene cu sisteme medicale mult mai dezvoltate au fost 
constatate încălcări ale drepturilor pacienților, așa cum se poate observa în cauzele 
Colak c. Germaniei7, referitoare la decizia unui medic de a nu informa reclamanta că 
partenerul acesteia de viaţă suferea de SIDA, Le Compte, van Leuven si De Meyere 
c. Belgiei8, privind ordinul de suspendare medic Conduita profesionala, Villnow c. 
6  Cererea nr. 36903/13, Hotărârea din 1 mai 2016.
7  Cauzele reunite, nr. 77144/01 şi 35493/05, decizia din 11 decembrie 2007.
8  Cauza nr. 3425/79, decizia din 23 iunie 1981.
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Belgiei9, privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate unui medic pentru că 
ar fi făcut publicitate pentru activitatea sa de chirurg estetician. 

Drepturile pacienților încălcate în spețele expuse sunt reglementate în dreptul 
național în Legea nr.46/200310 și, respectiv, în normele de aplicare aprobate prin 
Ordinul ministerului sănătății publice nr. 386/2004. Conform acestor texte de lege, 
pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea 
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unității. În 
egală măsură, pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale 
disponibile, la modul de a le utiliza,  asupra identității și statutului profesional al 
furnizorilor de servicii de sănătate, asupra regulilor pe care trebuie să le respecte pe 
durata spitalizării, iar, dacă este internat,  are dreptul de a fi informat asupra stării 
sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei 
proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor 
generate de neefectuarea tratamentului și de nerespectarea recomandărilor medicale, 
precum și cu privire la datele despre diagnostic si prognostic.

Totodată, pacientul are dreptul de a decide dacă dorește sau nu să fie informat 
în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință psihică. 
Informațiile trebuie prezentate pacientului cu minimalizarea terminologiei de 
specialitate.

În ceea ce privește intervenția medicală pe care urmează să o suporte, pacientul 
are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, 
răspunderea pentru decizia sa. În situația în care pacientul nu își poate exprima 
voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical poate 
efectua procedurile necesare, pacientul ori aparținătorii urmând să fie informați 
imediat ulterior. 

În legislația națională, drepturile și obligațiile medicilor sunt cuprinse, în 
esență, în Legea nr. 95 /200611 privind exercitarea profesiei de medic, în cadrul 
articolelor 376-407.

Conform art. 380, profesia de medic are ca principal scop asigurarea stării 
de sănătate prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, menținerea și recuperarea 
sănătății individului și a colectivității. În vederea realizării acestui scop, pe tot timpul 
exercitării profesiei, medicul trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, 
devotament, loialitate și respect față de ființa umană. Deciziile și hotărârile cu 
caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul și drepturile pacientului, 
principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienți, respectarea 
demnității umane, principiile eticii și deontologiei medicale, grija față de sănătatea 
pacientului și sănătatea publică.

Conform art. 382, cu excepția cazurilor de forță majoră, de urgență ori când 
9  Cauza nr. 16938/05, decizia din 29 ianuarie 2008.
10  Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 a intrat în vigoare la data de 28 februarie 2003 fi ind publicată în Moni- Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 a intrat în vigoare la data de 28 februarie 2003 fiind publicată în Moni-
torul Oficial, partea I, nr. 51, din 29 ianuarie 2003.
11  Legea nr. 95 /2006 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006. 
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pacientul sau reprezentanții legali ori numiți ai acestuia sunt în imposibilitate de 
a-și exprima voința sau consimțământul, medicul acționează respectând voința 
pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenție medicală.

Așadar, după numeroase modificări aduse acestei legi, precum Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 72/200612, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/200613, 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/200714, Legea nr. 157/200815, în legislația 
noastră, la momentul actual, sunt reglementate îndatoririle personalului medical în 
sensul obligației de a fi prestat un serviciu  medical de calitate, însă, din păcate, 
încă există numeroase cazuri de nerespectare a dispozițiilor legale în vigoare, fie ele 
cuprinse în legi, regulamente, ori norme cu caracter intern.

În acest context, putem constata că nici pacienții și nici profesioniștii din  
domeniul medical nu se bucură de o protecție legală în mod corespunzător și eficient, 
legislația națională fiind departe de a oferi un cadru ce oferă astfel de pârghii.

Demersurile victimelor de malpraxis sau a familiilor acestora sunt cu mult 
îngreunate de costurile și durata îndelungată a procedurii de urmat. În astfel de 
demersuri, expertizele sunt esențiale în stabilirea situației de fapt, dar costurile sunt, 
de cele mai multe ori, extrem de ridicate. În plus, nu puține sunt situațiile în care 
se constată existența unui singur expert sau chiar imposibilitatea efectuării acestor 
expertize pentru că, fie nu există, fie este chiar expertul reclamat. Astfel, se întâmplă 
ca aceste demersuri să se termine în fața instanțelor medicale, fără răspunsuri sau 
clarificări, făcând astfel ca protecția acordată de legiuitorul național să fie una pur 
teoretică.  Nici în justiție, drumul de urmat al unui caz de malpraxis nu este mai 
puțin anevoios, riscând să urmeze, așa cum se poate observa din cazurile prezentate,  
cercetări lipsite de rigoare, traversând o procedură îndelungată și, deopotrivă, 
costisitoare.  

O soluție, în acest caz, ar fi ca sistemul de asigurări de malpraxis să preia și să 
gestioneze în mod real riscurile actului medical, intervenind prin mijlocirea reparării 
prejudiciilor suferite și prin limitarea implicării profesioniștilor în domeniul medical, 
înlăturând astfel presiunea enormă exercitată asupra lor.  

Însă, se poate observa că asigurările de malpraxis, deși sunt obligatorii, 
raporturile juridice acoperă de cele mai multe ori doar prejudiciul material. Pe de 
altă parte, instanțele naționale stabilesc de regulă despăgubiri morale care depășesc 
cu mult despăgubirile materiale. De asemenea, procedura de semnalare a unui caz de 
malpraxis stabilit prin raporturile convenționale dintre medic si asigurător nu este în 
12  O.U.G. 72/2006 a fost publicată în Monitorul Ofi cial al României, partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006, recti- O.U.G. 72/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006, recti-
ficată în Monitorul Oficial al României, artea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006, și aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 34/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007.
13  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
1.007 din 19 decembrie 2006.
14  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind refor-
ma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2007, și aprobată 
prin Legea nr. 73/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 8 iunie 2011;
15  Legea nr. 157/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008.
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acord cu procedura legală de urmat în situația atragerii răspunderii profesionistului 
din domeniul medical. 

Este în interesul social ca unitățile medicale, indiferent că sunt publice sau 
private, să își asume o implicare directă în ceea ce privește condițiile de desfășurare a 
actului medical, sens în care apreciem că se impune în virtutea principiului răspunderii 
comitentului pentru fapta prepusului, reglementarea expresă a acestei răspunderi 
pentru a garanta acoperirea prejudiciului și a evita o eventuală insolvabilitate a celor 
ce asigură actul medical. 

Toate acestea subliniază nevoia imperioasă de informare și educare atât a 
celor ce asigură actul medical cât și a beneficiarilor acestuia, respectiv a întregii 
societăți civile referitor la problematica malpraxisului. De asemenea, pentru o mai 
bună funcționare a sistemului medical și juridic apreciem că se impune creearea unui 
cadru legal pentru o eventuală clasificare și cuantificare a cazurilor de malpraxis, 
stabilirea ca si regulă generală de drept a răspunderii unităților medicale în calitate 
de comitenți pentru fapta prepușilor, precum și stabilirea unui cadru legal al polițelor 
de malpraxis care să fie în acord cu legislația în domeniu și să acopere atât daunele 
materiale cât și daunele morale ale celor prejudiciați.
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                         Motto:
Nu ignorați ideologia, că dacă  

nu vă interesați de ea,  se va interesa ea de voi!
(Marian Covlea – o parafrază 

după Alvin Toffler care se referea la război)

Rezumat

Există o justiție restaurativă!? O justiție a împăcării criminalului cu 
victima, a legii cu nelegea, a războiului cu pacea, a extremelor care se exclud? 
O justiție care întoarce timpul înapoi, care învie mortul și exonerează ucigașul 
de răspunderea faptei sale? Est modus in rebus, sunt certi denique fines… 

Cuvinte-cheie: justiție restaurativă; studenți; copiere; incompatibilitate; 
caracter;

Summary

Is there a restorative justice!? A justice of the criminal’s reconciliation 
with the victim, of the law with the lawlessness, of the war with peace, of the 
extremes that are excluded? A justice that turns back time, revives the dead 
and exonerates the killer of the responsibility of his deed? Est modus in rebus, 
sunt certi denique fines... 

Keywords: restorative justice; students; copying; incompatibility; character;
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1. Introducere

Conceperea acestui eseu a fost inspirată de un fapt din realitatea emergentă: 
un număr de 45 de studenți din anul I, semestrul I de la Facultatea de 

Drept (Universitatea București) prinși copiind la examen acum în februarie 2021 
și amenințați cu exmatricularea, au invocat cu o energie demnă de o cauză mai 
bună principiul neomarxist al Justiției Restaurative ca principiu penal federator în 
aprecierea situației lor.

Această întâmplare este de natură să genereze ceea ce în Economie și 
Contabilitate numim Badwill (opusul lui Goodwill) sau Fond comercial negativ (o 
imagine publică negativă a profesiunilor juridice și a Justiției române în general, o 
diminuare a prestigiului profesioniștilor domeniului), ceea ce poate conduce inclusiv 
la scăderea ratingului de țară pentru România la nivelul Uniunii Europene, în mass-
media și în mediul de afaceri și financiar internațional (unde bursele și băncile sunt 
atât de sensibile la zvonuri și informații negative).  

2. Conținutul și semnificația conceptului de justiție 
restaurativă

Justiția Restaurativă nu înseamnă restaurarea sau înfăptuirea justiției, ci 
restaurarea relațiilor inițiale dintre părți, iertarea, împăcarea (aproape impusă) a 
victimei cu infractorul, maimuțărind și răstălmăcind principiile creștine ale iubirii și 
iertării aproapelui, așa cum face ideologia neomarxistă în toate situațiile. 

Ideea centrală, esența doctrinei (de fapt ideologiei) penale denumită Justiție 
Restaurativă este iertarea infractorului care, având stres, mustrări de conștiință și 
angoase, nu trebuie să sufere și, de aceea, victima are obligația să-l ierte! Este exact 
răsturnarea ipocrită a raportului de echitate între călău și victimă! Victima este deci 
încă o dată pusă sub presiune, nedreptățită, batjocorită și traumatizată.

Ajunși la acest punct, poate ar fi util să recapitulăm cele patru scopuri ale 
pedepsei:aplicate infractorului, pentru a asigura finalitățile justiției, un bun echilibru 
și un bun climat în societate, în bună armonie cu preceptele și principiile Dreptului 
așa cum au fost formulate în Dreptul Natural, Filosofia juridică, Psihologia judiciară, 
Dreptul Roman și Criminologie-Victimologie: 

- Pedepsirea infractorului, pe măsura faptelor sale, a valorilor sociale 
afectate și a pericolului social creat.

- Reeducarea infractorului prin acordarea unui timp de reflecție și folosirea 
unor mijloace educative adecvate (alfabetizare, calificare profesională, culturalizare 
prin artă, ergoterapia = terapia prin muncă și sport, evanghelizare, terapia prin 
îngrijirea unui animal și responsabilizarea familiei).

- Prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, descurajarea pretabililor.
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- Satisfacția acordată victimei și asigurarea securității acesteia prin 
prevenirea recidivei.

Or, observăm că, prin Justiția Restaurativă, toate aceste finalități sunt ignorate, 
neîndeplinite.

Un alt aspect specific, definitoriu, al Justiției Restaurative este creșterea rolului 
și responsabilității familiei, anturajului și comunității în educarea membrilor ei, în 
prevenirea infracțiunilor, reeducarea și reintegrarea socială a celor care au greșit.

În acest sens, americanii au chiar un proverb inspirator și plin de înțelepciune: 
It takes a village to raise a child! (Este necesar ca tot satul să participe la creșterea 
unui copil). Acest lucru este însă tot mai dificil tocmai pentru că trăim într-o societate 
secularizată, individualistă, cu indivizi într-o dinamică spațială accentuată, o societate 
anomică și tot mai depărtată de preceptele religioase datorită influenței ideologiei 
neomarxiste, contestatară (adeptă a Cancel Culture) a tradițiilor comunitare de 
solidaritate, familie, educație, muncă, respect, ordine, etc.

3. Prezentarea contextului faptei și a profilului aparent al 
făptașilor

Cei 45 de studenți care au copiat au comis o faptă foarte gravă și au câteva 
trăsături definitorii, care nu numai că i-au împins la comiterea faptei, dar i-au făcut 
și să nu-și asume responsabilitatea pentru aceasta. 

Ei pot fi suspectați în primul rând de ignoranță, incapacitate intelectuală, 
incompetență și impostură atunci când propun principii și norme juridice penale 
sofisticate, fiind studenți la Drept doar în anul I fără să fi promovat integral vreo 
sesiune de examene.

Apoi acești studenți sunt deficitari la capitolul caracter, moralitate, 
etică profesională și deontologie: ca viitori juriști, care vor ocupa funcții 
social-profesionale importante (judecători, procurori, avocați, consilieri juridici, 
parlamentari, polițiști, notari, grefieri, care, după caz, vor edicta, interpreta și aplica 
legile) iată își încep cariera cu stângul, fraudând examenul, dar contestându-și  
responsabilitatea și refuzând pedeapsa pentru fapta lor. Este ca și cum hoțul prins 
depune cerere pentru schimbarea legii și a fi astfel absolvit de pedeapsă pentru fapta 
lui! (cum au făcut de fapt Silvio Berlusconi și Liviu Dragnea în cazurile lor).

Le mai lipsește bunul-simț, pentru că fac pledoarie meschină, partizană, 
subiectivă, procausa (prodomo): dar ce valoare poate avea pledoaria infractorului 
prins în flagrant, în favoarea sa? Are exact valoarea laudei de sine, care nu miroase 
a bine.

Ca circumstanțe agravante în cazul de față constatăm aici atât caracterul 
calificat al faptei (comisă de niște viitori juriști profesioniști), cât și prezența 
conspirației, a complicității, a constituirii unui grup infracțional, a asocierii în 
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vederea comiterii de infracțiuni, ceea ce ne conduce (fără a exagera, desigur) la ideea 
de infracționalitate organizată.

Ei propun cu tupeu și asertivitate, nici mai mult, nici mai puțin, decât 
schimbarea prevederilor Codului Penal pentru ei, în spiritul Justiției Restaurative 
adusă din SUA și provenită direct din ideologia neomarxistă: egalitatea dintre victimă 
și infractor, devenită în fapt favorizarea infractorului (aceasta a fost originea filosofic-
doctrinară, de fapt ideologică, a Legii nr. 169/2017 a recursului compensatoriu 
care a tulburat atât de mult societatea românească) și nesatisfacerea dorinței 
de dreptate a victimei, schimbarea pedepsei hard-retributivă (privarea de libertate) 
cu cea soft-educativă (arestul la domiciliu sau libertatea condiționată sub control 
judiciar), disiparea răspunderii (ca un firicel de apă în deșert) la întreaga comunitate 
care are rolul reeducării făptașului și redarea lui societății, împăcarea părților, 
restaurarea relațiilor inițiale dintre părți, etc.

4. Evoluția conținutului noțiunii de infracțiune și a 
nivelului de pericol social reprezentat de aceasta în concepția 
legiuitorilor

Noul Cod Penal al României (adoptat în 2009, intrat în vigoare pe 
1.02.2014) a lăsat ușa din dos deschisă pentru aceste interpretări aberante ale 
faptelor criminale (infracțiunilor), schimbând definiția infracțiunii, respectiv scoțând 
pericolul social din trăsăturile caracteristice ale acesteia, așa cum era în Codul Penal 
al României din 1968, intrat în vigoare de la 1.01.1969.

Infracțiunile de furt, tâlhărie, agresiune, viol, chiar crimă, nu mai sunt 
fapte grave care afectează valori sociale fundamentale (viața, sănătatea, onoarea, 
demnitatea, proprietatea etc.), ci conflicte minore între niște oameni neatenți, 
impulsivi sau beți.

Aprecierea gravității faptei, a pericolului ei social, stabilirea tipului 
pedepsei și dozarea acesteia rămân deci doar la latitudinea minții și conștiinței 
judecătorului. În acest fel, unitatea de logică juridică, consecvența, coerența și 
comparabilitatea hotărârilor judecătorești în spețe similare pe tot teritoriul țării sunt 
(posibil) grav afectate. Poarta corupției și abuzurilor este larg deschisă.

Nu mai departe, în decembrie 2020, o judecătoare din Brăila a decis că arestul 
preventiv este exagerat pentru violarea continuă a unei fete minore de 13 ani, ținută 
sechestrată timp de 8 luni, deoarece aceasta nu este o faptă gravă, nu se compară cu 
terorismul!  

Iată fapta și motivarea clemenței judecătoarei: 
Iată în mod comparativ definiția infracțiunii în cele două versiuni ale Codului 

Penal al României, din 1968 (1969) și 2009 (2014):
Definiția infracțiunii din CPR ediția 1968 (1969), art. 1, 17 și 18:
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Art. 1. Legea penală apără, împotriva infracțiunilor, România, suveranitatea, 
independența, unitatea și indivizibilitatea statului, persoana, drepturile și libertățile 
acesteia, proprietatea, precum și întreaga ordine de drept.

Art. 17. Infracțiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârșită cu 
vinovăție și prevăzuta de legea penală.

Art. 18. Fapta care prezintă pericol social în înțelesul legii penale este orice 
acțiune sau inacțiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 
și pentru sancționarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse.

Definiția infracțiunii din CPR ediția 2009 (2014), art. 15, alin (1):
(1) Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, 

nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o.
„În perioada noiembrie 2016-iunie 2017, bărbatul, profitând de imposibilita-

tea unei minore, în vârstă de 13 ani, de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, ar fi în-
treţinut raporturi sexuale cu aceasta”, declara inspectorul Laura Belciugan, purtătorul 
de cuvânt al IPJ Brăila, în august anul trecut.

Cu toate acestea, judecătoarea a decis să înlocuiască măsura arestului preven-
tiv cu aceea a arestului la domiciliu pentru bărbatul trimis în judecată sub acuzația 
de viol şi lipsire de libertate a unei minore timp de opt luni. Decizia a fost luată la 
sfârşitul anului trecut, pe 22 decembrie. 

Cum și-a motivat judecătoarea decizia:
„Faptele inculpatului, deși reprobabile, nu sunt de o așa gravitate, încât să 

fi generat o rumoare socială de amploare, o reacție a societății din care să rezulte 
că oamenii consideră faptele sale ca punându-le în pericol viața. Față de acest 
aspect, instanța de fond a considerat că în cauză se impune o măsură preventivă, 
dar în niciun caz cea mai grea, deoarece în cazul infracțiunilor de genocid, atentat 
terorist, omor calificat, crime împotriva umanității, nu ar mai exista temei de luare a 
vreunei măsuri preventive, uciderea celor vinovați rămânând singura sancțiune, dar 
nereglementată de lege”, a arătat judecătoarea în motivarea deciziei sale.

Sursa: Judecătoare intrată în vizorul Inspecției Judiciare, după o decizie controversată 
într-un caz de sechestrare și viol asupra unei minore (digi24.ro) accesat pe 13.02.2021

5. Alte aplicații ale justiției restaurative 

Medierea (metodă din marea familie a ADR = Alternative Dispute 
Resolution) provine din aceeași rădăcină otrăvită a Justiției Restaurative, în care 
victima este obligată să participe la mediere, să negocieze și să facă un compromis cu 
infractorul, să se împace cu acesta și să-i acorde absoluțiunea, dar a fost introdusă din 
SUA în România fără o analiză a compatibilității sale cu sistemul juridic românesc, 
a armoniei sale cu contextul psihosocial și cultural românesc și, în orice caz, fără 
indicarea originii sale ideologice! 
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Marxismul izgonit din România în 1989 pe ușa principală se întoarce prin 
ușa din dos după 30 de ani, tacit!

Concluzii

Pentru toate motivele prezentate mai sus, această nouă orientare în arhitectura 
penală românească (Justiția Restaurativă), trebuie urgent abandonată, până nu 
produce mai multe abuzuri, confuzii și nedreptăți în societate, afectând încrederea 
populației în Justiție. 

În fond, Justiția Restaurativă nu este prevăzută expressis verbis în Dreptul 
Penal românesc, nu este un principiu doctrinar sau de filozofie juridică, ci o ideologie 
(prin definiție subiectivă, arbitrară, neștiințifică, chiar anti-științifică), acuzată de 
detractorii ei conservatori că favorizează infractorii, folosiți de Sistem ca mijloc de 
presiune, spoliere și teroare asupra populației pașnice, asupra contribuabililor.

Trăim, în zilele noastre, consecințele nefaste ale asaltului îndelungat (de 
aproape 80 de ani), permanent și generalizat în societatea românească (și nu numai) 
al ideologiei (neo)marxiste (absurdă, abuzivă, aristofobă, revendicativă, asertivă, 
bazată pe complexele, frustrările și resentimentele unor grupuri care au pierdut 
competiția socială), dar și al miturilor noastre fondatoare, cu influență subliminală 
nefastă asupra copiilor, aici Cățeluș cu părul creț, care nu numai că a fost prins în 
flagrant furând, dar neagă și jură strâmb… 

În tot răul, putem întrezări și un aspect pozitiv care ține de discernământul, 
receptivitatea și conștiința celor în cauză, conform principiului că din orice 
întâmplare Ori avem succes, ori învățăm ceva!: însușirea a ceea ce numim Lessons 
Learned, înțelegerea încă de la începutul carierei că trebuie să fie corecți pentru a 
ajuta la înfăptuirea Justiției.

Oare cine, de când, de la ce vârstă (din ce clasă), i-au preluat ideologii 
neomarxiști pe acești tineri de 20 de ani în grija lor ca să-i „reeduce” ideologic?
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Abstract 

Our study explores 5G technologies from the perspective of their inner 
nature of military technologies, implicitly recognized by states (once they 
are referring to them as ”endangering essential security components” and 
invoking qualities of ”strategic alliances” members), surpassing thus, a private 
or commercial approach of that issue. 5G technologies are in fact, military 
technologies introduced into the international trade under the qualification 
of ” commercial products/services”, due to an ultra-liberal, absolutized 
interpretation (based on free trade principle) of WTO rules and by using  the 
absence of a regional/international convention of express prohibition regarding 
5G technologies and their extraction from the international commercial flux 
(as result of their definition as ”military technologies”, as ”weapons of mass 
destruction”). Beside the fact they are representing the greatest challenge of 
XXIst century (electromagnetic pollution, electro-smog, with direct effect on 
strategic resources of states and actors  proposing themselves to affirm as 
”green powers” into the XXIst century, on their biodiversity, on their flora 

1  Cercetator științific independent, expert în relații internaționale și studii de securitate. 
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and fauna, and generally, on organic life), 5G technologies are producing 
a direct security risk towards populations and strategic objectives, territory 
and sovereignty of targeted-states or regarding states used for positioning 
5G equipments and installations. From the regional perspective (Black Sea, 
for example), 5G technologies are creating an imminent and direct risk of 
increasing regional tensions, due to the implicit recognition of their military 
nature, involved by their installation on the territory of some states, qualified 
from this perspective (mixed with the commercial one) as ”strategic partners” 
- a situation generating the perception for other  regional powers (as Russia, 
Turkey, China) that are  players at the Black Sea, that  5G installations are 
representing an expansion/a double presence of military basis, one of new type, 
specific to the electromagnetic and informational war. As consequence, the 
balance of security at the Black Sea region is changing in ways insufficiently 
explored, the balance of security in Europe is also, changing (as a territory with 
many great players with different regional interests), the UN Charter order is 
also changing, as put under discussion by this ultra-liberal interpretation of 
free market and free trade, allowing to the military technologies  equipments 
and networks  (as 5G) to expand and penetrate anywhere under the qualification 
of ”commercial services/products”. The international order itself, from the 
WWII until now, is changing, because the mutation of the international system 
and the establishment of the new hegemony for the entire XXIst century are not 
happening anymore under the classic rules of declaring and operating wars, 
but through non-conventional technologies, strategies and wars (5G war, as 
electromagnetic and informational type of war that begun, in our opinion, 
through re-arrangement of the players in the Black Sea region,  where we find 
great powers perceiving themselves as affected/targeted by new strategies of 
containment, ”caught” in networks of ”strategic states” under the control 
of 5G companies with a similar role of classic positions of military basis).
Therefore, we should take into account the creation of an imminent ”hot spot” 
profile for the Black Sea region, as an area traditionally featured by fragility of 
its regional security system -through strategic containment of regional powers 
as Russia or Turkey, made by other actors.2  

Keywords : 5G; new risks of security; free market; World Trade Organization; 
UN Charter; sovereignty principle; security; Black Sea region; conflict; 
military basis; non-conventional war; electromagnetic war; electro-smog; 
military tehnologies; new containment; regional powers;  

*

2  The present article represents only the personal opinion of the author, and it is not the opinion of other juridical or 
physical person, neither of the Romanian state. All the rights over the present text are reserved. The quotations from 
the present text can be realized by mentioning the author and the complete source.
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Rezumat  

Articolul de față explorează tehnologiile 5G sub aspectul naturii lor 
intrinseci de tehnologii militare care este recunoscută implicit de state (odată 
ce se referă la ele ca ”punând în pericol componente de securitate esențiale” 
și invocând calități de ”membri în alianțe strategice”) și care depășește o 
abordare comercială sau civilă asupra lor. Tehnologiile 5G sunt tehnologii 
militare introduse în circuitul comercial internațional sub calificarea de 
”produse/servicii comerciale”, printr-o interpretare absolutizată, ultra-
liberalistă (bazată pe principiul comerțului liber) a regulilor OMC și folosind 
absența unei convenții regionale sau internaționale de prohibire expresă a 
tehnologiilor 5G și de scoatere a lor din circuitul comercial internațional 
(în urma unei definiri ca ”tehnologii militare”, ca ”arme de distrugere în 
masă”). În afară de faptul că ele creează cea mai mare provocare a sec. 
XXI (poluare electromagnetică sau electrosmogul, cu impact direct asupra 
resurselor strategice ale statelor și puterilor ce vor să se definească drept 
”puteri verzi” în sec. XXI, asupra biodiversității, florei, faunei, organismelor 
vii), tehnologiile 5G prezintă un risc direct de securitate la adresa populațiilor 
și obiectivelor strategice, a teritoriului și suveranității statelor-țintă sau 
de amplasare. Din perspectiva regională (la Marea Neagră, de ex.), ele 
creează un risc real și imediat de escaladare a tensiunilor regionale, dat fiind 
recunoașterea implicită a dimensiunii militare pe care o implică amplasarea 
lor în anumite state calificate din această perspectivă (combinată cu cea 
comercială) ca ”parteneri strategici”, de unde și percepția pentru alte puteri 
regionale (precum Rusia, Turcia, China) care sunt jucători la Marea Neagră, 
că amplasarea de 5G reprezintă o extindere/ o dublare de baze militare de 
tip nou, specifice războiului electromagnetic și informațional. Prin aceasta se 
modifică echilibrul de securitate în regiunea Mării Negre, în moduri insuficient 
explorate, se modifică echilibrul în Europa (unde sunt diferite mari puteri 
cu interese regionale diferite) și se modifică ordinea bazată pe Carta ONU, 
care este pusă direct în discuție de această interpretare ultra-liberală a pieței 
libere și a comerțului liber ce permite echipamentelor și rețelelor tehnologiilor 
militare să se extindă oriunde, sub calificarea de produse/servicii comerciale. 
Se modifică însăși ordinea internațională  de la Al Doilea Război Mondial 
încoace, deoarece schimbarea de sistem și stabilirea noului hegemon al sec. 
XXI nu se mai face după regulile clasice de purtare și declarare a războaielor 
ci prin tehnologii, strategii și războaie neconvenționale (cum este și războiul 
prin 5G, ca război electromagnetic și informațional ce a început, în opinia 
noastră, prin re-așezarea jucătorilor la regiunea Mării Negre, acolo unde 
există mari puteri ce se pot percepe ca fiind vizate de strategii de containment 
noi, prinse în rețele de ”state strategice”, adică sub controlul unor companii 
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de telefonie 5G similare rolului unor baze militare amplasate strategic). De 
aici și profilul iminent de ”punct fierbinte” al Mării Negre, o zonă și așa 
caracterizată prin fragilitatea sistemului de securitate -prin containmentul 
strategic la adresa unor puteri regionale precum Rusia sau Turcia, de către 
alți actori.

Cuvinte-cheie : 5G; noi riscuri de Securitate; piață liberă; Organizația 
Mondială a Comerțului; Carta ONU; principiul suveranității; Securitate; 
regiunea Mării Negre; conflict; baze militare; război non-convențional; război 
electromagnetic; electro-smog; tehnologii militare; nouă îngrădire; puteri 
regionale; 

Introducere

Conceptele și provocările secolului XXI în materia definirii amenințărilor 
de securitate și apărare sunt din ce în ce mai depărtate, în opinia noastră, 

de cele clasice. Războaiele ne-convenționale, nu doar cele asimetrice (între actori 
non-statali și actori statali) dar și cele complexe (care transformă tehnologii civile sau 
comerciale în tehnologii cu scop sau cu utilizare militară sau de distrugere în masă, 
precum și invers, preluarea unor tehnologii militare și utilizarea lor în spațiul civil, 
comercial ca ”tehnologii de telefonie mobilă, sub licență privată” - a companiilor 
comerciale sau de stat ale diverselor țări) constituie provocări sub aspectul tipului de 
război, al momentului său de declanșare (împotriva țintei fixate, actori statali sau non-
statali, asupra populației unei țări sau asupra unui spațiu comercial- o piață comună 
regional etc.), al perioadei și felului de desfășurare, sub  aspectul țintelor directe și  
al țintelor indirecte3, precum și asupra percepției sale (ca intrând în noțiunea juridică 
clasică de agresiune, de conflict armat)4.
3  Telefonie 5G (cu folosirea unor impulsuri electromagnetice extrem de puternice față de actuala tehnologie, dirijată prin sate-
lit la nivel global, cu impact extrem de nociv). Cf. studiu  realizat de Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Fa-
cultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Oncopediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), Șerban Gligor 
(Asociația Civică pentru Viață), Poluarea electromagnetică de radiofrecvență, efecte asupra sistemelor biologice 
pe termen scurt și îndelungat ale implementării tehnologiei 5G, în antologia Vizionarii neamului nostru, decembrie 
2019, simpozion științific Vizionarii neamului nostru, Asociația Art Zalmoxa,  Craiova, 7 decembrie 2019
4  Specialiștii consideră că poluarea energo-magnetică este una din formele de poluare ce pune în pericol direct însăși 
existența comunității și popoare întregi, deoarece este controlată prin rețele de sateliți dirijați la nivel orbital, în care țări 
și comunități întregi, ecosisteme terestre și acvatice unice devin ținte, inclusiv într-un război de tip holistic (în care mediul 
înconjurător, atât cel natural cât și habitatul urban, devin obiective militare, spre a distruge capacitatea de refacere și bogățiile 
naturale ale unui popor). ”În 2015, specialiști din 41 ţări au transmis un semnal de alarmă către Naţiunile Unite (UN) şi 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO). Aceștia au afirmat că “numeroase publicaţii ştiinţifice recente au demon-
strat că EMF [câmpurile electromagnetice] afectează organismele vii la nivele mult mai scăzute decât cele acep-
tate în majoritatea ghidurilor naţionale şi internaţionale”. ”Peste cca 10,000 studii ştiinţifice revizuite au evidențiat 
efectul nociv asupra sistemelor biologice al radiaţiilor RF.Aceste acțiuni s-au accentuat in special datorită intenției 
dezvoltatorilor de tehnologii in domeniul comunicațiilor de a implementa, în următorii 2 ani, rețeaua wireless de 
generația a 5-a (Tehnologia 5G)”)”. Cf. datelor din studiul  realizat de Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craio-
va, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Oncopediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), Șerban 
Gligor (Asociația Civică pentru Viață), Poluarea electromagnetică de radiofrecvență, efecte asupra sistemelor bio-
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Analiza conceptelor juridice care reglementează noțiunea de ”război”, chiar și 
pentru lumea în schimbare, în curs de globalizare, a începutului secolului XXI arată o 
limită evidentă, dreptul internațional folosind concepte pe care le considerăm depășite 
sau limitate în raport cu complexitatea și caracterul neconvențional al războaielor 
și confruntărilor de azi. Cu toate acestea, convențiile juridice internaționale deja 
existente privind definirea agresiunii sau de interzicere a războiului între state pot 
fi folosite ca o bază  de raportare, ca un punct de plecare pentru realizarea unor 
instrumente juridice adecvate provocărilor la adresa securității statelor, a popoarelor 
și actorilor de tipul UE, la începutul secolului XXI.

De asemenea, dat fiind caracterul neconvențional (disimulat în ”expansiune 
comercială pe piețe libere”) al noilor războaie, acesta nu intră în sfera de competențe 
asumate prin tratate încheiate între state ca ”părți la alianțe militare defensive 
clasice” (împotriva atacurilor din partea unui stat) sau care se activează doar ”în 
caz de conflict armat” (pe definiția clasică a unei agresiuni, ca ”agresiune armată 
a unui stat împotriva altui stat”). Astfel că folosirea și implementarea, utilizarea 
pe teritoriul unui stat a unor tehnologii militare precum 5G (nedefinite astfel ci ca 
”simple servicii comerciale destinate uzului general al populației”5 deși creează o 
provocare directă la adresa securității unui stat), nu sunt declarate, nici asumate 
și nici prezentate astfel (deși provocarea de securitate există ca atare), dat fiind 
natura comercială, de ”servicii comerciale” ale tehnologiilor militare și a folosirii 
lor ”comerciale/de divertisment/de informare de uz civil” (din care dimensiunea 
militară, cu efect asupra securității unui stat sau asupra unui grup de state, nu poate fi 
exclusă). O alianță militară clasică poate fi deci, inoperabilă și ineficace sau nu poate 
avea calitatea impusă de tratat pentru a se activa, dat fiindcă tehnologiile militare 
clasificate ca ”produse sau servicii comerciale”  sunt implementate   neutru, în 
circuitul comercial, supunându-se dreptului comercial, prin proceduri de câștigare a 
licitațiilor comerciale și produc efecte la adresa securității unui stat și a alianțelor 
lui fără să poată fi definite ca reprezentând astfel de provocări. 

logice pe termen scurt și îndelungat ale implementării tehnologiei 5G, în antologia Vizionarii neamului nostru, de-
cembrie 2019, simpozion științific Vizionarii neamului nostru, Asociația Art Zalmoxa,  Craiova, 7 decembrie 2019.
5  Trecerea de la 3G si 4G la 5G presupune nu doar schimbarea frecventelor la 3,5 - 5,5 GHZ, dar poate include 
echipamente care emit REM ajungând chiar la intervale cuprinse intre 24GHZ și 71GHZ. Față de standar-
dul actual de 2,4 GHZ unde exista lungimi de undă de 12 cm, pentru 5G, lungimea de undă digitală scade la 
câțiva milimetri, chiar spre zecimi și sutimi de milimetru, odată cu creșterea frecvenței. Această lungime de 
undă, este foarte apropiată de dimensiunile microscopice ale țesuturilor, celulelor și neuronilor, ceea ce poate 
determina apariția unor efecte biologice deosebit de grave, în orice organism viu datorită fenomenului de 
rezonanță. În plus, odată cu creșterea frecvenței, scade distanța de propagare a radiației, ceea ce implică o 
creștere semnificativă a puterii de emisie determinând implicit o intensificare considerabilă a câmpului de 
radiații ca urmare a densității mult mai mari de antene de emisie”)”). Cf. Adi-Maria Simoiu (Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Științe) ,Polixenia Stancu (Clinica de Oncopediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova) 
,Șerban Gligor (Asociația Civică pentru Viață), Poluarea electromagnetică de radiofrecvență, efecte asupra sisteme-
lor biologice pe termen scurt și îndelungat ale implementării tehnologiei 5G, în antologia Vizionarii neamului nos-
tru, decembrie 2019, simpozion stiintific Vizionarii neamului nostru, Asociatia Art Zalmoxa si  Craiova 7 decembrie 
2019. https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_Great_risk_for_EU_US_and_Internatio-
nal_Health-Compelling_Evidence.pdf
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O alianță militară clasică nu poate fi activată pentru a contesta proceduri 
de licitație pe dreptul comercial, deoarece definiția și nivelul activării sale este 
agresiunea din partea unui stat sau grup de state, definită în limitările tratatului său 
de înființare (ca agresiune militară). Numai încheierea de acte adiționale la tratat 
(sau protocoale cu exact aceeași valoare juridică ca și tratatul, adică semnate 
cu această valoare, de către toate statele semnatare ale tratatului de înființare 
a unei  alianțe militare, și semnate fără rezerve legate de tehnologiile 5G și de 
calificarea lor ca ”tehnologii militare”) ar avea valoare de activare a unei alianțe 
militare pentru a contracara tipul de provocare al tehnologiilor 5G (mai ales 
dacă se folosesc pe teritoriul mai multor state, la nivel regional și se activează în 
caz de conflict regional, formalizând sau lăsând fără valoare o alianță militară 
clasică, limitată de prevederile unui tratat asupra modului sau de intervenție și a 
legalității intervenției ). Tratatele încheiate în secolul XX cu privire la o alianță 
militară care mai este actualizată prin declarații politice sau concepte strategice (tot 
cu valoare de declarații politice) și nu prin completări propriu-zise, juridice, la 
tratatul de înființare, asumate ca având exact aceeași valoare ca și tratatul de 
înființare de către toate statele și fără rezerve, nu pot fi considerate ca oferind o 
bază eficace de intervenție privind războaie disimulate în ”expansiuni comerciale 
pe piețele” unor state, cu privire la tehnologii militare, la construirea de rețele și 
la implementarea lor pe teritoriul acestor state. Câtă vreme nu există o convenție 
internațională semnată cel puțin de marile puteri, prin care tehnologiile 5G să fie 
recunoscute expres ca fiind ”tehnologii militare”, suntem în prezența războaielor 
neconvenționale care folosesc acest tip de tehnologii sub calificarea disimulată 
de ”servicii comerciale”, făcând inoperabile intervenția unor alianțe militare 
defensive, care au limitări juridice de intervenție, prin tratatele de înființare din 
secolul trecut și care nu se referă expres la ”apărare împotriva unei agresiuni 
precum implementarea tehnologiilor 5G pe teritoriul unui stat/grup de state făcând 
parte din alianța militară”, de către un stat care nu face parte din acea alianță sau de 
către state care au un comportament de facto prin care relativizează apartenența lor 
la acea alianță militară). 

În articolul de față explorăm interconexiunile (folosite de unii actori statali 
sau non-statali pentru a opera în cadrul unui concept nou de război hibrid sau 
neconvențional) dintre tehnologii militare introduse sub licență privată în circuitul 
civil sau comercial al unor state și care, sub impactul unor lobby-uri puternice (la 
nivel de corporații sau de state, în mod direct, dacă este vorba de companii de stat) 
exercită influențe și presiuni specifice pentru implementarea acestor tehnologii 
militare pe piețele altor spații geostrategice.  Aceste spații sunt calificate ca 
”piețe-țintă”, unde calificările geostrategice, în noile accepțiuni de ”războaie 
neconvenționale” sunt înfățișate ca și calificări ”geo-comerciale” date de interesele 
actorilor statali și corporatiști de a se extinde pe noi piețe, adică interese comerciale). 
Aceste ”expansiuni pe piețe comerciale”, în cazul 5G sunt de fapt, cu componente 
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de securitate și politico-geostrategice foarte clare însă nu directe, neasumate și 
ne-declarate public. Practic, mișcările actorilor statali și non-statali (corporații, 
companii de stat), pentru expansiunea pe noi piețe (teritorii ale altor state, 
teritoriul UE) devin mișcări cu impact politic și geo-stategic  clar, chiar dacă ele 
sunt catalogate de acești actori drept ”interese private comerciale”, care ”țin de 
dreptul comercial și nu au implicații de securitate directe”.

Expansiunea pe noi piețe, de exemplu, în materia implementării tehnologiilor 
5G, dat fiind natura lor de tehnologii militare, este echivalentă cu expansiunea 
prin mijloace  militare, creând provocări directe la adresa securității mediului, 
a popoarelor, a statului al cărui teritoriu este vizat, creând probleme legate 
de alinieri geostrategice și de securitate (care țin de sfera clară de cuprindere a 
parteneriatelor strategice, în condițiile în care tehnologiile 5G nu sunt declarate 
”tehnologii militare” ci rămân în continuare înscrise într-un circuit comercial, ca 
”produse/servicii comerciale”). Câtă vreme aceste tehnologii 5G nu sunt declarate 
prin convenții internaționale sau regionale ca fiind ”tehnologii militare”, ele rămân 
cu calificarea de ”servicii/produse comerciale”, fiind supuse legii cererii și ofertei 
libere de pe piață6, deși provocând în fapt, re-alinieri strategice și de securitate 
care pot contrazice parteneriatele strategice asumate de un stat din punct de 
vedere militar și de securitate. 

Aceste provocări sunt create de lipsa de analiză din punct de vedere al 
securității, asupra tehnologiilor 5G, considerate în continuare ”tehnologii de 
uz comercial” ceea ce contrazice atât natura lor inițială cât și efectele la adresa 
riscurilor, alianțelor geostrategice asumate de un stat la un moment dat, lăsându-le 
la un nivel formal, fără substanță. Implementarea de către un stat/corporație de stat 
a unor tehnologii 5G  (tehnologii militare la origine și care păstrează permanent  
această natură, care pot fi folosite în orice clipă sub acest aspect, odată 
implementate, în cadrul războaielor neconvenționale, nedeclarate și ne-asumate de 
state și de actori-nonstatali) pe teritoriul unui stat care face parte dintr-o anume 
alianță sau parteneriat strategic (cu componentă militară), teritoriu care însă este 
denumit  sub aspect comercial, drept o piață de consum (al ”serviciilor comerciale” 
numite tehnologii 5G) produce o breșă nu doar în securitatea acelui stat dar lasă 
fără substanță însăși alianța de securitate sau parteneriatul strategic la care este 
6  Cercetătorul B. Blake Levitt în cartea Electromagnetic Fields afirmă că “Societatea modernă se află în toiul unui 
uriaș experiment global realizat prin intermediul unei noi forme de poluare energetică, numită electrosmog sau 
poluare electrică… Electrosmogul afectează astăzi ADN-ul tuturor ființelor vii și poate avea un efect advers chiar 
și asupra atmosferei Pământului. Cel mai probabil, smogul electronic se va dovedi a fi cea mai mare provocare 
a secolului pentru mediul înconjurător.”Cf. Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), 
Polixenia Stancu (Clinica de Oncopediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), Șerban Gligor (Asociația Civică 
pentru Viață), Poluarea electromagnetică de radiofrecvență, efecte asupra sistemelor biologice pe termen scurt și 
îndelungat ale implementării tehnologiei 5G, în antologia Vizionarii neamului nostru, decembrie 2019, simpozion 
știintific Vizionarii neamului nostru, Asociația Art Zalmoxa si  Craiova 7 decembrie 2019. https://emfscientist.org/, 
https://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release_5-1-2015.pdf, https://www.jrseco.com/
wp-content/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_Great_risk_for_EU_US_and_International_Health-Compelling_Evi-
dence.pdf
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parte acel stat. Or, aceste aspecte nu pot fi asumate politic și geostrategic, câtă 
vreme tehnologiile 5G nu sunt considerate oficial ”tehnologii militare” ci ”produse/ 
servicii comerciale” cu drept de a se supune cererii și ofertei libere în circuitul 
comercial dintre state. 

Dacă armele de distrugere în masă nu pot fi considerate produse comerciale, 
ele fiind definite și interzise foarte clar, nu același lucru este valabil cu tehnologiile 
5G care sunt și ele la origine, tehnologii militare, care își păstrează permanent această 
natură și care pot fi folosite în orice moment în scop militar, împotriva populației7, 
a unui stat, a mediului, a alianței geostrategice din care face parte acel stat sau a 
entității politice  din care face parte  acel stat (UE, de exemplu) sau a unei întregi 
regiuni (mai mulți actori ”deținând state cu implementare 5G”, dar care au interese 
regionale divergente).

1. Principiul neamestecului în treburile interne ale unui 
stat, principiu fundamental al ordinii ONU-siene. Tehnologiile 
5G din perspectiva noțiunii de ”intervenție indirectă” din 
dreptul internațional public. OMC, folosit contra Cartei ONU 

În ordinea juridică contemporană există mai multe documente internaționale 
și regionale care se referă la noțiunea de ”intervenție directă și indirectă” în treburile 
altui stat, ca afectând principiul onusian al interdicției amestecului în treburile interne 
ale unui stat. Principiul interzicerii amestecului sub orice formă în treburile unui 
stat rămâne unul fundamental și pentru ordinea dinamică a începutului sec. XXI, 
deoarece își are baza în consacrarea în Carta ONU, document în vigoare, ratificat 
și semnat de statele membre ONU. Din această perspectivă, oricât s-ar invoca de 
către actorii non-statali sau statali un caracter post-onusian sau globalizat al ordinii 
politice internaționale prezente, în încercarea de a înlătura de la aplicare și respectare 
principiile consacrate în Carta ONU și de a le înlocui cu principii absolutiste 
comerciale, am spune (precum dictatul pieței libere), trebuie să remarcăm faptul că, 
în prezent, ordinea juridică internațională care reglementează relațiile între state 
rămâne cea bazată pe Carta ONU și pe principiile sale, prin care și principiul non-
intervenției în treburile interne ale unui stat. Cu alte cuvinte, statele membre ONU 
sunt ținute să respecte pe deplin principiul fundamental de drept internațional al ne-
intervenției sub nicio formă în treburile interne ale unui stat, indiferent de argumente 
precum globalizarea, dictatul pieței libere (care nu este consacrat într-un document 
internațional ratificat de toate statele la valoarea Cartei ONU și nici a documentelor 
internaționale juridice date pe baza acesteia, asumate și semnate, ratificate de statele 
membre ONU). Atâta vreme cât Carta ONU este în vigoare, se consideră că întreg 
corpul de drept internațional public împreună cu întreg setul de principii juridice 
7  Idem.
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fundamentale (printre care și neintervenția în treburile interne ale unui stat) rămân 
în vigoare, în mod permanent, exact în forma în care au fost consacrate și asumate, 
semnate și ratificate de statele membre ONU. Actorii non-statali, corporațiile și alte 
state (dar în cazul în care aceste state doresc să își piardă statutul de membru ONU) 
nu pot face rezerve sau denunța sau nu se pot dezice de la respectarea principiilor 
de drept internațional semnate, asumate și ratificate (decât dacă statele respective 
renunță la calitatea de membru ONU și la calitatea de stat parte la Carta ONU) iar 
în privința actorilor non-statali (în special corporațiile multinaționale de telefonie 
mobilă de tip 5G care nu sunt asumate de vreun stat în mod deschis și liber ci sunt 
considerate actori privați, operând în dreptul comercial internațional) nu există vreo 
calitate de subiecte de drept internațional public asemeni statelor sau organizațiilor 
internaționale interguvenramentale pentru a face posibilă vreo rezervă, denunțare 
sau retragere de la Carta ONU sau vreo dezicere de la principiul neintervenției în 
treburile interne ale unui stat. Doar statul care își asumă corporația internațională 
de telefonie mobilă 5G respectivă ca și companie de stat sau companie cu sediul 
principal sau cu capitalul principal situat pe teritoriul său, poate face declarație 
de denunțare și retragere din calitatea de membru ONU, de stat parte la Carta ONU 
pentru a nu i se mai opune principiul neintervenției în treburile interne ale unui stat. 
Până la această opțiune, statul respectiv, odată ce este parte la Carta ONU și este 
stat membru ONU, are obligația de a respecta plenar și cu bună-credință toate 
principiile de drept internațional consacrate în Carta ONU, în forma în care au fost 
consacrate. Statele care au companii de stat sau private de telefonie 5G care invocă 
dreptul comercial internațional și tehnologiile 5G ca ”simple produse comerciale” în 
scopul extinderii pe teritoriul altor state, nerecunoscându-le caracterul militar inițial 
și permanent existent (indiferent de scopul declarat comercial) sunt subiecte de drept 
internațional care au obligația de:

-cooperare cu bună-credință cu alte state
-obligația de bună-vecinătate cu alte state
-obligația de a respecta principiul neamestecului în treburile interne ale altor 

state, indiferent de formă
-obligația de a nu impune, adopta sau implementa măsuri de constrângere 

economică, politică sau de altă natură privind alt stat
-obligația de a nu folosi forța și amenințarea cu forța la adresa altor state 
- obligația de a respecta suveranitatea și egalitatea altor state în planul dreptului 

internațional public.
Toate aceste obligații sunt corelate între ele, nu trebuie privite de o manieră 

izolată sau limitată. Ele impun interdicții cu sferă de aplicabilitate largă, de 
exemplu principul neintervenției în treburile interne ale altui stat (unde se cuprinde 
și obligația altor state de a nu folosi tehnologii 5G care sunt tehnologii militare 
spre a face proiecții de putere politică pe teritoriul altor state, spre a le influența 
politica de securitate, spre a le afecta sănătatea și viața cetățenilor din aceste state, 
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confidențialitatea datelor, a vieții și intimității lor -aspecte vizate în mod direct de 
către tehnologiile 5G, conform specialiștilor-8).

Declarația din 1970 privind principiile dreptului internațional  prevede că 
”toate statele trebuie să se abțină de la a organiza, de a ajuta, de a instiga, de a 
finanța, de a încuraja sau tolera activități armate subversive sau teroriste destinate 
să modifice prin violență regimul unui alt stat, precum și de a interveni în luptele 
interne din alt stat”. Desigur, este o definiție limitată asupra conceptului juridic de 
”intervenție indirectă în afacerile interne ale unui alt stat”, care constituie încălcare 
a dreptului internațional public și a suveranității statului respectiv. Problema este 
încadrarea tehnologiilor 5G datorită naturii lor intrinseci de ”tehnologii militare” 
ulterior introduse în circuitul comercial de companii de stat sau private, în interes 
propriu (care poate să coincidă cu interesele statelor a căror naționalitate o au sau să 
se desprindă de ele, fiind în întregime interese private, ale unor actori non-statali 
transnaționali, de exemplu). Tehnologiile 5G pot ajunge instrumente militare în 
mâinile actorilor privați transnaționali, care pot controla direct sau indirect 
anumite state a căror naționalitate o are corporația de telefonie mobila 5G 
respectivă, echivalând cu mișcări, cu acțiuni vizând securitatea unui stat, 
a alianțelor militare de care el aparține sau vizând direct viața și sănătatea 
cetățenilor din statul respectiv. Din perspectiva Declarației din 1970, intră în 
conținutul conceptului de „intervenție indirectă” și  „activitățile armate subversive 
sau teroriste” însă trebuie să ținem cont că, din 1970 până în prezent, precum și 
raportat la perspectivele de dezvoltare a tehnologiilor militare din următoarele 
decenii, aceste concepte trebuie să includă și folosirea în scop militar a tehnologiilor 
5G (care sunt tehnologii militare prin natura lor), ele putând prezenta în mânile 
unui stat sau actor non-statal, instrumente de realizare a „unor activități armate 
subversive sau teroriste” în sensul Declarației din 1970 (care instituie prohibiția 
juridică totală asupra lor). Conform doctrinei, trebuie să se facă distincție între 
intervenție și actele de agresiune (supuse prohibiției din cadrul principiului 
nerecurgerii la forță), în primul caz fiind vorba de o încălcare a principiului 
neamestecului în treburile interne ale unui stat (în scopul răsturnării prin violență a 
regimului acelui stat) iar în al doilea caz, cel al agresiunii, urmărindu-se distrugerea 
independenței și a integrității teritoriale al statului–țintă9. Cu toate aceste distincții 
însă, în opinia noastră, nu trebuie ignorat faptul că o aplicare a tehnologiilor 
5G (ca tehnologii militare prin natura lor, domeniu de unde au fost ”recalificate” 
de corporații ca fiind ”tehnologii comerciale sau servicii comerciale neutre”) are în 
8 https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1380, http://www.3sat.de/
mediathek/?mode=play&obj=80106, Studiul REFLEX menționat în articolul „nano”: http://www.aerzte-und-
mobilfunk.eu/ausgewaehlte-studien/reflex-studie-mobilfunk-forschung-krebs risk-dna-schaedigung /, Confirmare 
legală a studiului REFLEX: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=844, https://www.
jrseco.com/u-s-senator-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks/, U.S. Sen-
ate, https://www.jrseco.com/michigan-senator-testifies-on-health-risks-of-5g/, http://freiburger-appell-2012.info/
en/home.php?lang=EN

9  Grigore Geamănu, Drept internațional public, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981, vol. 1, p. 216-217.
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vedere implementarea lor (cu crearea de riscuri securitare corespunzătoare) atât 
din prisma raportării la conceptul de agresiune (tehnologiile 5G și folosirea lor 
în scopuri precum răsturnarea prin violență a regimului unui stat) dar și din prisma 
raportării lor la conceptul de intervenție în treburile altui stat (tehnologiile 5G 
și îndreptarea lor împotriva independenței și integrității teritoriale ale statului-țintă). 

2. Tehnologiile 5 G din prisma „măsurilor de constrângere 
economică,  politică sau de altă natură”

Relația juridică dintre tehnologiile 5G (ca tehnologii militare introduse ulterior 
în circuitul comercial internațional sub calificarea neutră de ”servicii și produse 
comerciale de telefonie mobilă” mai performante decât cele de dinaintea lor) și 
conceptul de ”neo-colonialism” nu este încă suficient explorat în doctrina juridică 
internațională, deși aceste tehnologii pot fi folosite de actori non-statali (corporații, 
rețele teroriste, grupuri etnice sau private de interese economice, politice care pot 
controla într-o manieră directă sau indirectă, ocultă, capitalurile unei corporații de 
telefonie mobila 5 G și care pot scăpa controlului unui stat sau dimpotrivă, pot fi 
folosite de acel stat în cadrul unei strategii a acestuia –de proiectare a unei puteri 
politice, economice, militare- pe teritoriile altor state). Câtă vreme nu se recunoaște 
de către doctrina internațională și la nivelul ONU (printr-o convenție internațională 
clară de definire a tehnologiilor 5G) natura militară inițială (și care persistă, 
indiferent de intrarea lor în circuitul comercial), vor exista state și actori non-statali 
(grupuri de interese private, corporații, rețele teroriste, grupuri etnice și ideologice 
care controlează corporațiile/ expansiunea lor concretă/ statele-gazdă/ statele de 
sediu/ statele unde este capitalul corporației de telefonie 5G respectivă) interesate 
a desfășura sub pretextul dreptului la liberă concurență sau al unor parteneriate 
comerciale (desprinse de parteneriate strategice militare, cu care pretind că nu 
există legătură, ”fiind două domenii separate”) sau pe tărâmul dreptului comercial 
internațional, adevărate strategii militare și politice de expansiune, permise și 
realizabile tocmai prin evitarea/nedeclararea/nerecunoașterea de către state la nivel 
internațional, prin convenție internațională,a  naturii militare a tehnologiilor 5G.

Tehnologiile 5G pot fi folosite ca măsuri de intervenție nu doar economică 
dar și politică și militară (datorită caracterului lor dual, de tehnologii militare prin 
natura lor, dar și calificării oficiale, de ”produse și servicii comerciale, de comunicații 
civile”) în politica altor state, pentru controlarea efectivă nu doar a instituțiilor, 
clasei politice dar și a cetățenilor acestor state-țintă, deci pentru realizarea unui 
control, obținerea de informații și intervenția (contrar dreptului internațional) în 
afacerile interne și în decizia altor state. Acestea sunt forme de neo-colonialism în 
care tehnologiile 5G pot fi folosite, ca orice armă sau instrument de constrângere 
economică, în funcție de calificarea pe care statul este dispus să le-o acorde 
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(în lipsa unei convenții internaționale sau regionale care să le califice expres ca 
tehnologii militare și deci, să  le interzică, să le scoată din circuitul comercial). 

Tehnologiile 5G realizează schimbări geostrategice de amploare, prin 
implementarea lor de către firme private sau de stat pe teritoriul statelor-țintă 
(până la grupuri de state dintr-o regiune compactă, ceea ce creează efecte de 
securitate la adresa unei regiuni întregi, inclusiv pentru stabilitatea regiunii și pentru 
vecinii grupului de state controlat prin tehnologiile 5G, care pot resimți proiecția 
de putere realizată de corporația/statul care a implementat tehnologia 5G în acea 
regiune și se pot percepe vizati sau afectați de învecinarea cu un teritoriu/regiune 
aflat sub controlul unor firme sau state deținând tehnologiile 5G și folosindu-le în 
acel teritoriu): de ex., Rusia s-ar putea simți amenințată10 de implementarea de 
către companii de stat chineze sau aflate sub control chinez a tehnologiilor 5G 
în spațiul învecinat (în statele din cercul său de vecinătate imediată), creându-se o 
breșă în stabilitatea regională (învecinare cu state calificabile drept inamice, odată 
ce ele au implementat pe teritoriul lor tehnologii militare ale lor sau ale altor state, 
precum tehnologiile 5G . 

De asemenea, state ca SUA care au parteneriate strategice cu țări europene 
din flancul sudic al NATO sau din flancul estic, inclusiv România, Bulgaria) se pot 
simți prejudiciate, afectate în aceste parteneriate strategice prin implementarea 
de către state terțe (China, India, alte țări asiatice etc.) a unor tehnologii 5G pe 
teritoriul unor state NATO.  

Entități politico-economice precum UE se pot simți afectate în însăși 
existența lor și în securitatea militară și a drepturilor omului (dreptul la intimitate, 
la sănătate, la viață, la un mediu sănătos, la biodiversitate,  al cetățenilor europeni, 
afectate direct de tehnologiile 5G)11 de expansiunea pe teritoriul statelor membre 
a unor state terțe și a comaniilor agreate de ele privind tehnologiile 5G (care 
sunt tehnologii militare, inclusiv cu dimensiune de spionaj) prin care UE îi este 
afectată însăși  dimensiunea PSAC (politica de securitate și apărare comună), 

10  Doctrina în materia analizelor aprofundate privind natura și efectele tehnologiilor 5G ca tehnologii militare citează 
un alt specialist in domeniu, pe Mark Steele  care ”se poziționează împotriva 5G, în documentarul „5G Apocalyp-
se: The Extinction Event”, susținând că 5G este un sistem de arme, cum ar fi radarul cu rază lungă de acțiune, cu 
faze în trepte și energia direcționată (DEW). Se presupune că 5G folosește frecvențe de undă numite milimetrice 
(MMW), deoarece frecvențele sunt foarte de mari (în intervalul 24-100 GHz). Corespunzător frecvențelor de la 1 
GHz = 1 miliard GHz, sunt lungimi de undă foarte scurte. Distanțele sunt atât de mici încât sunt măsurate în 
milimetri, de unde și termenul de ”undă milimetrică”. Acestea sunt exact aceleași frecvențe folosite de militari 
pentru arme cum sunt ADS (Active Denial Systems), folosite pentru dispersarea maselor”). Cf. Adi-Maria Si-Adi-Maria Si-
moiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Oncopediatrie, Spitalul Clinic 
de Urgență Craiova), Șerban Gligor (Asociația Civică pentru Viață), op. cit.
11  Poluarea cu radații de radiofrecvență, RF. Au fost înregistrate proteste la nivel internațional, ca de exemplu 
Apelul Freiburger, un memoriu care a fost semnat de peste 3.000 medici solicitând oprirea expansiunii tehnolo-
giei wireless şi au propus un moratoriu asupra noilor staţii de bază”, consideră specialiștii din articolul sus-citat). 
Cf. Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Oncopedia- Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Oncopedia-
trie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), Șerban Gligor (Asociația Civică pentru Viață), op. cit. ; http://freiburger-
appell-2012.info/en/home.php?lang=EN
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nu doar politica comercială comună.
 Nu există nicio garanție că tehnologiile 5G odată implementate în  state nu 

vor fi folosite pentru a obține informații, a  controla dar și a afecta implicit, dreptul 
la viață, la sănătate, la un mediu sănătos de pe teritoriul acestor state (de ex., state 
membre NATO, membre UE), din partea grupurilor de interese ale altor state care 
controlează efectiv tehnologiile 5G. 

Nu există nicio garanție că aceste tehnologii 5G nu vor fi folosite pentru a 
slăbi capacitățile de apărare ale statelor unde sunt implementate în folosul unor 
state terțe  dar nu există nicio garanție că statele învecinate acestor state unde sunt 
implementate tehnologiile 5G, nu vor fi la rândul lor, supuse unei expansiuni de 
putere politică,militară, economică prin tehnologiile 5G care emit frecvențe ce pot 
viza teritoriul și cetățenii sau instituții din teritoriul acestor state învecinate (Rusia 
de exemplu, se poate simți afectată direct sau luată țintă prin implementarea 
tehnologiilor 5G -care sunt tehnologii militare performante de spionaj și emitere de 
frecvențe nocive pentru organismele vii dar și de observație în interiorul clădirilor-12 
în statele de  la granițele sale (Rep. Moldova, de exemplu, care este considerată 
de Rusia un stat imediat vecin, adică prioritar sensibil din punct de vedere securitar 
pentru Rusia)  sau direct la granițele sale (granița directă cu Rusia). 

Turcia, de asemenea (care exercită cu Rusia un fel de condominium 
nedeclarat și nerecunoscut la Marea Neagră, dar care este în prezent o situație 
de facto) se poate simți afectată de expansiunea Chinei prin tehnologiile 5G 
implementate de ea în statele riverane la Marea Neagră sau de expansiunea 
UE sau SUA13 prin aceste tehnologii, implementate tot la statele riverane de la 
Marea Neagră, Turcia tinzând atunci spre o alianță cu Rusia (politică sau militară 
efectivă) spre a contracara ceea ce Turcia poate percepe ca o ”amenințare directă 
la adresa securității sale”. Faptul că tehnologiile 5G sunt calificate ”servicii și 
produse comerciale” definește războiul hibrid ne-convențional al sec. XXI, 
în care corporațiile și tehnologiile de comunicație mobile performante (până la a 
vedea in interiorul clădirilor și a emite frecvențe nocive pentru organismele vii) sunt 
tehnologii militare folosite pentru a intra pe teritoriul statelor-țintă, a le slăbi 
capacitățile de apărare și a ținti state terțe învecinate cu ele, în moduri specifice 
acestor tehnologii. 

Implementarea tehnologiilor 5G care sunt tehnologii militare și rămân astfel 
indiferent de intrarea lor în circuitul comercial reprezintă, în opinia noastră, o 
amenințare clară la securitatea statelor, la nivel regional și internațional, statele 
putându-se percepe ca fiind afectate securitar în relațiile lor regionale, internaționale 
dar și în suveranitatea lor, în raport cu statele și corporațiile care controlează sau 
dețin licențele de emisie ale acestor tehnologii și în raport cu statele care permit 
folosirea teritoriului lor pentru aceste tehnologii. Statele pot percepe ca amenințări 
12  https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1380
13  Cf. Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Oncopedia- Cf. Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Oncopedia-
trie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), Șerban Gligor (Asociația Civică pentru Viață), op. cit.
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de securitate directe sau indirecte (dat fiind natura militară a tehnologiilor 5G), ca 
”alianțe militare” de facto (nedeclarate dar efective) o relație comercială (aparentă) 
între statul care dă licența de emisie și care permite teritoriul său a fi implementat 
cu tehnologii 5G și statul sau corporația care controlează sau implementează aceste 
tehnologii 5G.

Nu este vorba de un simplu ”produs sau serviciu comercial” în cazul 
tehnologiilor 5G ci de un instrument militar folosit în războaiele neconvenționale 
ale sec. XXI, folosit ca aparatură comercială (încadrat ca ”serviciu sau produs de 
uz civil, comercial”, fără nicio prohibiție internațională) pentru  relații de neo-
colonialism (intervenție masivă în dreptul de intimitate al oamenilor, afectarea 
dreptului la sănătate, la viață, la un mediu sănătos, afectarea biodiversității deci a 
calității de ”putere verde” a acelui stat/entități)14. Este vorba de o  amenințare de 
securitate (nu doar la adresa suveranității statului al cărui teritoriu este folosit de 
tehnologiile 5G -care devine practic, transparent, eliminându-se noțiunea de secret 
militar- dar și la adresa statelor învecinate (de exemplu, state ca Rusia,Turcia, riverane 
la Marea Neagră, care se pot percepe la un moment dat, direct amenințate securitar 
de state care implementează pe teritoriul lor asemenea tehnologii militare, precum 
România, Bulgaria, Grecia etc.). Principiul internațional de drept al cooperării cu 
bună credință pentru prezervarea unui climat stabil și sigur la nivel regional și 
internațional, cooperarea pentru pace interzic o aplicare sau o practică abuzivă, 
discreționară, nelimitată, cu afectări la adresa suveranității , integrității teritoriale, a 
drepturilor omului, a statelor, prin invocarea principiului ”pieței libere” (libertatea 
de a folosi tehnologii militare calificate drept servicii comerciale și de a se extinde 
politic sub pretextul dreptului la o piață liberă, pe teritoriul suveran al altor state). 
Cu alte cuvinte, nu este admisibil a se considera principiul pieței libere (asumat 
de state în cadrul OMC) ca fiind superior sau nelimitat sau absolut, în raport cu 
principiile de drept internațional consacrate tot de state, în Carta ONU.

 Pentru tehnologiile 5G (tehnologii militare calificate drept produse sau 
servicii comerciale,  ”comunicații civile care se pot extinde liber” pe teritorii ale 
statelor calificate drept ”piețe”), principiul pieței libere și al dreptului la comerț 
internațional care este asumat de state în cadrul OMC se transformă însă în război 
non-convențional15 care afectează principiile de drept internațional din Carta 
14  https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1380
15  Cu privire la: „natura militară a tehnologiilor 5G, și la faptul că ele depășesc cu mult niște simple tehnologii 
de comunicație sau divertisment ci organizează teritoriul unui habitat urban într-o viziune militară, contrarie 
drepturilor omului, dreptului la intimitate, la sănătate, la viață, la privativitate, și a altor drepturi”, a se 
vedea ce spun specialiștii: ”tehnologia 5G necesită mult mai multe antene de emisie decât generațiile anterioare și 
realizarea unei infrastructuri masive, cu stații de bază și turnuri planificate să fie amplasate peste tot, inclusiv 
în centrele rezidențiale dens populate. Efectele acestui tip de infrastructură cu o densitate mare de EMF ar putea 
avea consecințe dezastruoase”. Se mai arată și că ”pe lângă aspectele semnalate, tehnologia 5G este suficient de 
puternică pentru a cartografia în spațiul 3D, interiorul locuințelor și a altor clădiri”. „Mark Steele evidențiază 
în mod specific frecvența de 868 MHz, folosită anterior in domeniul militar care poate traversa cu ușurință că-
rămizile și betonul. El susține că această frecvență poate individualiza anumite persoane in cazul în care aces-El susține că această frecvență poate individualiza anumite persoane in cazul în care aces-
tea prezintă interes (persoane țintă). Exista deci posibilitatea de monitorizare continuă 24/7/365, suprafața 
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ONU. Pentru tehnologiile 5G  începe o punere în discuție (care nu apare decât în 
cazul unui război global, al unei crize militare de mare amploare ce redefinește 
din temelii structura sistemului internațional)  a întregii baze a ONU, care este 
Carta ONU. Practic, tehnologiile 5G care sunt tehnologii militare,  folosesc și invocă 
dreptul comerțului internațional (și obligațiile asumate de state în cadrul OMC, 
unde se instituie o adevărată doctrină ultra-liberalistă, ultra-favorabilă pieței libere) 
împotriva și cu prioritate față de dreptul internațional (care protejează suveranitatea, 
integritatea statelor, drepturile omului).

Tehnologiile 5G reușesc să provoace,  în secolul XXI ceea ce războaiele 
clasice, convenționale, prohibite azi, puteau să mai facă în secolele trecute: 
schimbarea din temelii a ordinii internaționale, politice și juridice.

Tehnologiile 5G provoacă o punere în discuție fundamentală a ordinii bazate 
pe principiile ONU și pe Carta ONU, din moment ce ele invocă dictatul pieței libere 
(adică, viziunea juridică ultra-liberalistă  la care au achiesat statele în cadrul OMC 
de a realiza piața liberă și de a restrânge orice bariere la adresa comerțului liber). Pe 
aceste considerente, tehnologii militare cum  sunt 5G sunt introduse, se extind fără 
opreliște de securitate și de drept internațional, deoarece ele nu sunt calificate ca acte 
de agresiune, ca acte de intervenție economică sau politică sau militară, din moment 
ce nu le este recunoscută natura militară inerentă.

Dacă în secolul XX ordinea internațională s-a schimbat prin războaie clasice 
cu arme clasice (inclusiv deținerea armelor de distrugere în masă sau nucleare), la 
începutul sec. XXI, noile războaie globale de supremație politică folosesc tehnologii 
militare performante calificate drept ”produse/servicii comerciale”, invocă dictatul 
pieției libere (regulile ultra-liberale asumate de state în cadrul OMC) ca fiind 
prioritare și înlăturând principiile de drept internațional asumate de state prin Carta 
ONU.

 Prin tehnologiile 5G, vedem cum ordinea internațională se schimbă prin acest 
război non-convențional, principiile Cartei ONU fiind înlăturate sau relativizate, în 
favoarea aplicării ultra-liberaliste a dictatului pieței libere (principiile comerțului 
liber, din OMC).

Obiectivul războiului non-convențional care folosește tehnologiile militare 
5G este de a înlătura Carta ONU și principiile actuale de drept internațional, în 
favoarea principiilor OMC (dictatul pieței libere), care ajunge o adevărată instituție-
cheie comercială a unei ordini post-statale. Anularea suveranității și independenței 
statelor se face nu doar prin înlăturarea ca prioritare a principiilor Cartei ONU 
în favoarea regulilor și principiilor pieței libere. Piața liberă se consideră a fi 
superioară statului-națiune, deci principiile OMC devin prioritare și superioare 
principiilor Cartei ONU (abordarea ultra-liberalistă pe care mizează China 
spre a se extinde global). Această situație de fapt (pe care nu toate statele par 
de acoperire este mai largă decât actualul 4G, cuprinzând în cele din urmă fiecare centimetru pătrat de pe 
Pământ”. Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Onco- Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Onco-
pediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), Șerban Gligor (Asociația Civică pentru Viață), op. cit.
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să o înțeleagă și în care se complac), afectează ordinea westphaliană, bazată pe 
suveranitatea și independența statelor, introducând amenințări de securitate directe 
și indirecte prin produse și servicii calificate ”comerciale”, în lipsa unor convenții 
internaționale de calificare a acelorași tehnologii (5G) ca ”tehnologii militare” și 
scoaterea lor din circuitul comercial și civil.

Cu alte cuvinte, interzicerea armelor de distrugere în masă și prohibițiile sau 
restricțiile puse privind folosirea militară a armelor nucleare nu mai este relevantă 
din prisma amenințărilor secolului XXI, unde apar forme de război și agresiune 
non-convențională, bazate și folosind în scop politico-militar tocmai informația, 
frecvența și comunicațiile telefonice ca arme performante, pentru extindere și control 
teritorial și  de resurse, pentru controlul și influențarea deciziilor politice, ceea ce 
pune direct în discuție independența, integritatea teritorială și suveranitatea statelor, 
însăși ordinea onusiană, din prisma raportării lor la servicii, produse ”comerciale” 
cu natură militară.

Documentele internaționale adoptate sub egida ONU pot fi folosite ca 
o bază de plecare pentru state în a opune prohibițiile juridice oferite deja de 
dreptul internațional, practicii abuzive, nelimitate (în temeiul principiului pieței 
libere), de drept comercial internațional (piața comunicațiilor internaționale, telefonia 
mobilă) : cu alte cuvinte, statele nu pot considera (și nu au voie să considere) ca fiind 
superior suveranității lor și principiilor de drept internațional consacrate în Carta 
ONU (referitoare la aspecte  statale, de suveranitate și independență), principiul 
pieței libere, al comerțului liber (principiile OMC), inclusiv și mai ales referitor 
la tehnologii militare introduse cu calificarea de ”servicii comerciale” în circuitul 
comercial internațional.

Măsurile de constrângere economică, politică sau de altă natură 
(informațională, am adăuga) sunt interzise în ordinea onusiană, din perspectiva 
dreptului internațional (Declarația din 1970, Carta drepturilor și indatoririlor 
economice ale statelor)16. Dar ele nu sunt interzise din prisma dreptului comercial 
internațional, care proclamă dictatul pieței libere, unde tehnologii militare sunt 
calificate drept ”produse/servicii comerciale” fără a fi recunoscut sau asumat niciun 
efect de constrângere economică și militară sau politică asupra statelor.

Odată ce li se respinge din start tehnologiilor 5G producerea acestor efecte dar 
și în lipsa unei convenții internaționale care să pună sub prohibiție tehnologiile 5G 
prin calificarea lor expresă ca fiind ”tehnologii militare” și scoaterea lor din circuitul 
comercial internațional, asemenea tehnologii pot crea practic și pot reprezenta 
măsuri de constrângere economică, politică și informațională prin influențarea și 
interferența lor în afacerile interne politice, economice și sociale ale unui stat unde 
sunt implementate dar și pe teritoriile statelor învecinate, care sunt expuse acestor 
tehnologii. Dacă un stat care refuză de la început implementarea tehnologiilor 5G 
pe teritoriul său din motive de securitate (considerând tehnologiile 5G a fi tehnologii 
16  Grigore Geamănu, vol. I, p. 217.
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militare și nu servicii comerciale), adică aplicând prioritar principiile Cartei ONU 
(supremația principiului suveranitășii statului în raport cu principiul comerțului 
liber) în raport cu principiile OMC, acest stat se poate găsi în situația echivalentă 
unei situații militare (însă în parametri de risc la nivelul secolului XXI și specific 
lui) de ”înconjurare” cu state pe ale căror teritorii sunt implementate de puteri 
rivale acelui stat înconjurat, tehnologiile 5G. El apare atunci ca o insulă înconjurată 
de o strategie de tip Anconda similară containmentului URSS-ului în secolul XX17. 
Containmentul nu este realizat însă cu arme nucleare sau prin implementare de 
regimuri democratice și nici cu sancțiuni economice ci este realizat cu expansiuni 
comerciale pe piețele unor state învecinate statului-țintă (Rusia de pildă, Turcia, UE) 
de către alți actori (India, China, USA), vizând implementarea de ”produse/servicii 
comerciale” care sunt de fapt, tehnologii militare de tip 5G. Statul înconjurat se 
poate simți direct vizat de asemenea strategii comerciale care lui îi produc o situație 
nouă de securitate la care trebuie să răspundă (poate, în termeni militari clasici).  

3. Tehnologiile 5 G din perspectiva definiției actuale a 
„agresiunii”

Actele de agresiune sunt interzise în temeiul dreptului internațional public, 
al principiului onusian al interzicerii recurgerii la forță și la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state.

În ordinea internațională a secolului XXI însă, dat fiind războaiele 
neconvenționale (nedeclarate, neasumate și nepercepute ca atare nici măcar de 
statele-țintă) precum și anumite forme de recurgere la forță sau la amenințarea cu 
forța (”forța” fiind re-definită și ea în funcție de noi parametri de securitate și de risc 
specifici secolului XXI, inclusiv în funcție de capacitatea de extindere comercială, 
de acaparare a unor piețe noi pentru produsele/serviciile unui actor statal sau non-
statal - ceea ce înseamnă ”forța economică” în termeni de protecție a unui ”prestigiu 
economic” cu efecte în plan politic și militar, inclusiv asupra formalizării sau stingerii 
unor alianțe militare sau parteneriate politico-economice sau strategice ale statelor 
vizate-), ”actele de agresiune” trebuie și ele re-definite.

A ne referi la acte de agresiune în funcție de parametrii războaielor clasice 
(folosirea forței sau a amenințării cu forța, unde ”forța” este definită în funcție de 
capacitatea militară  de deținere a armelor nucleare, de distrugere în masă, definite 
și asumate ca atare de state) în cazul războaielor neconvenționale ale secolului XXI 
ar fi o gravă eroare. 

În sensul războaielor neconvenționale ale secolului XXI, ”acte de 
agresiune” pot fi calificate (la nivelul riscurilor de securitate specifice secolului 
17  Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicționar de relații internaționale, Ed. Universal Dalsi, 2001, trad.  de Anca 
Irina Ionescu, s. l., pp. 106-107.  Hermann Kinder, Werner Hilgemann, Atlas de istorie mondială. De la Revoluția 
Franceză până în prezent, vol. 2, trad. din lb. germană de Mihai Moroiu, Enciclopedia Rao, 2001, București, p. 516.
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XXI) și folosirea tehnologiilor militare introduse ulterior în circuitele comerciale 
și civile  internaționale, cu calificare neutră de ”produse/servicii comerciale”, 
pentru intervenție în afacerile interne ale unui stat, inclusiv prin: acte de spionaj, 
de afectare a vieții și sănătății cetățenilor, a factorilor politici ai acelui stat prin 
frecvențele modulate de aceste tehnologii și efectele nocive create de ele la adresa 
organismelor vii, prin încălcarea dreptului la intimitate dar și a regimului  special de 
protecție a informațiilor și obiectivelor strategice de securitate  atât ale statului pe 
teritoriul căruia sunt implementate astfel de tehnologii cât și pentru teritoriul statelor 
învecinate; prin expansiunea și strategia de încercuire a unui stat–țintă cu state pe 
ale căror teritorii sunt implementate tehnologii 5G, ceea ce înseamnă introducerea 
-implicit, amenințarea cu forța, fiind vorba de tehnologii militare- a acestui stat 
într-o regiune acoperită de o rețea de tehnologii militare folosite de un stat/ grup de 
state  pentru a izola sau a spiona sau a exercita presiune asupra statului încercuit 
(strategia de containment prin tehnologii mobile militare)). Aceste aspecte sunt 
insuficient analizate din punct de vedere ale efectelor lor geostrategice și geopolitice, 
deoarece la nivelul abordărilor oficiale de până acum ale statelor se constată o tratare 
superficială a acestei situații (cu risc de transformare a sa în premisele unei schimbări 
radicale de ordine internațională, similare efectelor deținerii unor arme și tehnologii 
cu efecte  de distrugere în masă), o tratare a tehnologiilor 5G ca fiind ”servicii 
comerciale de comunicare destinate uzului civil”, fără niciun efect sau dimensiune 
de securitate militară, politică sau economică sau geopolitică.

Dreptul internațional conține reguli clare care sunt făcute spre a concilia 
suveranitatea unui stat (statul care vrea să implementeze pe teritoriul său tehnologii 
5G fără să întrebe sau să considere că ar leza prin aceasta interesele de securitate ale 
statului învecinat) cu respectarea suveranității, integrității teritoriale ale statului 
învecinat. Statul învecinat poate considera ca o afectare a suveranității și integrității 
teritoriale sau ca încălcare a drepturilor omului și a drepturilor cetățenilor săi (la 
viață, la sănătate, la intimitate, la un mediu sănătos)  decizia de implementare de 
către un stat cu care are graniță comună sau considerat a fi în vecinătatea sa strategică 
imediată (România, pentru un stat ca Rusia ) sau care este riveran la o mare comună 
(Marea Neagră)  a tehnologiilor 5G (care produc riscuri de securitate regionale, 
geopolitice ce nu pot fi desconsiderate).

Potrivit principiului bunei-vecinătăți, statele nu pot folosi zonele limitrofe 
pentru a vătăma statele lor vecine (sic utere tuo ut alienum non laedas)18  și se impune 
din această perspectivă răspunderea statelor care au implementat tehnologii 5G 
pentru daunele efectuate de folosirea acestor frecvențe asupra teritoriului cetățenilor, 
clădirilor strategice și a oricăror aspecte considerate că ar fi afectate prin folosirea 
acestor tehnologii, de către statul vecin.

Regulile dreptului internațional prevăd: abținerea statului în zona de frontieră 
de la activități care ar leza evident statul învecinat; obligația de consultare sau de 
18  Grigore Geamănu, vol. 1, op. cit., pg. 421.
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informare către statul vecin19 (cu privire la proiectele de implementare ale tehnologiilor 
5G pe teritoriul său, care ar afecta considerabil teritoriul, viața cetățenilor statului 
învecinat). Din moment ce prin frecvențele lor, tehnologiile militare 5G pot influența 
negativ viața, sănătatea oamenilor și a faunei, a organismelor vii, suntem în prezența 
unor arme letale care nu sunt declarate astfel în convențiile de drept internațional 
ci dimpotrivă, sunt introduse liber, ca ”produse sau servicii comerciale”, în 
circuitul comercial, în numele principiului pieței libere, ceea ce reprezintă un risc 
de securitate direct la adresa statelor și o cauză de modificare profundă a ordinii 
onusiene asemănătoare unei amenințări clasice majore (război nuclear, război 
cu arme de distrugere în masă). Statele învecinate sunt obligate să aplice între ele 
principiul de drept internațional al cooperării cu bună credință (să creeze un acord 
comun20 de stabilire a condițiilor și regimului juridic pentru desfășurarea cooperării 
inerente vecinătății în privința tehnologiilor 5G care creează efecte pe teritoriul 
ambelor state, deci prezintă interes comun pentru ambele state din prisma vecinătății 
și a impactului geostrategic).

Protecția mediului înconjurător ca problemă inclusă în regimul juridic 
al bunei-vecinătăți impune o răspundere specială a statului care implementează 
tehnologii 5G pe teritoriul său, cu privire la dreptul la un mediu sănătos de pe 
teritoriul statelor învecinate (deoarece tehnologii militare precum 5G afectează 
prin natura frecvențelor lor organismele vii, de o manieră nocivă). Avizele de mediu 
sau de respectare de către tehnologiile 5G a cerințelor unui mediu sănătos depășesc 
natura unor simple avize de mediu (acordate unor societăți comerciale, companii 
de stat sau actori non-statali) implicând direct aspecte de ordin de securitate, un 
regim special de ordine și securitate publică, dimensiunea militară fiind evidentă și 
depășind dimensiunea unei relații cu furnizorii de produse comerciale. 

Cu alte cuvinte, dreptul internațional al vecinătății nu poate fi înlăturat 
sau relativizat (fiind consacrat în Carta ONU) în favoarea unei abordări absolutiste, 
ultra-liberaliste a principiului liberului comerț în temeiul căruia tehnologiile militare 
de ultimă generație sunt re-denumite ”produse sau servicii comerciale”, sunt introduse 
în circuitul comercial cu acest titlu, unde creează situații cu impact de securitate 
și de schimbare a stabilității și ordinii regionale și internaționale, similar unor 
arme de distrugere în masă.

Statele sunt obligate, potrivit dreptului internațional, să respecte principiul 
bunei-vecinătăți (un stat ca România, Bulgaria, Grecia de ex.) în raport cu state 
ca Turcia, Rusia, care sunt state riverane la Marea Neagră și învecinate cu ele din 
perspectiva geopolitică și geostrategică. Implementarea pe teritoriul primelor state 
a unor tehnologii militare calificate drept servicii comerciale, precum tehnologiile 
5G reprezintă în mod direct amenințări de securitate noi la adresa acestor state 
învecinate strategic (Rusia, Turcia) și au impact de securitate asupra climatului 
19  Ibidem.
20  Ibidem. 
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de securitate la Marea Neagră dar și la flancul sud-estic al NATO. Tratarea ca 
subsidiară sau neimportantă de către state precum România, Bulgaria, Grecia 
și altele (state membre UE și NATO) a principiului bunei-vecinătăți (consacrat în 
Carta ONU)21 față de principiul comerțului liber și al dreptului statului de a conferi 
oricărei companii a altui stat /corporații private licența de implementare și de folosire 
pe teritoriul său (mai ales că este stat de graniță la NATO și UE) a unor tehnologii 
militare controversate precum 5G creează impact direct asupra situației 
de securitate în vecinătatea imediată a acelui stat  dar și la nivel regional și 
chiar internațional (dacă se simt vizate sau afectate geostrategic mari puteri sau 
puteri regionale precum Rusia sau Turcia) prin această decizie unilaterală a statului 
respectiv. 

În viitor, sub presiunea statelor mari puteri sau chiar a unei reacții generalizate 
a statelor mici și mijlocii (în fața unor noi forme de neo-colonialism și împărțire în 
zone de influență sau dominație), se vor putea considera ca fiind zone demilitarizate22 
(unde se distrug și nu se mai construiesc toate echipamentele și tehnologiile 5G) 
acele zone libere de instalarea și menținerea tehnologiilor 5G și a echipamentelor 
aferente. Pentru alte state, în viitor obținerea unui statut juridic opozabil regional 
sau internațional de ”state neutre” sau de ”bun vecin” (din perspectiva dreptului 
internațional) va fi condiționată de distrugerea și interdicția de construire pe teritoriul 
lor a oricăror echipamente și tehnologii 5G (statutul de ”stat neutru” care în secolul 
XX făcea beneficiul Elveției, de exemplu, din prisma armelor clasice și al poziției 
sale politice față de conflictele internaționale ale secolului).

Neutralizarea este un statut juridic care obligă statele ca în timpul unui război 
să nu desfășoare operațiuni militare pe întinsul unui teritoriu determinat și să nu îl 
transforme în baze militare23. 

Dacă observăm că, din prisma războaielor neconvenționale, amplasarea 
de tehnologii militare precum 5G echivalează practic cu amplasarea de baze 
militare pe teritoriul unor state (formalizând sau efectiv înlăturând parteneriate 
strategice militare clasice din secolul XX asumate prin angajamente de state), 
tehnologiile 5G fiind amplasate prin acordarea de licențe comerciale și de avize 
favorabile de mediu, prin acte referitoare la un regim juridic comercial de ”produse/
servicii comerciale”, este evidentă discrepanța dintre situația de fapt și  normele 
juridice care trebuie în mod real să reglementeze și să interzică tehnologiile 5G 
trecându-le în categoria armelor și scoțându-le din cea a serviciilor comerciale.

 

21  Dar și în numeroase documente internaționale precum tratate bilaterale și multilaterale, rezoluțiile XII (1236), 
din 1957 și  XIII (1301) din 1958 ale AG ONU (obligația statelor de a promova relații de bună vecinătate, care 
implică respingerea oricărui act de dominație, de neo-colonialism sau tinzând la stabilirea unor zone de influență și 
dominație). Cf. Grigore  Geamănu, vol. I, p.422.
22  Grigore Geamănu, vol. 1, op. cit., p. 468.
23   Ibidem, p.469.
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4. Tehnologiile 5G folosite ca strategii de containment al 
adversarului (strategia Anaconda). Amplasarea de echipamente 
și locații ale tehnologiilor 5G, echivalentă cu o amplasare/o 
dublare a bazelor militare (tehnologii militare folosite în războiul 
electromagnetic și informațional al sec. XXI)

Din moment ce tehnologiile 5G nu sunt definite la nivel internațional sau 
printr-o convenție regională (de exemplu, printr-o convenție regională a Mării 
Negre privind prohibirea în statele riverane a tehnologiilor 5G)  ca ”arme” sau 
”tehnologii militare”, rezultă de aici o multitudine de situații de risc nu doar la 
adresa securității unor state dar și la adresa securității regionale (Marea Neagră) și 
internaționale (prin efectul de containment creat în jurul unor state ca Rusia sau 
Turcia, similar celui din perioada bipolară însă cu un alt tip de arme și prin alte 
metode - prin invocarea dreptului comercial internațional ca bază de implementare 
justificativă a tehnologiilor militare în jurul acestor state, de exemplu-). 

De asemenea, UE (care se dorește un actor global independent și jucător 
strategic) poate suferi containment strategic din prisma proiectelor strategice de 
control asupra Europei desfășurate prin tehnologiile 5G fie de SUA, fie de China, 
de unde o accentuare a caracterului fragil al securității în regiunea Mării Negre și 
asupra UE ca atare. 

Buna vecinătate constituie un principiu de drept internațional cu o importanță 
cheie și în secolul XXI pentru desfășurarea într-un climat de securitate și încredere 
regională a relațiilor dintre state.

Rezoluțiile AG.ONU, numeroase tratate bilaterale și multilaterale consacră 
acest principiu care include în conținutul său și respingerea oricărui act de a împărți 
regiunea în zone de influență și dominație. Un astfel de act se consideră a fi o 
încălcare directă a principiului bunei-vecinătăți, consacrat prin principiul cooperării 
cu bună credință, al pacta sunt servanda, din Carta ONU. Însă aceste principii sunt 
în prezent relativizate de absolutizarea principiului comerțului liber și al extinderii 
categoriilor de ”produse/servicii comerciale” la ”tehnologii militare” (cazul 5G), de 
unde o punere în discuție directă a ordinii ONU, cu efecte similare unui conflict 
internațional (purtat însă cu alte arme și metode).

Actele prin care unele state își împart regiuni în zone de influență și de 
dominație sunt considerate acte de încălcare a principiului bunei-vecinătăți dar și 
acte de agresiune. Neo-colonialismul, tratarea statelor ca fiind zone de influență și de 
dominație sunt interzise de dreptul internațional, datorită principiului suveranității și 
egalității în drepturi între toate statele (consacrare prin Carta ONU). Din momentul 
în care se observă expansiunea pe teritoriul statelor (calificate ca ”piețe”, deci o 
calificare comercială care se impune și înlătură calificarea de ”teritoriu statal cu 
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caractere de suveranitate și integritate teritorială”), a unor corporații, companii 
de stat (adică a unor state),  grupuri de state privind implementarea și folosirea pe 
teritoriul acestor state, cu privire la cetățenii acestor state și la obiectivele strategice, 
la clasa politică inclusiv, a unor tehnologii militare cu frecvențe nocive pentru 
organismele vii24 și cu potențial de spionaj performant față de tehnologii non-5G, 
apreciem că suntem în prezența unei situații cu risc direct de securitate la nivel 
regional (dat fiind expansiunea concomitentă pe piețele/teritoriile mai multor state 
dintr-o anumită regiune, în cadrul unei strategii unitare de expansiune regională 
desfășurată de un stat sau de actori non-statali obscuri).

De exemplu, expansiunea Chinei privind tehnologiile 5G pe ”piața digitală 
și comercială europeană” (a UE) , în fapt, pe teritoriul suveran al statelor membre 
UE, din punct de vedere al securității (care reprezintă o dimensiune ne-cedată 
Uniunii de către state ci este obiectul lor rezervat de competențe) face din UE o 
simplă parte componentă din strategia chineză de expansiune economică (cu efecte 
militare, politice) numită Marele BRI (un spațiu  digital chinez acaparând  întreaga 
Europă, o strategie comercială globală chineză ce pleacă de la Drumul Mătăsii dar 
nu se mai rezumă demult la traseul său). Această expansiune comercială a Chinei 
poate fi percepută ca afectând interesele de securitate și parteneriate strategice ale 
altor state însă oficial, ea nu poate fi calificată ca act de agresiune sau expansiune 
militară (deși folosește tehnologii militare precum 5G)  pentru că nu există o 
convenție internațională de calificare expresă a tehnologiilor 5G ca ”tehnologii 
militare” și ”interzise circuitului civil și comercial”, așa cum sunt rachetele și 
alte arme de distrugere în masă. Profitând de asemenea lacună a dreptului 
internațional, și adăugând absolutizarea dreptului comercial internațional și a 
principiului comerțului liber, se pot realiza re-aliniamente de forță și strategice 
în ordinea internațională mergând până la dispariția efectivă a ordinii  ONU (a 
Cartei ONU) în favoarea ultra-liberalismului unei organizații ca OMC (dictatul 
comerțului liber). Din punct de vedere strategic, și folosind tehnologiile militare ca 

24  Specialiștii consideră că: ”Tehnologia bazată pe unde radio generează poluare electromagnetică și este cea mai 
perfidă formă de poluare cunoscută până în prezent. Aceasta nu poate fi detectată prin intermediul organelor de simț, 
ci prin metode speciale de determinare a densitătii de putere și ai altor parametri ai câmpului electromagne-
tic, în același timp fiind și costisitoare.” Aplicarea acestui tip de tehnologie vizează în special, zonele urbane, cu 
densitate mare de populație. ”Tehnologia 5G este în prezent activată în multe orașe din întreaga lume. În același 
timp, pe măsură ce gradul de conștientizare asupra impactului catastrofal asupra sănătății și a vieții private crește, 
comunitatea internationala a emis deja multe moratorii, iar autorități din intreaga lume au interzis aplicarea 
5G. Astfel, este cazul Belgiei, orașul Vaud din Elveția, San Francisco din SUA, unde  radiofrecvența (RF) și câm-
purile electromagnetice (EMF) sunt din ce în ce mai recunoscute ca fiind noi tipuri de poluare a mediului”)”. Cf. 
Adi-Maria Simoiu et alii, op. cit. A se vedea și https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_
Great_risk_for_EU_US_and_International_Health-Compelling_Evidence.pdf, https://www.jrseco.com/nl/tweede-
kamer-bezorgd-over-gezondheidsrisicos-van-straling-5g-netwerk/, https://translate.google.com/translate?sl=it&tl
=en&u=https%3A%2F%2Fwww.terranuova.it%2FNews%2FAttualita%2FUn-Municipio-di-Roma-vota-contro-il-
5G-cosa-fara-la-Giunta, https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1380, https://www.jr-
seco.com/u-s-senator-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks/, https://www.
jrseco.com/michigan-senator-testifies-on-health-risks-of-5g/ 
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produse și servicii comerciale, unele state sau actori obscuri non-statali pot folosi 
și implementa forme de neo-colonialism, pot forma alianțe strategice efective care 
formalizează sau înlătură parteneriatele militare strategice asumate ale acelorași 
state, pot împărți în zone de dominație și influență regiuni întregi, fără ca ele să fie 
interzise de dreptul internațional public.

Alte state dimpotrivă, pot implementa tehnologii 5G pentru a realiza 
containmenturi strategice la adresa unor state țintă (Rusia, Turcia, Iran, de 
exemplu), pe care le înconjoară într-o plasă de state având implementate tehnologii 
5G pe teritoriul lor și care pot viza teritoriul, cetățenii, clasa politică a statului 
înconjurat (Rusia, Turcia, Iran, de exemplu), transformându-l într-o entitate 
izolată și controlată, adică într-o zonă de dominație (mai ales dacă statul 
înconjurat este o mare putere, aceasta se simte direct vizată prin această strategie 
de folosire a tehnologiilor militare în vecinătatea sa, asemenea expansiunii unei 
alianțe militare de tip NATO și poate considera aceasta ca o provocare strategică 
ne-convențională la care să răspundă cum consideră, clasic sau ne-convențional).

Statele încă oscilează între o poziție confuză între a respecta prioritatea 
principiilor de drept internațional (prioritatea suveranității și integrității teritoriale 
a statelor) față de principiul ultra-liberal al pieței libere. În mod paradoxal însă, se 
pare că folosirea conceptului de război comercial și de piață liberă, de expansiune în 
numele comerțului global (principiile OMC) sunt folosite în prezent în mod strategic 
pentru expansiunea strategică a Chinei, în realizarea unui profil de actor global. 
China este un actor care folosește expansiunea  coemrcială, care își însușește ultra-
liberalismul OMC (dictatul comerțului liber) spre a nu fi refuzată, ca metodă de 
realizare a unui containment strategic extrem de elaborat, realizat la nivel global 
împotriva unor state care l-au folosit în accepțiunea clasică, în perioada bipolară, 
împotriva URSS. Practic, tehnologiile 5G și implicațiile lor de securitate extrem 
de complicate și vizând nu doar securitatea regională (Marea Neagră, de ex.) 
dar și pe cea internațională, până la definirea noului hegemon sau superputeri 
a sec. XXI, sunt apreciate plenar de un actor deja global, precum China, folosind 
tocmai ideologia ultra-liberalistă (dictatul pieței libere) împotriva statelor care au 
proclamat-o inițial (statele occidentale). Atât statele membre NATO cât și teritoriul 
UE dar chiar și teritoriul SUA sunt vizate de expansiuni comerciale ale Chinei, tocmai 
în numele ideologiei ultra-liberale a comerțului liber, a comerțului global, unde actor 
global tot mai pregnant este China. Dimensiunea ideologică a războiului comercial 
(unde sunt folosite ca arme tehnologiile 5G, prin natura lor tehnologii militare, și 
implementarea lor fiind recunoscută ca având implicații evidente de securitate) nu 
poate fi exclusă. Dacă SUA consideră că este vorba de o încercare de expansiune a 
ideologiei comuniste (extinderea tehnologiilor 5G de către China este o extindere a 
revoluției culturale chineze)25, China consideră că realizează dimpotrivă, o aliniere 
25  https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24240283-ambasadorul-sua-adrian-zuckerman-romania-poate-accepta-revo-
lutia-5g-evite-revolutia-culturala-chineza-ericsson-nokia-samsung-sunt-doar-cateva-alternative.htm
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la ideologia ultra-liberalistă (dictatul comerțului liber, care îi conferă dreptul de a se 
extinde  comercial cu produse și servicii pe orice piață). 

Argumentele împotriva Chinei însă oscilează între perspectiva comercială 
(acuzații la adresa companiei Huawei și a filialelor sale, asupra politicii sale și 
istoricului său comercial de bune practici) și perspectiva de securitate (implicații de 
securitate la adresa NATO, a sistemelor de securitate26, acuzații de supraveghere totală 
a țărilor NATO de către comuniștii chinezi, asupra a tot ce mișcă27, prin tehnologiile 
5G). Folosirea unui astfel de argument de securitate introduce însă în ecuație o 
întrebare legitimă: orice stat, folosind tehnologiile 5G despre care se recunoaște 
că ”pot supraveghea tot”, prin natura lor, le poate folosi împotriva altui stat, 
potrivit interesului său național specific, de unde o escaladare a riscurilor de 
securitate regională, bilaterală și internațională (țări ca Turcia de pildă, care 
sunt membre NATO dar nu sunt membre UE, se pot simți amenințate securitar de 
”companii care oferă soluții 5G, cum ar fi Nokia, Ericsson și Samsung, care deja 
lucrează în România”, stat riveran la Marea Neagră28). 

Pentru Turcia toate statele riverane la Marea Neagră reprezintă o importanță 
specială din punct de vedere al noțiunii strategice de vecinătate, o vecinătate care 
include Marea Neagră și o transformă în spațiu de interes comun securitar. Or, o 
26   SUA recunosc aici clar că tehnologiile 5G au impact direct asupra sistemelor de securitate dintr-un stat 
unde sunt implementate, deci recunosc natura militară a acestor tehnologii, punând problema în termeni de 
alianțe de securitate (legând tehnologiile 5G de o calitate de parteneri strategici ai statului respectiv). De la această 
conexiune de tip militaro-strategic, se pot escalada tensiuni regionale la Marea Neagră sau în zona de Centru-
Est a Europei sau între UE și SUA (ca doi actori cu politici de securitate și apărare distincte, autonomi) sau între 
China și SUA la Marea Neagră (un aspect care este insuficient analizat în momentul de față), fiind puteri regionale 
(ca Rusia sau Turcia) care se pot percepe afectate în interesele lor de puteri regionale la Marea Neagră de ceea 
ce ele ar percepe ca ”o dublare a amplasamentelor militare” în țările NATO unde există deja un tip de baze 
militare (cele clasice). De aici, un risc real și crescut de conflict la Marea Neagră. https://www.hotnews.ro/stiri-
opinii-24240283-ambasadorul-sua-adrian-zuckerman-romania-poate-accepta-revolutia-5g-evite-revolutia-cultura-
la-chineza-ericsson-nokia-samsung-sunt-doar-cateva-alternative.htm . Ambasadorul Zuckerman spune într-un inter-Ambasadorul Zuckerman spune într-un inter-
viu: ”Președintele Iohannis a fost la fel de clar când a spus: ”Nu vrem să ajungem ca sistemele esențiale să fie operate 
de companii care nu sunt de încredere”. Secretarul american al Apărării, Mark Esper, a fost empatic când a vorbit 
despre efectele cu adevărat negative pe care le-ar avea adoptarea tehnologiei chineze 5G în Europa asupra NATO. 
”Încrederea în furnizorii chinezi de 5G ar putea provoca perturbări, manipulări și spionaj asupra sistemelor esențiale 
ale partenerilor noștri. Ar putea, de asemenea, să pună în pericol capacitățile noastre de partajare a informațiilor și 
comunicațiilor și, prin extensie, ar putea periclita alianțele noastre”. 
27   SUA recunosc implicit aici, natura de supraveghere totală (un potențial militar clar în război regional sau 
internațional) a tehnologiilor 5G, dincolo de aspecte de ordin comercial sau de războiul comercial. Ambasadorul 
Zuckerman spune într-un interviu: ”Statele Unite nu vor avea însă încredere într-un aparat străin agresiv, care să 
supravegheze fiecare aspect al vieții noastre” https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24240283-ambasadorul-sua-adri-
an-zuckerman-romania-poate-accepta-revolutia-5g-evite-revolutia-culturala-chineza-ericsson-nokia-samsung-sunt-
doar-cateva-alternative.htm
28  SUA recunosc implicit aici că tehnologiile 5G au dimensiune clară de  arme tipice unui război informațional 
și nu numai (calificarea naturii de ”putere informațională și asupra infrastructurii” pentru cei care implemen-
tează într-un teritoriu suveran, tehnologia 5G, provocând implicit, efecte de securitate pentru întreaga regiu-
ne)- Ambasadorul Zuckerman spune într-un interviu: ”Ericsson are de două ori mai mulți angajați în România și 
deja produce echipament 5G aici. Informația și infrastructura sunt puteri care nu ar trebui transferate națiunii 
chineze, care se supune unui autoritarism absolut, de pe urma căruia România și multe alte țări est-europene încă se 
refac”.https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24240283-ambasadorul-sua-adrian-zuckerman-romania-poate-accepta-
revolutia-5g-evite-revolutia-culturala-chineza-ericsson-nokia-samsung-sunt-doar-cateva-alternative.htm
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țară ca Turcia se poate simți afectată de decizii de securitate luate de România 
în favoarea companiilor europene Nokia, Ericsson sau a companiei Samsung 
care produc tehnologii 5G pe teritoriul european sau sunt agreate de UE29. 

 Dacă Turcia se poate simți ca fiind vizată de un risc de securitate clar (odată 
ce SUA recunosc că  „tehnologiile 5G  supraveghează tot însă depinde de compania 
care le implementează și de statul de care aparține compania respectivă”, polemica 
fiind cu privire la compania care să le implementeze, ceea ce duce la o situație de 
facto de împărțire a unor sfere de influență), țări ca Turcia și Rusia se pot simți 
afectate în dimensiunea lor de securitate30  față de o astfel de împărțire de sfere de 
influență exercitată de state prin companii.

Această împărțire de teritorii conform specificului (comercial, prin 
corporații) secolului XXI, având ca obiect tehnologii militare (5G) despre care 
SUA recunosc că „nu doresc să fie în mâinile corporațiilor chineze ca să nu creeze 
riscuri de securitate privind sistemele de securitate ale NATO” (deci, o dimensiune 
de risc de securitate clar asumată  de SUA), formează o situație geostrategică de 
containment la adresa unor țări ca Turcia și Rusia care, dat fiind implementarea 
de tehnologii 5G prin companii precum Nokia Ericsson, Samsung pe teritoriul 
statelor riverane la Marea Neagră sau învecinate cu ele  sau a unor companii 
agreate de SUA sau de UE, se pot simți la rândul lor afectate în interesele lor de 
securitate regională și națională. 

Aceste state poate ar prefera ca teritoriul statelor NATO sau UE să rămână 
unul neutru din prisma tehnologiilor 5G, pentru pacea regiunii și pentru pacea 
internațională (dat fiind numeroase mari puteri, puteri nucleare sau puteri regionale 
având calitate de membre UE, de membru NATO dar și mari puteri regionale care 
nu sunt membre NATO și membre UE dar au interese comerciale și de securitate la 
Marea Neagră- Rusia, Turcia, China). 

Orice tratare superficială a chestiunii legate de tehnologiile 5G și de 
companiile agreate a implementa tehnologia 5G în statele învecinate cu Rusia, 
Turcia sau vizate de China, ca actor global comercial, produce impact direct la 

29  ”Cel puțin cinci companii își propun să furnizeze 5G din spațiu de la 20.000 de sateliți combinați pe o orbită 
a Pământului, care să acopere Pământul cu fascicule de radiatii electromagnetice puternice, concentrate și 
orientabile. Fiecare satelit va emite unde milimetrice cu o putere eficientă radiată de până la 5 milioane de wați, 
provenind de la mii de antene», arată specialiștii. Cf. Adi-Maria Simoiu et alii, op. cit.  
30  Specialiștii consideră, referitor la tehnologiile 5G, că: ” Principala acţiune a câmpurilor electromagnetice 
asupra organismului uman constă în agravarea sau accelerarea apariţiei bolilor 
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adresa securității regionale ransformând Marea Neagră într-o zonă fierbinte31 
(dat fiind natura militară a tehnologiilor 5G, riscurile de securitate la adresa statelor 
NATO, recunoscute clar de SUA „dacă tehnologilie 5G sunt implementate de 
comuniștii chinezi”, ceea ce echivalează practic, cu amplasarea de baze militare 
nedeclarate pe teritoriul statelor). 

Rusia sau Turcia pot percepe negativ, ca amenințări la adresa intereselor 
lor regionale, internaționale dar și personale32, o dublare a amplasamentelor 
militare în țările învecinate cu ele, în Europa sau la Marea Neagră (adăugarea 
la bazele militare clasice NATO a altor baze militare nedeclarate, adică a locațiilor 
și echipamentelor tehnologiilor 5G, recunoscute ca ”prezentând pericol direct la 
adresa sistemelor de securitate NATO dacă Huawei va fi compania ce va implementa 
într-un stat NATO asemenea tehnologii”)33. La rândul lor, țări care sunt puteri 
 cardiovasculare, neurologice şi psihice. Această influenţă, care depinde de intensitatea câmpurilor electromagnetice 
şi de durata de expunere, este în continuă creştere datorită măririi numărului de surse poluante cu câmpuri 
electromagnetice. Riscurile noii tehnologii de mare viteză, prezentată atât de atractiv în reclamele de la TV sau pli-
antele de marketing ale companiilor de telefonie mobilă, sunt enorme pentru oameni și mediu. Tehnologia 4G este 
suficient de performantă”). Cf. Adi-Maria Simoiu et alii, op. cit. https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-
358968A1.pdf
31  Ambasadorul Zukermann consideră, referitor la tehnologiile 5G, că: statele nu trebuie ”să deschidă calea 
comuniștilor chinezi pentru a controla infrastructura României” (...).  Președintele Iohannis a fost la fel de clar 
când a spus: ”Nu vrem să ajungem ca sistemele esențiale să fie operate de companii care nu sunt de încredere”. Se-
cretarul american al Apărării, Mark Esper, a fost empatic când a vorbit despre efectele cu adevărat negative pe care 
le-ar avea adoptarea tehnologiei chineze 5G în Europa asupra NATO. ”Încrederea în furnizorii chinezi de 5G ar 
putea provoca perturbări, manipulări și spionaj asupra sistemelor esențiale ale partenerilor noștri. Ar putea, 
de asemenea, să pună în pericol capacitățile noastre de partajare a informațiilor și comunicațiilor și, prin 
extensie, ar putea periclita alianțele noastre”. https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24240283-ambasadorul-sua-
adrian-zuckerman-romania-poate-accepta-revolutia-5g-evite-revolutia-culturala-chineza-ericsson-nokia-samsung-
sunt-doar-cateva-alternative.htm. Dimensiunea politico-militară și de securitate este una luată în considerare 
foarte clar de SUA când se referă la accesul Chinei pe piața digitală a României ca stat NATO, punând problema 
în termeni de alianțe strategice (NATO), ceea ce înseamnă că SUA echivalează amplasamentele de tehnologie 5G 
în țări ca România ca fiind țări membre NATO, adică echivalând  cu o dublare a bazelor militare în zonă (5G 
fiind tehnologie militară folosită în războiul informațional și care presupune accesul și controlul infrastructurii, 
informației, a obiectivelor strategice de pe teritoriul unui stat, la care se adaugă  încălcarea prin supraveghere totală, 
a vieții și intimității cetătenilor dar și accesul la factorii politici, de unde o vulnerabilizare regională crescută, pen-
tru că nu toate statele dintr-o regiune (Marea Neagră) pot fi de acord cu o expansiune militară similară bazelor 
clasice NATO deja operată. De aici, un risc de tensiune real la Marea Neagră, din pricina percepției Turciei și 
Rusiei de a fi ”țări-țintă” ale expansiunii firmelor UE și SUA sau ale Chinei sau ale altor țări asiatice în regiunea 
Mării Negre unde ele sunt puteri regionale).  
32  Amplasamentele de tehnologie 5G fiind asimilate unor baze militare care echivalează în războiul informațional al 
sec. XXI cu poziții geostrategice în expansiune sau cu containmentul unui stat-țintă (mare putere, putere regională) 
din punct de vedere al deținerii controlului asupra infrastructurii și informației din țările care îl înconjoară și care 
au implementat (aspect perceput ca fiind ”împotriva acestui stat”,) acest tip de tehnologie militară.
33  Ambasadorul Zuckermann este de părere că: ”Huawei nu reușește să îndeplinească standardele unor țări demo- Ambasadorul Zuckermann este de părere că: ”Huawei nu reușește să îndeplinească standardele unor țări demo-
crate, pentru că este controlată total de la Beijing. Pe lângă nenumăratele acuzații penale împotriva companiei și a 
filialelor sale, Huawei nu are o structură transparentă a acționariatului său, este profund neetică și nu poate fi trasă la 
răspundere de niciun sistem judiciar imparțial din China”. https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24240283-ambasa-
dorul-sua-adrian-zuckerman-romania-poate-accepta-revolutia-5g-evite-revolutia-culturala-chineza-ericsson-nokia-
samsung-sunt-doar-cateva-alternative.htm.   Dar aceleași acuzații le pot aduce și China, Turcia, Iran, Rusia statelor 
cu companii agreate de UE sau de SUA, din moment ce natura tehnolgiilor 5G este una de supraveghere totală 
(putând vorbi de o împărțire geopolitică a sferelor de influență sau de o punere în discuție a principiilor ONU prin 
bătălia dintre companiile agreate și neagreate pentru intrarea și operarea pe teritoriile suverane ale statelor cu acest 
tip de tehnologii militare). Nu mai vorbim de expansiune pe piețe, nici de ”piețe emergente unde investitori vin să in-
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regionale la Marea  Neagră, precum Turcia, Rusia pot aprecia negativ și se pot simți 
direct afectate de o dublare a bazelor militare NATO  (cazul Rusiei) sau se pot 
simți afectate negativ (Rusia, SUA, Turcia) de o amplasare în vecinătatea lor 
strategică sau pe teritorii strategice pentru ele (Marea Neagră) în state riverane, 
a tehnologiilor 5G de către companii agreate de China sau de UE (care este și 
ea un actor global autonom, care se dorește cu o politică comercială autonomă, 
distinctă față de SUA, inclusiv să formeze o dimensiune proprie de securitate 
și apărare, o armată europeană). Dacă UE nu a încheiat în prezent acorduri de 
formare a unei armate europene însă își menține statutul de actor regional și global 
autonom și menține dimensiunea proprie de securitate și apărare, aceasta înseamnă 
inclusiv că UE va juca tot ca actor autonom34 pe dimensiunea politicii comerciale 
comune (care, din prisma tehnologiilor 5G va deveni mai importantă decât politica 
de securitate comună), considerând amplasarea de tehnologii 5G prin companii 
europene (Ericsson, Nokia), ca extindere a unei zone de influență (echivalând cu 
amplasare de baze militare ne-convenționale), ceea ce deranjează direct SUA. 

Mizele strategice ale amplasărilor de tehnologii 5G sunt uriașe și au impact 
direct regional și internațional. Dat fiind acumularea de mari puteri în zona 
europeană, dintre care unele sunt cu statut de puteri nucleare, care consideră că 
”amplasarea de tehnologii 5G prezintă riscuri de securitate la adresa sistemelor 
de securitate”35 (prin natura lor), asistăm în prezent la o împărțire de zone de 
influență asupra Mării Negre, asupra Europei, în care este implicată activ China 
(ca actor global), făcând din nou din Europa și spațiul Mării Negre un punct 
fierbinte (dublarea bazelor militare pentru NATO, în cazul intereselor SUA ar duce la 
o dublare a riscurilor de securitate pentru țări care se definesc puteri regionale 
la Marea Neagră, precum Rusia și Turcia;  amplasarea de astfel de baze militare 
UE  (5G) în Europa ar fi privită de SUA ca încercare de desprindere de NATO și 
ca autonomie strategică a UE; amplasarea bazelor militare în Europa ar fi privită 
de Rusia și Turcia ca o provocare la adresa statutului lor de puteri regionale 
la Marea Neagră). Din moment ce SUA acceptă că ”implementarea tehnologiilor 
5G de către chinezii comuniști prezintă riscuri directe de securitate la adresa 
sistemelor NATO din țările NATO”36, rezultă că se admite implicit de către SUA că 
vestească” ci de împărțire de zone de influență pe piața privind informațiile, de unde și o amenințare directă la 
adresa securității informaționale, parte a securității naționale a statelor dar și la nivel regional, internațional. 

34 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g, https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
35  Impactul tehnologiilor 5G asupra manevrării concrete (prin sisteme de operare cyber), asupra  tehnolo-
giei rachetelor statelor-țintă dintr-o regiune (Marea Neagră). Riscul de escaladare al tensiunilor regionale și 
internaționale pornind de la amplasarea de echipamente și locațiile 5G devine unul de neignorat, definind un 
război în care se va hotărî noul hegemon al ordinii post-ONU al sec. XXI.
36   Ambasadorul Zuckerman consideră că: ”Așa cum se dezvoltă acum internetul, mă simt confortabil ca te-
lefonul meu inteligent să vorbească mașinii mele, dar refuz să  îl las să comunice cu comuniștii chinezi și cu 
statul lor care supraveghează tot.  Partidul Comunist Chinez este extrem de experimentat în a folosi tehnologia de 
supraveghere și opresiune”. https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24240283-ambasadorul-sua-adrian-zuckerman-
romania-poate-accepta-revolutia-5g-evite-revolutia-culturala-chineza-ericsson-nokia-samsung-sunt-doar-cateva-
alternative.htm Aici, se recunoaște de către SUA, implicit,  natura de tehnologii cu potențial de supraveghere și 
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implementarea tehnologiilor 5G de către companii agreate de SUA reprezintă aplicări 
ale parteneriatelor lor strategice, adică practic, reprezintă o dublare a bazelor militare 
pe teritoriul acestor țări. Or, astfel de acorduri depășesc ca importanță și impact 
valoarea unor simple memorandumuri bilaterale, ele trebuind a fi negociate de 
experți și de state la nivel de ”Concepte Strategice Regionale” ale NATO (cu 
toate statele membre NATO), la nivel de politică de securitate și apărare în cadrul 
UE (dacă sunt state UE), și  inclusiv prin convenții de securitate regională ale 
Mării Negre (adică, cu invitarea unor țări ca Turcia și Rusia de către statele UE)  
tocmai pentru a evita riscul de conflict armat în zona Mării Negre (prin valoarea 
de ”amplasare de baze militare” acordată implicit și efectiv, implementării de 
tehnologie 5G pe teritoriul unor țări membre în anumite alianțe37). 

Asemenea situație depășește nivelul de simplu memorandum bilateral, dat 
fiind implicațiile regionale care interesează țările riverane la Marea Neagră și UE 
ca atare. Calitatea de membru NATO și de membru UE implică discuții cu toți 
partenerii, nu doar rezumarea la nivelul bilateral dat fiind riscurile regionale 
de securitate, numărul crescut de mari puteri și de puteri regionale (la Marea 
Neagră și în alianțele NATO, UE) care au interese directe asupra Europei și Mării 
Negre, implicit (acolo unde există condominiumul de facto Rusia-Turcia). 

Concluzii

Începutul sec. XXI declanșează, sub aspectul noilor tehnologii militare de 
tipul 5G, noi tipuri de provocări la adresa mediului de securitate al unei națiuni, al 
unei regiuni și la nivel internațional; apreciem că, dat fiind lipsa de reglementare  
regională, la nivel de alianțe militare clasice strategice (de tip NATO, de exemplu)  
sau de entități integraționiste economico-politice cu dimensiuni proprii de securitate 
și apărare comună (precum UE) dar și lipsa de reglementare internațională (o 
prohibiție expresă a tehnologiilor 5G ca fiind tehnologii cu natură militară, ce 
trebuie scoase din circuitul civil și comercial și introduse în categoria armelor de 
distrugere în masă), statele se vor confrunta în viitorul imediat cu o punere în 
discuție a naturii ordinii ONU bazate pe Carta ONU și pe principiile de drept 
internațional, în favoarea unei interpretări absolutiste date principiilor ultra-
liberale (comerțul liber) din cadrul OMC. Această confruntare  între principiile 
opresiune pentru tehnologiile 5G, ceea ce arată un risc extrem de ridicat pentru regimul drepturilor omului, dat 
fiindcă nu doar statele dar și actorii non-statali, corporațiile (controlate de state sau de grupuri private de interese 
economice/etnice/ideologice oculte sau mai puțin transparente) pot folosi aceste tehnologii împotriva oricărui stat, 
fără să răspundă pe plan internațional (politic, economic).

37  Ambasadorul Zuckerman consideră că:  ”Ericsson are de două ori mai mulți angajați în România și deja pro-
duce echipament 5G aici. Informația și infrastructura sunt puteri care nu ar trebui transferate națiunii chineze, 
care se supune unui autoritarism absolut, de pe urma căruia România și multe alte țări est-europene încă se refac”.
https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24240283-ambasadorul-sua-adrian-zuckerman-romania-poate-accepta-revolu-
tia-5g-evite-revolutia-culturala-chineza-ericsson-nokia-samsung-sunt-doar-cateva-alternative.htm 
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ce apără suveranitatea și integritatea teritorială a statelor (Carta ONU), care 
interzic actele de agresiune, recurgerea la forță și la amenințarea cu forța, precum 
și neintervenția în afacerile interne ale unui stat pot rămâne simple litere fără 
substanță, în raport cu o aplicare  generalizată a principiului pieței libere  
(proclamat în cadrul OMC) și care folosește companiilor de stat și actorilor non-
statali să nu își asume responsabilitatea pentru implementarea de tehnologii 5G 
(care au natură militară) pe teritoriul unor state suverane și să eludeze principiile 
de drept internațional înscrise în Carta ONU, sub pretextul că tehnologiile 5G 
sunt produse/servicii comerciale destinate uzului populației sau de interes comercial 
și personal, care nu implică aspecte de securitate sau de sănătate la adresa statului 
și a populației teritoriului unde sunt implementate și nici la adresa regiunii sau a 
statelor învecinate (inclusiv și mai ales, mari puteri). 

Prin tehnologiile 5G se pot realiza inclusiv strategii de containment 
strategic de către marile puteri una împotriva alteia, similare unor extinderi 
de baze militare, de unde și riscul de escaladare și de apariție a unor conflicte în 
zone unde sunt teritorii ale mai multor mari puteri (Marea Neagră,  Centrul și 
Sud-Estul Europei).

Se recomandă în opinia noastră, invitarea și participarea la discuții extinse 
pe teme de securitate privind impactul tehnologiilor 5G asupra arhitecturii de 
securitate la Marea Neagră și în Centrul, Sud-Estul Europei, în diferite formate de 
dialog:

-în cadrul Consiliului de Securitate NATO-Rusia
- în cadrul AG ONU/ al Consiliului de Securitate ONU
-în cadrul dimensiunii Politica de Securitate și Apărare Comună  a UE
- în cadrul Organizației de Cooperare și Securitate la Marea Neagră (BSEC)
-în cadrul unei convenții/conferințe regionale speciale  de prohibiție a 

tehnologiilor 5G în zona Mării Negre, ca garanție pentru păstrarea păcii și 
stabilității în regiune (unde Rusia și Turcia au un fel de condominium nedeclarat , de 
facto, asupra Mării Negre)

Datorită naturii militare a tehnologiilor 5G, indiferent că ea este recunoscută 
oficial sau nu (o nerecunoaștere oficială, la nivel de acte normative sau de declarațiii 
politice statale, regionale, multilaterale având ca efect negativ eliminarea oricărei 
forme de dialog și analiză asupra componentei de securitate și apărare în 
cadrul războaielor 5G, a războaielor informaționale și cu componentă clară 
asupra vieții și sănătății populațiilor și asupra obiectivelor strategice ale unui stat/
regiuni), situația regională la Marea Neagră se poate transforma într-o situație 
de război neconvențional prin care poate începe o punere în discuție generală, 
a întregii ordini internaționale bazate pe Carta ONU (odată ce principiile 
Cartei ONU devin simple litere, fără substanță, și odată ce se permite prin dreptul 
comercial internațional încadrarea de ”tehnologii militare” specifice războiului 
electromagnetic și informațional precum 5G, ca aparatură inclusiv de ”supraveghere 
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totală” -cum recunosc SUA-, să fie introduse liber pe teritorii suverane ale statelor, 
ca ”produse/servicii comerciale”). Chiar și introducerea lor cu restricții legate de 
securitate (cu un aviz special de la CSAT, de securitate, de exemplu) nu garantează 
nici pacea regiunii și nici  felul în care mari puteri regionale vor recepta aceste 
amplasări de tehnologii și echipamente pe teritoriul unor țări membre în alianțe 
militare clasice, ca fiind o dublare a riscurilor de securitate pentru ele (”dublare 
de baze militare”). 

Lipsa dialogului și a consultărilor în formatele de negocieri existente 
(Consiliul de Securitate NATO-Rusia, BSEC, UE), lipsa inițierii unei convenții 
regionale sau internaționale de prohibire a acestor tehnologii 5G (inclusiv la 
Marea Neagră), va duce în opinia noastră la risc direct de conflict (atât clasic cât 
și neconvențional, prin aceste tehnologii) a unor mari puteri împotriva altor 
mari puteri, folosind Marea Neagră și statele riverane ca  regiune de conflict.

 Acest lucru trebuie evitat, statele având obligația de a coopera pentru pace și 
pentru  bună vecinătate, de a se consulta și informa cu privire la tehnologiile 5G, nu 
de a le implementa unilateral sau atașând aceste produse comerciale la calitatea de 
alianțe strategice, de unde și perceperea lor ca fiind în fapt,  ”tehnologii militare”, 
de către statele  de la Marea Neagră ce se consideră vizate. Astfel, dacă SUA 
leagă tehnologiile 5G de condiționări legate de parteneriatul strategic existent cu 
țări ca România, Bulgaria, Grecia sau de calitatea lor de membre NATO, aceasta va 
declanșa un efect de domino în regiune (deoarece alte țări ca Turcia, membre NATO 
se vor simți vizate și amenințate securitar în statutul lor de puteri regionale la Marea 
Neagră; țări ca Rusia se vor simți dublu vizate, adică prinse într-o rețea de state cu 
tehnologii 5G implementate și controlate prin companii agreate de SUA; UE se va 
simți vizată în profilul său de actor autonom pe politica comercială comună sau de 
securitate comună, prin amplasarea de către statele membre UE a unor echipamente 
5G de către companii agreate de SUA invocând parteneriatul strategic sau calitatea 
de membre NATO). 

Calități de state ”membre NATO” devin… opuse calităților de state 
”membre UE”, în acest joc strategic al companiilor agreate pentru implementarea 
de 5G, la care se adaugă pătrunderea Chinei și a companiilor asiatice pe piața 
europeană a statelor membre NATO și UE tocmai prin folosirea de către 
comuniștii chinezi… a ideologiei ultra-liberale (comerțul liber), opuse acum cu 
efect de bumerang, asupra lumii occidentale. 

Poziționările geostrategice  create de 5G în Europa și la Marea Neagră, 
unde observăm o concentrare a strategiilor de ”putere nouă” (informațională, 
de supraveghere și control a regiuni întregi) a actorilor globali și regionali pun 
în discuție încă de pe acum ordinea ONU (bună vecinătatea, cooperarea pentru 
pace, suveranitatea sunt formalizate în profitul interpretării absolutiste a extinderii 
pe piață, a liberului comerț). O situație cu un astfel de potențial exploziv, ne amintim, 
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a dus în secolul al XX-lea la formalizarea Societății Națiunilor38, care exista dar nu 
mai era luată în seamă de nimeni, ea dispărând neobservat, într-un context de mare 
tensiune politico-militară între marii actori. 

 Companiile de stat sau controlate de actori non-statali nu pot fi admise 
ca având calitatea  de a implementa sub calificare de ”servicii/ produse comerciale”, 
tehnologii militare de tip 5G  care au dimensiune de securitate și militară 
rezervată doar statelor și care trebuie controlate ca ”tehnologii militare” doar 
de către state și reglementată doar prin convenții între state (prohibirea lor ca 
”tehnologii comerciale” și introducerea lor în categoria ”armelor de distrugere în 
masă”, deci interdicția lor de a fi folosite în timp de pace împotriva populației civile 
și a teritoriului, a biodiversității, a florei, a faunei unui stat- care constituie resursă 
strategică). 

Tehnologiile 5G pot supraveghea accesul statelor-țintă sau al statelor 
vecine din regiunea controlată astfel (dacă ele sunt prinse în rețele de state cu 
tehnologii 5G implementate pe teritoriul lor), la resurse strategice, inclusiv la cele 
aflate în zonele lor maritime, la obiective strategice, accesul și mișcarea factorilor 
politici și militari, dar pot produce și anularea regimurilor demoractice, de 
facto, prin încălcarea drepturilor la intimitate, sănătate, viață, la mediu sănătos (prin 
poluarea cu radiofrecvențe, ca electro-smog, cea mai mare provocare de poluare din 
acest secol).

Nu trebuie să se efectueze o distincție între state bune și state rele, între 
state care respectă drepturile omului în general și cele care nu le respectă, din 
moment ce toate statele ce vor să implementeze tehnologii 5G recunosc natura 
militară a acestor tehnologii și faptul că prin ele se poate supraveghea totul. Astfel se 
ajunge la împărțirea de zone de influență și la extinderea unor forme de electro-
smog care încalcă convențiile internaționale de protejare a biodiversității dar 
și drepturile omului, deoarece provocând electro-smog prin natura lor, nu mai 
este relevant ce fel de stat le folosește (dacă este unul democratic și liberal sau unul 
autoritaristo-comunist). 

Dat fiind natura militară a tehnologiilor 5G, implementarea lor pe 
teritoriul statelor are semnificație concretă de ”amplasare de baze militare”, 
dat fiind că locațiile și echipamentele sunt folosite pentru un tip de război 
informațional dar și biologic, bazat pe electro-frecvențe nocive la adresa 
organismelor vii (producătoare de poluare electromagnetică). Componenta de 
securitate și apărare nu poate fi exclusă,  dat fiind faptul că unele state doresc să 
fie implementate pe teritoriul unor state cu care au alianțe strategice militare clasice, 
de unde și perceperea lor de către alte mari puteri că aceasta reprezinta o dublare 
de baze militare în zonă pentru un alt tip de război (bazat pe tehnologiile 5G). Astfel, 
38  Deși această organizație trebuie remarcată pentru rolul său istoric de a fi dezbătut problema dezarmării  ca mijloc 
de a menține pacea și securitatea popoarelor. Puterile occidentale nu erau însă interesate la acea data de o dezbatere 
reală, legând premisa dezarmării de înfăptuirea securității, ceea ce a lipsit de rezultate activitatea acestei organizații 
și a determinat desființarea sa. A se vedea Grigore Geamănu, vol. I, op. cit., pp. 34-35.
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aceste state pot fi acuzate în organismele internaționale, regionale și la nivel bilateral 
direct, că doresc o escaladare a tensiunilor în regiune, că nu sunt state doritoare 
de pace (devreme ce instalează pe teritoriul altor state, echipamente și tehnologii 
folosite în războaiele electro-magnetice și informaționale), că nu respectă Carta 
ONU, că nu respectă principiul interzicerii utilizării forței și amenințării cu forța 
(amplasarea de tehnologie 5G dând o capacitate strategică specifică războiului 
electro-magnetic și informațional, similară cu o bază militară clasică). Astfel 
se pune în discuție Carta ONU și ordinea bazată pe ONU, în favoarea folosirii 
principiului liberului comerț (pe care este bazat OMC) pentru a re-așeza 
ordinea mondială din punct de vedere strategic și militar, ceea ce reprezintă o 
amenințare la adresa păcii internaționale cât se poate de reală și de neignorat. 

Ordinea lumii în secolul XXI nu se poate schimba doar printr-un război clasic, 
cu arme clasice ci și printr-un război cu arme ne-convenționale (tehnologii militare 
de tip 5G care se folosesc în cazul războaielor electro-magnetice și informaționale, 
în a  doua fază putând fi activate bazele militare clasice și un război cu arme de tip 
clasic). 

De aceea, statele au obligația să coopereze pentru pace în cadre de 
consultare regională, multilaterală și să pună sub prohibiție tehnologiile 5G , 
astfel făcând o aplicare reală a principiului interdicției amenințării cu forța și 
al recurgerii la forță (”forța” fiind definită în termenii strategici ai secolului XXI, 
în termeni de ”noi tehnologii”). 

Secolul XXI aduce cu sine provocarea electro-smogului, după cea a plasticului 
ce a poluat pe scară largă ecosistemele terestre, acvatice. Electro-smogul, alături 
de mega-incendii (provocate de neglijență sau de uscăciune) și de industria 
plasticului reprezintă a treia giga-provocare la care organismele internaționale, 
statele și organizațiile regionale trebuie să răspundă concret, prin viziuni noi și o 
protecție juridică sporită,precum și prin voința clasei politice din toate statele de a le 
combate în mod real. 
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DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE

Eugen LAURIAN1

(Hărțile, imaginile și informațiile din prezentul material provin din arhiva 
personală a autorului și din surse deschise, prezentate pe internet.)

Rezumat

Bătălia pentru resursele din Marea Neagră face parte, în genera, din 
lăcomia celor care tot timpul au fost în ofensivă pentru a câștiga tot, cu sau 
fără sabie, trecând, practic, peste orice. E drept, uneori, Justiția face dreptate. 
Atât cât poate ea să facă. Alteori, de fapt, de cele mai multe ori, nu se întâmplă 
nici atât. Grădina lumii-i mare, chiar dacă a lui Dumnezeu e și mai mare. 

Cuvinte-cheie: Crimeea; Rusia; Marea Neagră; zone economice exclusive; 
bătălie; diplomație; adevăr; 

1  Contraamiralul Eugen Laurian a făcut parte din echipa care a reprezentat România, la CIJ, în procesul cu Ucraina, 
privind delimitarea zonelor economice exclusive. Așa cum bine se știe, România a câștigat acest proces, chiar dacă 
soluția, în raport cu realitățile, dar și cu pretențiile absurde și fără niciun temei ale delegației Ucrainei, reprezintă, 
de fapt, un compromis (NR) 
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Summary 

The battle for the resources of the Black Sea is, in general, part of the 
greed of those who have always been on the offensive to win everything, with 
or without a sword, passing, practically, over anything. It’s true, sometimes 
Justice does justice. As much as she can do. Other times, in fact, most of the 
time, that doesn’t happen either. The garden of the world is great, even if God’s 
is even bigger. 

Keywords: Crimea; Russia; Black Sea; exclusive economic zones; battle; 
diplomacy; truth;

1. Scurtă retrospectivă istorică asupra apartenenței țărmurilor 
Mării Negre între principalii actori locali

Dacă în perioada antichității toate țărmurile din jurul Mării Negre au fost 
sub controlul și influența cetăților grecești apărute încă de timpuriu 

pe locațiile actuale ale principalelor orașe din apropierea litotarului, la sfârșitul 
mileniului întâi, țărmurile din sud aparțineau Imperiului Bizantin, iar cele din nord 
diferitelor structuri non statale semi-independente. 

Schema nr 1. – Harta Imperiului Bizantin la începutul mileniului doi (1025).

Prin creșterea presiunii populațiilor musulmane din sud-est, influența 
și stăpânirea bizantină s-a redus, o parte a țărmurilor ieșind de sub controlul 
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Constantinopolului. Concomitent, triburile turcice selgiucide provenite din zona 
Asiei Centrale au început să migreze spre Anatolia, iar după lupta câștigată împotriva 
bizantinilor (1071) pun stăpânire pe o bună parte a estului peninsulei. Sub presiunea 
mongolă din est, selgiucizii continuă deplasarea către vestul Anatoliei, ajungând, sub 
conducerea lui Osman I (1299), să fie declarat primul stat turc independent.

Schema nr. 2 – Harta Imperiului Bizantin la anul 1275.

Concomitent cu reducerea influenței bizantine din sudul mării, pe partea 
nordică, în continua cucerire către Europa, Imperiul Mongol atinge țărmurile acesteia, 
iar la anul 1300, prin Hoarda de Aur (unul din cele patru hanate dezmembrate din 
Imperiul lui Genghis Khan), stăpânește întregul litoral nordic al mării (Vezi Schema nr. 3). 

Schema nr. 3 – Stăpânirea nordului Mării Negre de către Hoarda de Aur, la anul 1300.
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1.1. Cucerirea otomană /turcească

Odată cu creșterea puterii populațiilor turcice în peninsula Anatolia și 
continua lor extindere spre vest, în defavoarea Imperiului Bizantin, asistăm la 
ocuparea întregului litoral sudic al mării de către turcii selgiucizi deveniți, apoi, 
otomani. Continua lor înaintare spre vest pentru cucerirea de noi teritorii va duce la 
disoluția Imperiului Bizantin, iar spre sfârșitul secolului al XIV- lea (1385-1386) și la 
dezintegrarea celui de al Doilea Țarat Bulgar (Vezi Schema nr. 4). Astfel, otomanii au 
cucerit și țărmul european al Mării Negre, de la strâmtoarea Bosfor și până la gurile 
Dunării (1418). Orice încercare a populațiilor creștine de a-și recăpăta drepturile 
asupra teritoriilor balcanice ocupate de către musulmani au fost sortite eșecului. 
Înfrângerea cruciadei polono-ungare condusă de Vladislav al III-lea  (regele Poloniei) 
și de Iancu de Hunedoara, zdrobită în bătălia de la Varna (1444), a spulberat orice 
speranță a creștinătății pentru următoarele patru sute de ani.

Schema nr. 4 – Divizarea Țaratului Bulgar după anul 1371, sub presiunea otomanilor.
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Pe de altă parte, continuând cucerirea coastei de est a Mării Negre, armata 
turcă, aflată sub comanda lui Gedik Ahmet Pașa, a ajuns și în Crimeea (1475) ocupând 
Principatul Fedoro și coloniile genoveze Cembalo, Soldaia și Caffa, toată coasta de 
sud a peninsulei devenind sangeac (provincie) otoman. Restul peninsulei, împreună 
cu ținuturile din nordul Mărilor Azov și Neagră, a rămas sub stăpânirea hanilor tătari, 
care, începând cu același an, aveau protectoratul Imperiului Otoman. 

Ulterior, în vestul mării, prin cucerirea cetăților moldovenești Chilia și Cetatea 
Albă (1484), Imperiul Otoman mai face încă un salt ajungând la gurile Nistrului. 
Astfel, turcii au cucerit toată populația creștină din jurul Mări Negre și intră în 
graniță directă cu rămășițele statale a ceea ce fusese anterior Hoarda de Aur Mongolă. 
Aceasta, înfrântă în anul 1502, de către hanul tătar Menli Ghirai, sprijinit de către 
turci, avea să se retragă din apropierea țărmurilor Mării Negre către Hanatele Kazan 
și Astrahan de pe valea Volgăi. Din acest moment, întregul litoral al Mării Negre avea 
să ajungă sub controlul total al otomanilor pentru o lungă bucată de vreme! 

Concomitent, în nordul Mării Negre, Țaratul Moscovei „se lățea” continuu 
către vest, sud și est în detrimentul Regatului Suedez, Uniunii Polono-Lituaniene și 
hanatelor de proveniență mongolă (Crimeei, Kazanului și Astrahanului).

1.2. Cucerirea rusească

Dacă, timp de aproape 100 de ani, se părea că în nordul Mării Negre avea 
să domnească un echilibru strategic de forțe, situația avea să se schimbe radical 
pe la mijlocul secolului al XVI-lea. Desele conflicte între Principatul Moscovei și 
musulmanii din sud și est nu au putut rupe echilibrul, victoriile pendulând când de o 
parte, când de cealaltă. Dar la numai un an după ce Moscova fusese cucerită, jefuită 
și incendiată de către hanul tătar Devlet Ghirai (concurent al rușilor pentru stăpânirea 
fostelor hanate mongole ale Kazanului și Astrahanului) va începe ofensiva rusească. 
Sub conducerea lui Ivan cel Groaznic (1547-1584), primul despot rus ce și-a luat 
denumirea de cezar/țzar, începe bătălia pentru cucerirea teritoriilor musulmane ce 
duceau către mările din sud. 

Visul de veacuri al rușilor era să locuiască în teritorii mai prielnice situate către 
mările din sudul lor. După bătăliile din anii 1572 și1574, Principatul Moscovei avea 
să obțină controlul total asupra regiunii Volgăi, cucerind hanatele mongole Kazan și 
Astrahan și îndepărtând pentru totdeauna pretențiile acestora asupra teritoriilor din 
nordul Mării Negre. Drumul către Marea Caspică devenise liber. De aici în colo, 
efortul urma să se direcționeze pentru deschiderea drumului către Marea Neagră. Le 
stăteau în cale două forțe importante: Regatul Polono-Lituanian și Hanatul Crimeei 
(Vezi Schema nr. 5). Cum, între aceste două entități statale, era o permanentă stare de 
beligeranță generată de diferența de religie, prin susținerea discordiei dintre ei, rușii 
au început marșul pentru obținerea „ieșirii” la Marea Neagră. 
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Schema nr. 5 – Harta Europei la anul 1600.

Deși înaintarea către sud se realiza sistematic, făcând câte un pas la fiecare 20-
30 de ani, au existat și perioade când cele două entități statale au reușit să înfrângă 
inaintarea rușilor către sud și vest. Astfel, în urma războiului ruso-turc din 1676-
1681, pierzând cetatea Cighirin, rușii au fost respinși de pe malul vestic al Niprului 

stabilindu-se, prin 
pacea semnată 
la 3 ianuarie 
1681 în palatul 
de la Bakcisarai 
(capitala tătară din 
Crimeea), granița 
ruso-turcă pe linia 
Niprului.

Schema nr. 6 – 
Harta Europei la 

anul 1700.
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La începutul veacului al XVIII-lea, rușii încă nu atinseseră țărmurile Mării 

Negre, dar ofensiva rusească a continuat, ajungând ca, în timpul războiului ruso-
turc din 1735-1739, luptele să se dea chiar pe pământurile peninsulei Crimeea.

Schema nr. 7 - Ieșirea Rusiei la Marea Neagră și ocuparea teritoriului dintre Nipru și Bug 
(pacea de la Kuciuk-Kainargi – 1774)

După urcarea pe tronul Moscovei a țarinei Ecaterina cea Mare, avântul rușilor 
către sud (sprijiniți în bună măsură de alianțele cu unele țări din vestul Europei, printre 
care Prusia și Austria aveau un rol distinct) a cunoscut o și mai mare dezvoltare. 
După victoria acestora în războiul dintre 1768 și 1774, prin pacea de la Kuciuk-
Kainardji, s-a obținut independența Hanatului Crimeii față de Imperiul Otoman 
(hanatul devenind chiar aliatul Imperiului Rus) și ocuparea terito riului dintre Nipru și 

Bug (Vezi Schema nr. 7). 
Dar, la nici zece ani după 
aceea (1781), intervenind 
în conflictul intern din 
hanat, Rusia anexează de 
facto întreaga peninsulă. 
Era pentru prima dată 
când Imperiul Țarist 
obținea, prin forță, ieșirea 
la Marea Neagră!

Schema nr. 8 – Ocuparea 
teritoriului dintre Bug și 
Nistru (provincia Edisan) 
în urma războiului dintre 
1787 – 1792, prin tratatul 

de la Iași
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Ca o constantă a acelor vremuri, putem remarca izbucnirea unor războaie ruso-

turce la un interval relativ mic de timp (10-15 ani), cu scopul de a muta granița spre 
vest, pe următorul curs de apă. Astfel, consolidându-și forța militară și beneficiind 
de consilierea unor generali și ofițeri din vestul Europei, sprijinită de Austria, Rusia 
pornește un nou război împotriva Imperiului Otoman (1787-1792) încheiat prin pacea 
de la Iași, cu un rezultat dezastruos pentru turci: recunoașterea anexării Crimeei de 
către Rusia și pierderea teritorială a provinciei Edisan, situată între Bug și Nistru. Era 
pentru prima dată când Imperiul Țarist devenea vecinul de răsărit al Principatului 
Moldova (Schema nr. 8).

La moartea Ecaterinei a II-a (1796), politica expansionistă a acesteia 
transformase Rusia într-o mare putere europeană.

Schema nr. 9 – Planurile de expansiune ale țarinei Ecaterina a II-a, anul 1770 (Cu albastru 
- Regatul Daciei, cu roșu - Imperiul Neobizantin /Bulgar, cu galben – Imperiul Habsburgic, 

cu verde – posesiunile venețiene)

Pentru îndeplinirea prescripțiilor lăsate de Petru cel Mare (1682-1725) 
în celebru-i „testament”, încă de la început, rușii și-au manifestat intenția de a-și 
împinge granița către sud prin anexarea ambelor principate românești (Schema nr. 
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9). Mai întâi, în regiunea dintre Nistru și Bug a fost creat un principat fantomă, Noua 
Moldovă. Acesta era o creație administrativă rusească pe un teritoriu pe care se aflau 
numeroase sate românești. Noua Moldovă avea și scopul de a atrage coloniști români 
în teritoriile de la nord de Marea Neargă din care fuseseră izgoniți tătarii nogai. Însă 
granița nu a rămas pe Nistru decât 20 de ani (Schema nr.10).

Schema nr. 10 – Harta Europei la anul 1800.

În anul 1806, rușii au pornit un nou război contra Porții Otomane, încheiat la 
16/28 mai 1812 prin Pacea de la București. Inițial, emisarii Moscovei (sprijiniți și de 
trădări din interiorul principatelor, inclusiv beiul Manuc!) au cerut fixarea graniței 
pe Dunăre și anexarea Principatelor Valahiei și Moldovei, care urmau să fie unificate 
într-o gubernie rusească intitulată pompos „Regatul Daciei”. Ulterior, pe timpul 
negocierilor, pretențiile Rusiei s-au diminuat, solicitând stabilirea frontierei pe 
Carpați, apoi pe râul Siret, ca, în cele din urmă, sub presiunea invaziei napoleoniene 
(care a izbucnit la doar o zi după semnarea păcii), rușii au anexat doar Moldova 
dintre Prut și Nistru, pe care, în 1813, au denumit-o Basarabia 

(Vezi Scheme nr. 11).
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Schema nr. 11 – Ocuparea 
Basarabiei de către Rusia 

(1812)

Rezultatul războiului din 1806-1812 a fost confirmat de către Congresul de la 
Viena, ținut în anul 1815.

Schema nr. 12 – Harta Europei după Congresul de la Viena, 1815

În continuarea dorinței sale de a înainta către Istanbul, rușii au declanșat un 
nou război împotriva otomanilor, desfășurat în anii 1828-1829 și încheiat prin Pacea 
de la Adrianopol, în urma căreia Rusia ocupă gurile Dunării (inclusiv brațul Sfântu 
Gheorghe și Insula Șerpilor) și devenea suzerana Principatelor Române (Vezi Schema 
nr. 13). De asemenea, tratatul deschidea strâmtorile Bosfor și Dardanele navigației 
tuturor vaselor comerciale, liberalizând astfel comerțul cu cereale, animale vii și 
lemn. Dar a fost nevoie să mai treacă încă patru ani (până la semnarea Tratatului de la 
Hunkar Iskelesi – 1833), pentru ca Rusia să-și impună și pretenții asupra strâmtorilor 
(Turcia se obliga la închiderea strâmtorilor pentru navele militare ale altor state, dacă 
nevoile Rusiei o cer). Astfel, controlul Moscovei asupra Mării Negre și a strâmtorilor 
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devenea din ce în ce mai accentuat.

Schema nr. 13 – Schimbările teritoriale în urma Tratatului de pace de la Adrianopol /1829.

În același timp, în partea de est a mării, sultanul recunoștea stăpânirea Rusiei 
asupra Georgiei și a Hanatelor Erevan și Nahicevan ce fuseseră cedate țarului de 
către Persia prin Tratatul de la Turkamanciai. 

Schema nr. 14 – Harta 
Principatelor Române conform 
Tratatului de Pace de la Paris, 
1856. (Moldova recuperează 
județele Cahul, Bolgrad și 

Izmail)

Îngrijorate de pretențiile Rusiei de a cucerii noi și noi teritorii pentru 
îndeplinirea visului ei de a ajunge la Istanbul, puterile europene ale vremii (Marea 
Britanie, Franța, Regatul Sardiniei) au decis să sprijine Imperiul Otoman în scopul 
declarat de a stopa această înaintare. Astfel, între 1853 și 1856, are loc războiul 
Crimeii, încheiat prin Tratatul de pace de la Paris, în urma căruia Moldova avea să-și 
recupereze trei județe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad și Izmail) iar Rusia să 
piardă accesul la gurile Dunării (Vezi Schema nr. 14).

Conform principiului că, după maxim 20 de ani, Rusia trebuie să declanșeze un 
nou război împotriva turcilor, în vara anului 1877, rușii, sprijiniți de către proaspăta 
Armată Română, atacă posesiunile Turciei de la sudul Dunării. Războiul se încheie 
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cu recunoașterea independenței României și cu preluarea de către Rusia a celor trei 
județe din sudul Basarabiei (în schimbul județelor dobrogene Tulcea și Constanța). 
Astfel, Rusia devine iarăși stat dunărean (cu pretenții la controlul circulației pe 
fluviu) și își mărește, din nou, litoralul maritim.

Tratatul de pace încheiat în urma războiului (Berlin - 1878) mai prevedea 
înființarea Principatului 
autonom Bulgaria (micșorat 
față de varianta prevăzută în 
pacea anterioară de la San 
Ștefano – 1878, prin constituirea 
provinciei autonome Rumelia, 
condusă de un guvernator 
creștin, dar numit de Poartă), 
recunoașterea independenței 
Serbiei și a Mutenegrului, 
primirea spre administrare a 
Bosniei-Herțegovina de către 
Austro-Ungaria și cedarea 
către Marea Britanie a insulei 
Cipru. Adică exact acele 
modificări teritoriale prevăzute 
încă de pe vremea țarinei 
Ecaterina cea Mare, cu 100 
de ani înainte! (Vezi Schema 
nr. 15). Schimbările teritoriale 
aveau să demonstreze că marea 
geopolitică se face proiectând 
din timp acțiunile și atrăgând 
aliații în baza unor regiuni 
oferite din „ograda” învinsului.

Schema nr. 15 – Schimbările 
survenite în Balcani în urma 

Tratatului de Pace de la Berlin 
(1878)

Conform declarațiilor ministrului de externe țarist exprimate la declanșarea 
Primului Război Mondial, Rusia avea intenția să ajungă la Istanbul, pe partea vestică 
a Mării Negre, iar prin ofensiva de pe țărmul estic să ocupe întreg litoralul sudic 
al mării. Astfel, deschiderea ieșirii la Marea Mediterană era asigurată. Dar, prin 
izbucnirea revoluției bolșevice din 1917, schimbarea regimului și ieșirea Rusiei din 
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război, planurile Moscovei au fost date peste cap, următoarea modificare teritorială 
făcându-se în detrimentul acesteia. La încheierea războiului, Basarabia a decis să se 
unească cu Regatul României (27 martie 1918) iar Rusia a fost obligat să se retragă 
de pe brațul Chilia pe Limanul Nistrului, pierzând atributul de țară dunăreană și o 
parte din litoralul mării (Vezi Schema nr. 16). 

Schema nr. 16 – Harta Europei după Primul Război Mondial /1920.

Încheierea celui de Al Doilea Război Mondial (1945) și câștigurile teritoriale 
ale Imperiului Sovietic pe toată porțiunea europeană de la Marea Baltică la Marea 
Neagră (Vezi Schema nr. 17), la care s-a adaugat influența acesteia asupra statelor 
devenite comuniste din estul Europei, au făcut ca Moscova să administreze mult 
peste jumătate din litoralul Mării Negre. 

România a pierdut teritoriul Basarabiei, iar Uniunea Sovietică avea să devină, 
iarăși, stat dunărean.  Doar țărmul sudic al mării mai rămânea în posesia Turciei. De 
acum încolo, Moscova deținea, practic, controlul asupra tuturor mișcărilor din Marea 
Neagră.
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Schema nr. 17 – Harta Europei 
după Al Doilea Război Mondial

Astfel, după desfășurarea a douăsprezece războaie purtate contra Imperiului 
Otoman /Turciei pe parcursul a peste 350 de ani, Rusia reușește să preia controlul 
estului Europei și, implicit, al Mării Negre.

Dar visul rusesc de control și stăpânire a mării a continuat sub diferite forme 
și după dezintegrarea Uniunii Sovietice (1991), Moscova propunând, de exemplu, 
chiar construcția unei autostrăzi în jurul Mării Negre, proiectată a se finaliza în anul 
2020 (schema nr. 18). Mai multe state, printre care și România, au refuzat să participe 
la un astfel de proiect!

Schema nr. 18 – Propunerea Rusiei de construire a „autostrăzii Mării Negre”,  
prevăzută a se finaliza în anul 2020
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2. Delimitările zonelor economice exclusive din Marea 
Neagră

Pentru exploatarea resurselor identificate pe fundul mărilor, imediat după cel 
de-al Doilea Război Mondial învingătorii și-au pus problema extinderii spațiilor lor 
economice și dincolo de marea teritorială. Astfel, a apărut necesitatea încheierii unor 
convenții internaționale privind principiile care trebuie să guverneze acțiunile umane 
desfășurate în oceanul planetar. 

După mai multe încercări de a se ajunge la o formă finală, unanim acceptată, 
a înțelegerilor, în anul 1982 s-a semnat Convenția ONU asupra dreptului mării 
(Montego Bay). 

Aceasta precizează că, în baza principiului că „marea aparține teritoriului 
adiacent”, fiecare țară are dreptul de a-și extinde competențele economice asupra 
mării libere până la depărtarea de 200 mile marine (370 km) de coastă. Evident, 
acolo unde interesele mai multor state contravin, linia de delimitare se stabilește prin 
negocieri directe, bilaterale. 

Cu toate că mai multe state au încheiat acorduri de delimitare maritimă chiar 
înainte de semnarea respectivei Convenții, majoritatea țărilor și-au pus această 
problemă după anul 1982.

2.1. Delimitarea turco-sovietică

Prima delimitare a platourilor continentale și zonelor economice exclusive ce 
a avut loc în Marea Neagră s-a desfășurat între Uniunea Sovietică și Turcia. 

După zeci de ani de negocieri, acordul de delimitare a fost semnat în iunie 
1978, la Moscova, și el prevedea ca teritoriile maritime ce aparțin celor două state 
să se delimiteze, strict, pe linia de echidistanță măsurată de la punctele de bază ale 
celor două țărmuri. 

Ultimul punct de delimitare dinspre vestul liniei, deși a fost precizat prin 
coordonate geografice, nu a fost stabilit întrucât, fiind echidistant la țărmurile Crimeei, 
Turciei și României, el trebuia convenit în mod trilateral, între statele implicate.

După implozia Uniunii Sovietice, Ucraina, Rusia și Georgia – ca state 
sucesoare ale defunctului stat comunist – au semnat cu Turcia acorduri individuale 
de recunoaștere a delimitării anterioare, urmând ca între acestea și Rusia să se încheie 
acorduri separate, după negocieri.

 (Vezi Schema nr. 19). 
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Schema nr.19 –  Harta delimitărilor 
maritime încheiate până în prezent în 

Marea Neagră.

2.2. Delimitarea turco-bulgară

După 38 de ani de negocieri anevoioase, Bulgaria și Turcia au convenit să 
semneze, în luna decembrie 1997, acordul de delimitare maritimă atât pentru 
marea teritorială cât și pentru zonele economice exclusive ale acestora. Și de data 
aceasta delimitarea s-a făcut pe linia de echidistană la cele două țărmuri, cu unele 

mici excepții.  Pentru că, încă din anul 1951, 
Bulgaria și-a declarat unilateral limitele 
laterale ale mării teritoriale pe paralelele 
geografice ale ultimelor puncte de frontieră 
terestră și nu a mai acceptat să-și modifice 
această opțiune pe durata negocierilor, Turcia 
a convenit ca, în contul celor 21,5 km2 pierduți 
în marea teritorială (Vezi Schema nr. 20), să 
primească o suprafață de 170,2 km2 în zona 
platoului continental (marea liberă). În rest, 
traseul liniei de delimitare urmează linia de 
echidistanță, urmând, ca și în cazul acordului 
ruso-turc, ultimul punct de delimitare să 
fie convenit, trilateral, cu alt stat implicat 
(România, în speță concretă).

Schema nr. 20 – Compensațiile suprafețelor 
maritime din acordul de delimitare turco-bulgar.

2.3. Delimitarea româno-ucraineană

Deși au durat aproape 41 de ani de negocieri, eforturile de convenire a unei 
linii de  delimitare maritimă echitabilă între România și vecinul său de la nord-est 
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(Uniunea Sovietică și, apoi, Ucraina) nu s-au putut finaliza decât prin intermediul 
Curții Internaționale de Justiție (CIJ).

Inițial, cu Uniunea Sovietică negocierile au durat 20 de ani (între 1967 și 1987), 
însă acordul nu a putut fi convenit întrucât sovieticii susțineau în mod continuu că 
linia ar trebui să fie echidistantă între țărmul românesc și Insula Șerpilor. România 
nu a putut fi de acord cu aceste pretenții, întrucât acceptând propunerea rușilor, ar fi 
pierdut peste 7.500 km2 din suprafața ce i-ar fi revenit în conformitate cu prevederile 
dreptului mării.

Propunerile celor două state sunt prezentate în Schema nr. 21.

Schema nr. 21 – Harta cu propunerile de delimitare ale României și Uniunii Sovietice 
(1987)

După destrămarea Uniunii Sovietice și apariția Ucrainei ca stat independent 
și încheierea Tratatului de bună vecinătate dintre România și Ucraina (iunie 1997), 
negocierile pentru delimitare au durat aproape opt ani, deși, printr-un document 
subsecvent Tratatului (Acord conex, semnat de miniștri de externe), se prevedea că 
negocierile vor fi încheiate în termen de doi ani. După acest termen oricare dintre 
aceste state, în calitate de reclamant, putea supune cauza jurisdicției CIJ.

Negocierile cu Ucraina au fost și mai dificile decât cele cu Uniunea Sovietică, 
întrucât aceasta, fără bază juridică și fără a-și argumenta poziția, solicita aproape 
dublu decât precursoarea sa. Probalil, ucrainenii mizau pe faptul că, solicitând 
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mai mult, după negocieri vor obține măcar tot atât cât dorea anterior fosta Uniune 
Sovietică. În primii trei ani de negocieri, aceștia nici nu au vrut (putut?) să aducă 
vreun argument în sprijinul solicitării lor. Pur și simplu spuneau că acea porțiune de 
mare li se cuvine și nu este cazul să justifice pretenția lor (Vezi Scheme nr. 22).

Abia către jumătatea duratei negocierilor au propus o metodă de delimitare 
neuzitată vreodată pe plan internațional, „croită artificial” doar pentru a motiva linia 
cerută. Evident, nici România, nici CIJ nu au putut fi de acord cu asemenea aberații 
care contraveneau flagrant prevederilor dreptului mării. Ucrainenii vroiau o linie 
mediană dintre linia echidistantă la Insula Șerpilor (așa cu

m au solicitat anterior și sovieticii) și linia care ar fi împărțit marea conform 
proporției lungimii țărmurilor celor două state (adică opt părți să revină Ucrainei și 
o parte României).

Schema nr. 22 – „Argumentația” rizibilă a Ucrainei pentru delimitarea mării (2003)

Văzând că ucrainenii nu doresc să aplice prevederile dreptului internațional al 
mării și că în negocieri nu fac nici un pas înapoi din atingerea pretențiilor lor absurde, 
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România a decis să se adreseze CIJ (septembrie 2004). După patru ani și jumătate, 
cât a durat procesul, CIJ a decis o linie de delimitare maritimă echitabilă ambelor 
părți (Vezi Schema nr. 23).

Schema nr. 23 – Decizia CIJ 
privind delimitarea maritimă 

dintre România și Ucraina 
(2009).

CIJ nu a ținut cont de pretențiile exagerate ale Ucrainei și a decis împărțirea 
mării pe principiile prevăzute în dreptul mării denumite și „echidistanță – circumstanțe 
speciale”. 

Astfel, României i-au revenit 9.700 km2 (80%) din cei 12.250 km2 aflați în 
dispută, adică o suprafață egală cu dublul suprafeței județului Brașov.

Față de pretențiile anterioare ale Uniunii Sovietice și Ucrainei, linia stabilită 
de Curte este mult mai favorabilă României 

(Vezi Schema nr. 24).
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Schema nr. 24 – Decizia CIJ comparativ cu pretențiile Uniunii Sovietice și ale Ucrainei

Schema nr. 25 – Delimitările maritime din 
bazinul de vest al Mării Negre.
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Astfel, la momentul actual, delimitarea zonelor economice exclusive și a 
platourilor continentale ale statelor din bazinul de vest al Mării Negre se prezintă 
conform Schemei nr. 25, cu precizarea că linia dintre România și Bulgaria nu a 
putut fi convenită, încă. Deși discuțiile cu partea bulgară trenează de peste 22 de ani, 
neconvenirea unei linii de delimitare se datorează unei pretenții aberante a Bulgariei 
care nu acceptă utilizarea liniei de echidistanță la cele două țărmuri și susține ca 
delimitarea să se realizeze pe paralela geografică a ultimului punct de frontieră terestră 
(paralela Vama Veche). În acest mod, contrar principiilor dreptului mării, Bulgaria ar 
obține o sufrafață suplimentară de peste 1.700 km2 în detrimentul României (din care 
30 km2 din marea teritorială!) Ori acest lucru este total inacceptabil!

3. Influența trecerii Crimeii sub autoritatea Rusiei asupra 
raportului de forțe, delimitărilor și traseelor energetice din Marea 
Neagră

Încorporarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă în urma acțiunilor 
destabilizatoare promovate de către aceasta în anul 2014 și a referendumului 
organizat privind dorința locuitorilor săi, referendum recunoscut și aprobat de către 
Duma de stat de la Moscova, a schimbat substanțial raportul de forțe din zona Mării 
Negre, precum și dimensiunea zonelor economice exclusive ale statelor riverane 
mării. Astfel, prin preluarea peninsulei, Rusia stăpânește centrul geografic al Mării 
Negre și redevine dominatorul și supraveghetorul absolut al tuturor mișcărilor navale 
din mare (Vezi Schema nr. 26).

Schema nr. 26 – Controlul maritim al Rusiei asigurat de posesia  
asupra peninsulei Crimeea.
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În ceea ce privește puterea militară din zona Mării Negre, constatăm o 
sporire accentuată a forțelor rusești instalate în peninsula Crimeea, atât referitor la 
armammentul terestru cât și la mijloacele de luptă navale și aeriene, unele dintre 
acestea mărindu-se de 4-5 ori. De asemenea, numărul militarilor ruși aproape că s-a 
triplat față de perioada anterioră ocupației (vezi schema nr. 27).

Schema nr. 27 – Creșterea puterii militare a Rusiei în Crimeea.

Prin instalarea acestora, raza de acțiune a armamentului rusesc asupra țărilor 
europene a sporit considerabil, atingând state precum Germania, Elveția și Italia 
(vezi schemele nr. 28 și 29).

Schema nr. 28 – 
Raza de acțiune a 

rachetelor rusești 
instalate în 

peninsula Crimeea.
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Schema nr. 29 – Raza de acțiune a rachetelor „Kalibr” instalate pe navele rusești din 
Marea Neagră (bătaie 1500 km).

În ceea ce privește o posibilă delimitare a zonelor economice exclusive dintre 
Rusia și Ucraina în bazinul de vest al Mării Negre, o eventuală înțelegere dintre 
acestea nu se va putea realiza decât tot pe principiul echidistanței la cele două țărmuri, 
care sunt atât adiacente, cât și situate față în față. 

Pe partea adiacentă linia de echidistanță se va stabili între capul Tarhancut, 
aflat pe partea rusă și întinsura Tendra, pe cea ucraineană, iar pentru țărmurile situate 
față în față, între același cap Tarhancut și capul Burnas, situat la sud de limanul 
Nistrului. 

În felul acesta Ucraina ar pierde aproximativ 75% din întinderea zonei 
economice exclusive pe care o avea înainte de evenimentele din 2014 prin care i s-a 
răpit peninsula Crimeea.

În Schema nr. 30, prezentată mai jos, și întocmită de către Universitatea 
Columbia (SUA) pentru a arăta posibila delimitare ruso-ucraineană, există două mari 
inadvertențe.  

Așa-zișii specialiști americani nu au trasat corect nici liniile echidistante 
dintre Rusia și Ucraina și nici pe cele dintre România și Bulgaria, favorizând astfel, 
conștient sau nu, atât Ucraina cât și Bulgaria și dezavantajând România și Rusia. 
Trasarea corectă a acelor linii de echidistanță este prezentată în Schema nr. 31.
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Schema nr. 30 – Posibila 
delimitare maritimă dintre 

Rusia și Ucraina (în viziunea 
Universității Columbia /SUA).

Schema nr. 31 – Zonele 
economice exclusive ale 

României și Ucrainei după 
ocuparea Crimeei.
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Referitor la influența schimbării statutului Crimeei asupra zonei economice 
exclusive a României trebuie să constatăm că linia de delimitare stabilită de către 
CIJ (Haga – 2009) a ținut cont de situația țărmurilor situate față în față ale României 
și Crimeei, utilizând aceeași linie de echidistanță. Cu alte cuvinte Rusia, ca posibilă 
succesoare a Ucrainei, nu ar avea nici un argument de drept pentru a solicita 
modificarea acestei delimitări hotărâtă cu 12 ani înainte. În plus, toate hotărârile CIJ 
se aplică imediat, fără nicio posibilitate de eludare, sub sancțiunile intervenției forței 
Consiliului de Securitate al ONU. Istoria a cunoscut doar o singură excepție în acest 
sens (statul care a câștigat atunci la CIJ – Nicaragua – a renunțat la despăgubirile care 
i se cuveneau din partea SUA).

Schema nr. 32 – 
Situația comparativă 
a dimensiunii zonei 

economice exclusive a 
Rusiei, înainte și după 
anexarea peninsulei 

Crimeea.

În același timp, Rusia și-a mărit zona economică exclusivă din Marea Azov 
de la 35% la 65% din întreaga suprafață a acestei mări, iar pe cea din Marea Neagră 
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aproape că și-o triplează (Vezi Schema nr. 32). 
Dacă la această situație mai adăugăm și partea de zonă maritimă care revine 

Abhaziei în urma declarării independenței acesteia față de Georgia și a tendinței 
sale de a se alătura Rusiei, constatăm că Federația Rusă își extinde zona economică 
exclusivă în Marea Neagră de la 45.000 km2 la aproximativ 160.000 km2, egalând 
Turcia privind dimensiunile acestor zone (Vezi Schema nr. 33).

Schema nr. 33 – Extinderea zonei economice exclusive  
a Federației Ruse în Marea Neagră.

Desigur, pentru delimitarea corectă și exactă a zonei sale economice exclusive, 
Rusia va trebui să negocieze și să convină un acord de delimitare atât cu Ucraina, cât 
și cu Georgia. Mai devreme sau mai târziu acest fapt se va întâmpla din următoarele 
argumente (cel puțin în cazul Crimeei!):

- există precedentul istoric prin care marile democrații din vest (inclusiv Statele 
Unite ale Americii) au încurajat populația din Kosovo la acțiuni de secesiune față de 
Serbia, Kosovo declarându-și independența în anul 2008, iar astăzi este recunoscut 
ca stat independent de peste 100 de state. Acest mod de acțiune se consideră a fi un 
model care poate fi urmat și în alte situații, dacă populația dorește prin referendum 
„schimbarea stăpânului”! Așa a procedat și Rusia surprinzând întreg mapamondul!
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- Crimeea a fost eliberată de sub ocupație tătară /musulmană de către Rusia 
și nu de Ucraina, iar trecerea acesteia de la Federația Rusă la Ucraina (ambele 
componente ale aceluiași stat, URSS) s-a făcut în anul 1954 la voința Moscovei. Și 
tot prin voința Moscovei s-a întâmplat și reversul (procedura inversă);

- populația Crimeii (în majoritate de origine rusă!) a conviețuit 173 de ani 
sub oblăduirea Moscovei și doar 60 de ani sub cea a Kievului (din care efectiv doar 
25 de ani cu Ucraina, ca stat independent!), având afinități infinit mai mari pentru 
apartenența la Rusia (putere nucleară și economică) decât la Ucraina;

- majoritatea populației din Crimeea (și cu precădere, cea din orașe – Sevastopol 
și Simferopol) provine din întinsa zonă a Rusiei, mai mult decât din aceea a Ucrainei, 
având legături de rudenie și de interese economice cu Federația Rusă;

- din punct de vedere economic, cultural și social Rusia este net superioară 
Ucrainei, de aici decurgând și o mai mare atracție a populației către o societate mai 
dezvoltată;

- salariul mediu și pensia medie a lucrătorilor din Rusia sunt de aproximativ 
trei-patru ori mai mari decât cele din Ucraina, explicând astfel tentația populației 
spre un statut economic superior;

Schema nr. 34 – Podul construit de Rusia peste strâmtoarea Kerci,  
facilitând legătura cu Crimeea fără a utiliza teritoriul ucrainean.

- chiar dacă majoritatea statelor nu a recunoscut și nu vor recunoaște anexarea 
Crimeei de către Rusia, timpul lucrează în favoarea acestei treceri, atât prin investițiile 
pe care Rusia le implementează în peninsulă (desigur, nu numai militare!), cât și prin 
creșterea afinităților și legăturilor cu partea rusă;

- Rusia a construit un pod rutier și feroviar peste strâmtoarea Kerci (Vezi 
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Schema nr. 34) pentru a evita tranzitarea teritoriului ucrainean și pentru a facilita 
legăturile cu partea continentală. Este posibil ca tot prin aceeași strâmtoare să 
instaleze și conductele de apă potabilă și hidrocarburi care să alimenteze populația 
peninsulei. De acum încolo intrarea din Marea Neagră în Marea Azov este doar la 
latitudinea Moscovei;

- Ocuparea Crimeii va determina și schimbarea traseelor conductelor energetice 
care facilitează transportul hidrocarburilor din Rusia către Balcani. Conducta „South 
Stream”, care a fost concepută să ocolească zona economică exclusivă a Ucrainei, va 
putea fi trasată direct din Crimeea către țărmul Bulgariei (sau al României!), și nu din 
zona Novorosiisk, micșorându-se astfel traseul acvatic cu câteva sute de kilometri și 
instalând conductele marine la adâncimi mult mai acceptabile (Vezi Schema nr. 35 
și 36).

Schema nr. 35 – Traseul conductelor energetice din zona caucaziană  
către țările balcanice, în viziunea europeană din 2010.

Schema nr. 36 – Posibilul traseul 
nou al „South Stream-ului” după 

ocuparea Crimeei.
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Oare ce ar trebui făcut ca acest traseu al conductelor „South Stream” să 
tranziteze și teritoriul României?

Întrucât, conform ultimelor date, traseele prevăzute pentru conductele „South 
Stream” și „Nabuco” au fost abandonate (Vezi Schema nr. 37), ar trebui efectuate 
demersuri pentru proiectarea unei conducte petroliere între litoralul Crimeei și cel 
românesc! 

Schema nr. 37 – Traseele conductelor energetice realizate până în prezent (2020), în 
Europa.

4. Concluzii

De-a lungul istoriei, am asistat la o „continuă luptă oarbă” a deținătorilor 
țărmurilor din nordul și sudul Mării Negre pentru a-și extinde influența și posesiunea 
teritoriilor adiacente mării, până la a transforma acest perimetru acvatic la stadiul 
de „apă interioară” a respectivei Puteri. Chiar dacă în ultima sută și ceva de ani atât 
pe flancul vestic cât și pe cel estic al mării au apărut anumite state tampon între cele 
două puteri ale zonei (România și Bulgaria, în vest; Georgia și Armenia, în est), 
apreciem că nici Rusia și nici Turcia nu se vor crampona de existența acestora pentru 
a-și atinge țelurile geopolitice de dominație locală, dacă situația internațională le va 
fi favorabilă. Așadar, este de așteptat ca, într-o perspectivă medie, una din cele două 
state să încerce preluarea controlului.

Ca oriunde pe meridianele globului, și în Marea Neagră tendința de heghemonie 
a țărilor mari este dificil de stăpânit. Dacă timp de câteva sute de ani un imperiu a fost 
obișnuit să dicteze în zona sa de autoritate și dominație, este puțin probabil ca o etapă 
de câteva zeci de ani, în care a fost nevoit să se replieze, să-i schimbe ambițiile și 
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comportamentul. Doar așa putem înțelege conduita din ultima perioadă a celor două 
puteri din zona noastră (una din nord nordul mării și cealaltă din sud). Pe căi diferite, 
ambele state încearcă și vor încerca să-și extindă influența în regiunile care le-au 
fost până de curând vasale. Rusia continuă dezvoltarea tehnologiile militare într-un 
ritm amețitor și am asistat deja la anexări teritoriale în Ucraina și Georgia. Ce ne-ar 
putea determina să credem că aceste anexări se vor fi terminat doar la limita istmului 
Perekop, când, dincolo de acesta, există teritoriul pe care Moscova Ecaterinei cea 
Mare îl denumise „Noua Rusie”? Turcia, pe de altă parte, evoluează economic și 
militar cum nu ne-am fi imaginat cu 30 de ani înainte. În plus, musulmanismul tinde 
să devină politică de stat și de aici până la încercarea de reimplantare în Europa, a 
urmașilor celor peste patru milioane de turci retrași din zona europeană în Anatolia 
la finalul Primului Război Mondial, nu mai este cale lungă. Susținerea de către 
Turcia a statelor cu o majoritate musulmană din Europa (Albania, Kosovo, Bosnia și 
Herțegovina) poate fi considerată viitoarea lor portiță de pătrundere către nordul și 
vestul Balcanilor.

Întrucât este de așteptat ca actuala situație a peninsulei Crimeea să fie una de 
foarte lungă durată (schimbarea statutului ei neputând fi realizat decât pe cale armată 
- și un al doilea „război al Crimeei” este aproape de neconceput!), România ar trebui 
să încerce să se obișnuiască cu actuala stare de fapt, să-și armonizeze relațiile cu 
toți riveranii mării și să-și reorienteze prioritățile pentru ca acestea să coincidă cu 
interesele de durată ale țării.

Dacă până în prezent acțiunile și declarațiile internaționale promovate de către 
unii conducători ai statului au lezat relațiile politice și economice cu diferiți actori 
statali (vezi ocolirea teritoriului României de către principalele căi energetice!), poate 
este cazul să ne reanalizăm poziția și să adoptăm o politică deschisă, omnidirecțională, 
precum cea promovată de alte state europene și membre ale NATO precum Germania, 
Franța, Italia, Grecia, Ungaria, Cehia etc. Adeseori, să fii doar la mâna unui singur 
partener economic și politic poate fi extrem de riscant și chiar dăunător!

Deși au trecut mai mult de zece ani de când România a câștigat acea importantă 
suprafață de zonă economică exclusivă, cu însemnatele sale resurse de hidrocarburi, 
beneficiul pentru societatea românească se lasă prea mult așteptat. Lipsa unei 
industrii extractive și prelucrătoare care să poată utiliza această resursă (deși înainte 
de anul 1990 dispuneam de așa ceva!), precum și incapacitatea noastră de a selecta 
cei mai profitabili actori internaționali pentru exploatarea acestor zăcăminte vor 
duce, cu siguranță, la vânzarea lor „pe nimic”! Se impune o deschidere internațională 
în care criteriul principal de selecție a alegerii partenerului cu care să exploatăm 
resursele de hidrocarburi din Marea Neagră să fie cel al eficienței economice și al 
beneficiului statului român. Reamintesc faptul că, dacă Marea Britanie și Norvegia 
obțin redevențe de aproximativ 40% din valoarea exploatărilor lor de petrol marin, 
România se mulțumește cu mai puțin de 5%!!! Putem continua în același mod?

Așa cum ne învață istoria, alianțele și parteneriatele se fac și se desfac. Uneori 
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chiar foarte repede, așa cum a fost și cazul celor din timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial și după acesta, când aliații au devenit dușmani neîmpăcați, și invers. Ele 
nu sunt veșnice. Veșnice sunt doar interesele naționale! De acest adevăr ar trebui să 
ținem cont în permanență! Probabil, pentru a face plăcerea unor parteneri străini, de 
foarte multe ori, am promovat în zona Mării Negre o politică de concurență, ațâțare 
și neîncredere. Sigur, o cale amiabilă de parteneriat local cu toate țările riverane ar 
fi o soluție mai potrivită intereselor noastre strategice! Iar comportamentul statal ar 
trebui să fie conform acestor interese! Cuvintele colaborare, conlucrare și încredere 
ar trebui să fie așezate cu mult înaintea celor ca neîncrederea și confruntarea. 
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Rezumat 

Interdependența dintre viața umană, supraviețuirea speciei umane, a 
civilizației umane și securitatea națională și globală devine în sec. XXI un 
aspect–cheie pentru a înțelege provocările acestui secol și a îl putea aborda 
în mod corespunzător. Lucrarea de față își propune să trateze conceptul de 
securitate a mediului înconjurător ca dimensiune intrinsecă a securității 
naționale, regional-europene și globale, să abordeze critic nivelul de protecție 
juridică oferit pe plan regional și internațional în materia prezervării 
biodiversității, element esențial pentru a asigura respectarea drepturilor 
omului, a dreptului generațiilor viitoare la un mediu curat, sigur și bogat 
în resurse. Biodiversitatea poate fi privită ca parte a patrimoniului material 
și cultural al umanității, dar și ca bogăție, bun comun al umanității, care 
transcede deciziilor statelor, ecosistmele terestre trebuind a fi privite ca un 
tot unitar, care necesită o abordare globală, responsabilă, pornind de la 
SDG-urile (scopurile de dezvoltare durabilă (formulate de Agenda 2030, un 
document esențial, adoptat de state sub egida ONU).2

Cuvinte-cheie: securitatea mediului; securitate națională; biodiversitate; 
securitate regional; amenințare; patrimoniul umanității; SDG-uri; Agenda 2030;

1  Expert independent. 
2  Prezentul text reprezintă o perspectivă teoretică și nu angajează nicio persoană fizică sau juridică. Toate drepturile 
asupra prezentului material sunt rezervate. Orice citare se poate face cu menționarea sursei complete și a autorului.
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Abstract 

Interdependency between human life, surviving of human species, of 
human civilisation, and the national and global security on other side, becomes, 
during XXIst century, a key-aspect to understand the challenges of this century 
and to approach it appropriately. Our paper is proposing to speak about the 
environmental security concept as intrinsic dimension of national, regional-
European and global security, and to approach critically the level of juridical 
protection offered on regional and international field regarding preservation 
of biodiversity, an essential element to insure the respect for human rights, and 
for the right of future generations to a sound, secure and plenty of resources 
environment. Biodiversity can be regarded as a dimension of material and 
cultural patrimony of the mankind, but also, as wealth, as common asset of 
humanity, transcending states decision, the terrestrial ecosystems needing to 
be seen as an ensemble, needing a global and responsible look, by starting 
from the SDGs (sustainable development goals) formulated by Agenda 2030, 
an essential document adopted by states under UN aegis. 

Key-words:  environmental security; national security; biodiversity; regional 
security; heritage of the mankind; SDGs; Agenda 2030;

1. Conceptul de “securitate a mediului înconjurător” 
ca dimensiune intrinsecă a securității naționale, regional-
europene și globale

Lumea sec. XXI este definită de majoritatea doctrinei ca fiind o lume dinamică, 
în permanentă modificare, o lume turbulentă; prin urmare, securitatea națională 
primește valențe noi și trebuie să răspundă unor provocări noi privind asigurarea 
protecției, prosperității, propășirii poporului și a țării pe care o reprezintă. Securitatea 
națională devine tot mai puternic influențată de schimbările globale, de amenințările 
globale și răspunsul la aceste situații nu poate fi dat decât într-o paradigmă de 
interconectare între securitatea națională, cea regional-europeană și cea globală. 
Caracterul transnațional, hibrid, asimetric al provocărilor și turbulențelor din actualul 
sistem internațional produce o presiune constantă și intensă asupra conceptului clasic 
de securitate națională. 

Schimbările climatice globale și alte provocări globale (migrații transnaționale, 
pandemii, amenințări de cyber-securitate transnaționale etc.) necesită o adaptare a 
conceptului de securitate națională și o extindere a sa spre noi domenii, în scopul de 
a asigura un răspuns prompt, eficace, acestor tipuri de noi amenințări și situații.

Datorită intensificării problemelor de ordin climatic și producerii modificărilor 
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ecosistemelor terestre, securitatea națională este nevoită tot mai mult să acorde o 
importanță deosebită unui concept nou, ”securitatea mediului înconjurător”.

Mediul înconjurător, care, în conceptul clasic de „securitate națională” a fost 
privit adesea ca un obiectiv militar, fiind distrus sau degradat, uneori iremediabil în 
cursul conflictelor armate sau în scopul prevenirii lor (pustiirea câmpurilor mănoase, 
otrăvirea fântânilor, pârjolirea zonelor de vegetație, în scopul prevenirii înaintării 
în teritoriu a inamicului3), trebuie în sec. XXI prezervat, protejat, inclusiv în timp 
de război sau pentru prevenirea războaielor, nu doar în timp de pace. Întreaga 
supraviețuire a speciei umane este legată de dreptul generațiilor prezente și viitoare 
la un mediu înconjurător sănătos, curat, bogat în resurse. Acesta este poate, unul 
dintre cele mai importante drepturi ale omului, strâns legat de dreptul la viață, 
deoarece nu se pot imagina viețuirea, propășirea, supraviețuirea speciei umane în 
absența ecosistemelor terestre, a apei, a aerului, a luminii, a vegetației, a pământului 
fertil. În viitorul apropiat, apreciem că ar trebui conectate convențiile militare, cele de 
purtare a războaielor, de convențiile de protecție a mediului, a biodiversității, datorită 
introducerii în conceptul de ”securitate națională” a conceptului de ”securitate a 
mediului”. Convențiile de la Geneva privind războiul vor fi conectate juridic cu 
convențiile ONU privind biodiversitatea și  protecția mediului înconjurător în caz de 
conflict armat, într-o viziune nouă, comprehensivă, asupra războiului.

2. Nivelul de protecție juridică la nivel regional și 
internațional, actual, în materia biodiversității

Pe plan european, în privința regimului juridic de protecție a biodiversității, 
trebuie menționată crearea Sistemului European de Informații privind Biodiversitatea 
(BISE), cu rol de a conecta politicile de mediu ale statelor membre și al celor de la 
nivelul UE și de a extinde baza de date privind biodiversitatea europeană4.

În materia protecției biodiversității, la nivelul UE au fost emise de către 
instituțiile europene o serie de acte normative sau de recomandare către statele 
membre UE, dintre care enumerăm: raportul Comisiei Europene din 2 octombrie 2015 
(The mid-term review of the EU Biodiversity Strategy to 2020 - COM(2015)0478)); 
raportul Comisiei Europene din 20 mai 2015 (The State of Nature in the European 
Union: Report on the Status of and Trends for Habitat Types and Species Covered by 
the Birds and Habitats Directives for the 2007-2012 Period as Required under Article 
17 of the Habitats Directive and Article 12 of the Birds Directive” (COM(2015)0219));  
Eurobarometrul din octombrie 2015, referitor la atitudinea popoarelor din Europa 
privind Biodiversitatea (Eurobarometrul special 436); raportul Agenției Europene 
de Mediu (”The European Environment– State and  Outlook 2015” (”SOER 2015”), 
3  Mircea Malița, Cumințenia pământului. Strategii de supraviețuire în istoria poporului român, ed. Corint, București, 
2010, pp. 30-33.
4  www.biodiversity.europa.eu 
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comunicarea Comisiei Europene din 7 febr. 2014 privind abordarea UE împotriva 
traficului cu specii sălbatice  (COM(2014)0064) și altele.

În ceea ce privește strategia actuală a UE referitoare la protecția biodiversității, 
trebuie remarcate și alte documente-cheie adoptate la nivel European, precum: 
Comunicarea Comisiei Europene (Our life insurance, our natural capital: an EU 
biodiversity strategy to 2020 (COM(2011)244); Commission Staff Working Paper 
(SEC (2011 540); comunicatul de presă intitulat “Biodiversity: Commission 
announces new strategy to halt biodiversity loss within ten years” (IP/11/526, 3 mai 
2011)5 etc.  

Între documentele adoptate pe plan internațional, sub egida UNEP (United 
Nations Environment Program) în această materie, remarcăm Convenția privind 
biodiversitatea biologică (CBD)6, care proclamă încă din preambul caracterul vital 
al resurselor biologice pentru dezvoltarea economică și socială și pentru activitățile 
umane. Convenția a fost adoptată la Nairobi, în 22 mai 1992, fiind deschisă semnării 
în 5 iunie 1992, în timpul Summitului Pământului, de la Rio. A intrat în vigoare în 
29 decembrie 1993. 

În 2000, statele părți la CBD au adoptat Protocolul de la Cartagena privind 
biosecuritatea, în speranța de a proteja diversitatea biologică de potențiale riscuri 
puse de OMG-uri (organismele modificate genetic)7.

 
CBD este un tip de instrument juridic și instituțional cu un caracter periodic, 

care se întrunește o dată la doi ani, spre a coordona și armoniza eforturile statelor 
membre de a dezvolta strategiile naționale de protecție a biodiversității, în cadrul 
setului lor de obligații specifice. 

Trebuie remarcat faptul că, la reuniunea de la Nagoya, Japonia, din octombrie 
2010, la cea de a zecea conferință a statelor părți la Convenție, 193 de state părți au 
acceptat implementarea unui plan strategic global privind biodiversitatea pe zece 
ani, 2011-2020, în materia combaterii pierderilor de biodiversitate8. Au fost adoptate 
o serie de 20 obiective concrete, numite ”Aichi targets”, pe care și UE, în cadrul 
obligațiilor sale la nivel internațional, luate în 2010, trebuie să le îndeplinească9. 

Deci, în cadrul acestei Convenții adoptate sub egida UNEP, UE și-a asumat 
(datorită faptului că a fost înzestrată  prin tratatul de la Lisabona cu personalitate 
juridică distinctă) o serie de obligații de a opri pierderile de biodiversitate pe 
teritoriul statelor membre, inclusiv prin adoptarea Strategiei 2020 a UE privind 
biodiversitatea10. În 2019, a fost redactat al șaselea raport al UE către CBD privind 

5  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm#stra
6  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0034_EN.html?redirect
7  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/cbd/index_en.htm
8  Ibidem.
9  Ibidem.
10  Ibidem.
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progresele înregistrate concret de statele membre în această materie. În cadrul acestui 
raport, UE arată că, în mod constant, s-a produs o amenințare asupra ecosistemelor 
de coastă, agricole și umede (wetlands), datorită schimbărilor tipului de folosință 
al terenurilor, supra-exploatării lor, poluării, invaziilor masive de specii dăunătoare 
și schimbărilor climatice. Legislația UE a ajutat însă, se apreciază în raport,  la o 
creștere a gradului de conștientizare în cadrul Uniunii privind importanța prezervării 
ecosistemelor din teritoriul european, impunând o coordonare a deciziilor politice și 
private viitoare în sensul de a respecta bogăția naturală a UE11.

Poziția UE în privința reglementărilor referitoare la protecția biodiversității 
este una de a susține și de a implementa acordurile internaționale în această materie12.

De asemenea, este de menționat și o altă inițiativă a UE, numită Natura 
2000, cea mai largă rețea de arii protejate din lume, cu o acoperire de peste 18% din 
suprafața terestră a UE și a aproape 6% din teritoriul său marin13. Scopul său este 
în principal, cel de a oferi protecție  unor tipuri rare de ecosisteme naturale  dar și 
speciilor amenințate și rare14. Teritoriul acoperit de acest program privește cele 28 
de state UE, atât pe uscat cât și pe apă. Scopul acestui program este de a asigura 
supraviețuirea pe termen lung a  celor mai primejduite specii și habitate din Europa, 
conform listelor din directiva UE privind păsările și din directiva habitaturilor15. 
Acest program include rezervațiile naturale protejate, însă o mare suprafață terestră 
rămâne în continuare una în proprietate privată, de aceea și scopul programului, de 
a include această realitate și de a se focaliza pe oamenii care lucrează cu natura, mai 
degrabă decât împotriva lor16. Siturile acoperite de acest program intră în obligația 
statelor membre de a le asigura un management sustenabil, economic și ecologic17.

Printre alte documente europene adoptate în materie, se mai remarcă și faptul 
că, în decembrie 2015, Consiliul de Mediu al UE a emis  un document intitulat 
”Conclusions on the mid-term review of the EU biodiversity strategy to 2020”. În 
februarie 2016, Parlamentul European a adoptat  un alt document, numit ”Resolution 
on the mid-term reviw on the EU biodiversity strategy to 2020”18. 

Printre scopurile urmărite de UE în strategia sa de prezervare a biodiversității 
(ca un instrument juridic european-regional însă în conexiune cu CBD și cu scopurile 
de dezvoltare sustenabilă din Agenda 2030, un alt document-cheie adoptat sub egida 
ONU), se numără și scopuri precum: protejarea speciilor și a habitatelor;  menținerea 
și refacerea ecosistemelor; a atinge un grad mai ridicat de sustenabilitate în privința 
agriculturii și a pădurilor; a face pescuitul mai sustenabil și mai sănătos ; a combate 

11  Ibidem. 
12  Ibidem. 
13  https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
14  https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_en.htm
15  Idem,
16  Ibidem.
17  Ibidem. 
18  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm#stra
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speciile străine invadatoare; a ajuta la oprirea pierderii de biodiversitate globală19. 
De asemenea, mai putem menționa și rezoluția Parlamentului European20 din 

2 februarie 2016 privind  luarea în considerare a strategiei UE privind biodiversitatea 
(2015/2137 (INI)). Însă cel mai recent document adoptat sub egida Comisiei Europene, 
practic documentul care definește mandatul noii Comisii Europene și o nouă abordare 
a UE asupra priorităților Uniunii pentru următorii 4 ani, este Pactul Verde European. 
Acesta datează din 11.12.201921 și, conform comunicatului Comisiei Europene către 
instituțiile europene abilitate, Comisia se angajează a aborda problema schimbărilor 
climatice și a amenințărilor privind mediul înconjurător, între care pericolul pierderii 
unui milion din  cele opt milioane de specii ale planetei, precum și cel al poluării 
masive a pădurilor și oceanelor planetei22. Pactul își propune să decupleze creșterea 
economică de utilizarea resurselor naturale și să oprească emisiile de gaze cu efect de 
seră până în 2050, schimbând modelul de economie și bazând modelul de schimbare 
al economiei UE spre ținta prezervării capitalului natural al UE dar și spre obiectivul 
protejării cetățenilor UE de riscurile și de efectele generate de schimbările asupra 
mediului23. Modelul economiei sustenabile este menit să pună în valoare profilul 
auto-asumat al UE de a deveni lider global privind măsurile legate de climat și de 
mediu, investind în acțiuni menite să înlăture practicile nesustenabile pe tot teritorul 
european.UE se dorește a deveni inițiatoarea în ceea ce privește soluțiile sustenabile, 
creșterea inclusivă și sustenabilă  în toate sectoarele economice ale UE24.

Pe plan internațional, în materia protecției biodiversității trebuie menționate 
eforturile statelor membre ONU datând încă din 1959 când, la cea de a 27-a sesiune a 
Consilului Economic și Social al ONU a fost adoptată rezoluția 713/1959, document în 
care se recunoaște că ”parcurile naționale și rezervațiile analoage reprezintă un instrument 
important de utilizare rațională a resurselor naturale”, în baza căruia, mai târziu, a fost 
adoptată prima Lista mondială a parcurilor naționale și a rezervațiilor analoage25. 
Majoritatea țărilor au creat la nivel internațional o rețea de arii protejate diferite, ținând 
seama de obiectivele de dezvoltare durabilă și de prioritățile națiunii. Intensificarea 
cooperării dintre state la nivel internațional în privința conservării și protecției 
patrimoniului natural se datorează intensificării gradului de poluare la nivel global, 
agriculturii chimice și intensive, industriilor poluatoare, expansiunii orașelor cu nevoile 

19  Idem.
20  European Parliament, P8_TA(2016) 0034, Mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy , European Parli-
ament resolution of 2 February 2016 on the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0034_EN.html, https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/61d4259b-0655-11e8-b8f5-01aa75ed71a1/language-en
21  Brussels, 11.12.2019 COM(2019) 640 final, Communication from the Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Re-
gions,  The European Green Deal,  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_
en.pdf
22  Idem.
23  Ibidem.
24  Ibidem.
25   https://digitallibrary.un.org/record/213227
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și profilul lor specific de habitat,  consideră doctrina26. În 1972, la Paris, a fost adoptată 
Conferința privind patrimoniul mondial cultural și natural, sub egida conferinței ONU 
pentru educație, știința și cultură, având ca obiectiv să înlăture pericolul de distrugere la 
adresa patrimoniului natural și a celui cultural27. Acestea sunt recunoscute de către statele 
părți ca fiind integrate conceptului de patrimoniu universal, ce trebuie ocrotit de întreaga 
comunitate internațională, nu doar de statele părți la Convenție. Statele părți au obligația 
de a prezenta  Comitetului patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO, un inventar 
al bunurilor din patrimoniul cultural și natural aflate pe teritoriul lor. Pe baza acestor 
liste, Comitetul întocmește lista patrimoniului mondial și o actualizează, lista cuprinzând 
bunuri considerate având valoare excepțională. De asemenea, este elaborată de către 
Comitet și o listă a bunurilor din patrimoniul mondial aflate în pericol, incluzând bunuri 
din patrimoniul cultural și natural amenințate cu pericole grave și precise, a căror salvare 
necesită eforturi ce depășesc statul pe teritoriul căruia se află28. Printre aceste pericole 
sunt enumerate: amenințarea cu dispariția din cauza degradărilor avansate; proiecte de 
mari lucrări publice sau private; o dezvoltare rapidă urbană și turistică; distrugeri cauzate 
de modificări ale utilizării sau ale proprietății; transformări profunde datorate unor cauze 
necunoscute ; abandonări din diferite motive; conflicte armate începute sau amenințând 
să izbucnească; calamități și cataclisme; mari incendii; mișcări seismice ; alunecări de 
teren; erupții vulcanice ; modificări ale nivelului apelor; inundații etc (art. 11, pct. 4 din 
Convenție)29- aceasta nefiind o enumerare limitativă-.

Pot fi formulate cereri de asistență internațională de către statele părți, către 
Comitet, privind ocrotirea și protejarea, conservarea și valorificarea bunurilor culturale și 
naturale de pe teritoriul acestor state.

Între reglementările la nivel internațional cu incidență în materia protecției 
biodiversității se mai pot enumera: Convenția privind protecția naturii și prezervarea vieții 
sălbatice în emisfera vestică, de la Washington, 194030, prin care 20 de state americane 
s-au angajat să creeze parcuri naționale  și să pună sub prohibiție vânzarea, uciderea sau 
capturarea de animale sălbatice; să protejeze flora și fauna sălbatică și în afara parcurilor 
naționale și să ia măsuri de reglementare și control asupra importului, exportului, tranzitului 
de specii de floră și faună sălbatică puse sub protecția Convenției, prin legislații proprii31. 

Convenția de la Londra, din 190032 privind prezervarea animalelor sălbatice, a 
păsărilor și peștilor din Africa este însă primul document  privind protecția biodiversității 
ce reprezintă baza juridică pornind de la care convenții ulterioare au adus îmbogățiri și 
extinderi de regim juridic în materie.
26  Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, ed. a IV-a, ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 363.
27  https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
28  Daniela Marinescu, op.cit., pp. 363-364. https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
29  https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
30   https://www.oas.org/juridico/english/treaties/c-8.html, https://www.ecolex.org/details/treaty/convention-on-na-
ture-protection-and-wild-life-preservation-in-the-western-hemisphere-tre-000085/ 
31  Daniela Marinescu, op. cit., p. 366.
32 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-056.pdf,  https://en.wikipedia.org/wiki/Con-
vention_for_the_Preservation_of_Wild_Animals,_Birds_and_Fish_in_Africa
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Convenția africană privind conservarea naturii și a resurselor naturale/Alger, 196833 
obligă statele părți să adopte măsuri de prezervare și protecție a florei și faunei sălbatice, 
să extindă zonele împădurite, să conserve speciile amenințate cu dispariția, să interzică 
anumite metode de vânătoare și pescuit34.

Convenția africană  consacră două principii de conservare considerate în doctrină 
a fi de bază pentru evoluția dreptului internațional al mediului (protejarea nu doar 
a indiviziilor speciilor amenințate ci și a locurilor de viețuire a acestora ; proclamarea 
responsabilității statului pe teritoriul căruia se adăpostește o specie rară)35.

Convenția enumeră și categorii de spații protejate : rezervația naturală integrală 
(sub controlul statului și supusă regimului de autorizare); parcul național; rezerva de 
faună (definită prin interzicerea vânătorii și a capturării); rezerva parțială sau sanctuarul  
(protejarea unor specii și animale și păsări sălbatice sau a altor specii amenințate cu 
dispariția)36. Statele părți se angajează a adopta un sistem de autorizații în domeniul 
importului, tranzitului și exportului de specimene și trofee dar statele părți și-au asumat și 
obligația de a adopta planuri de conservare, prezervare, amenajare a pădurilor, de creare 
a rezervațiilor forestiere, de conservare a speciilor amenințate cu dispariția, de luptă 
împotriva inundațiilor în păduri etc37.

Mai trebuie menționate Convenția privind protecția naturii în Pacificul de Sud, 
adoptată în 1976, la Apia, prin care a fost înființată Comisia Pacificului de Sud38. Acest 
document regional privind categoria resurselor naturale esențiale și vulnerabile recomandă 
crearea de zone protejate, de parcuri naționale și rezervații  naționale39.

În 1985, a fost semnată la Kuala Lumpur, Convenția asupra conservării naturii și 
a resurselor naturale40, în care sunt consacrate două categorii de zone protejate: categoria 
parcurilor naționale și cea a rezervațiilor (destinate prezervării unor ecosisteme  deosebite, 
a habitatelor în stare critică, a speciilor amenințate cu dispariția). Prin această Convenție 
fiecare stat parte înființează un organ național, coordonat cu celelalte organe ale statelor 
părți și cu Comitetul creat de Convenție.

În 1992, la Caracas, Venezuela, s-a întrunit cel de-al IV-lea Congres Mondial 
al parcurilor naturale și al ariilor protejate41, prilej cu care au fost elaborate diferite 
directive privind dezvoltarea durabilă și implementarea acestui principiu în ariile protejate 
din lume, unde s-a accentuat pe implicarea favorabilă a populațiilor locale în dezvoltarea, 

33 http://kenyalaw.org/treaties/treaties/37/AFRICAN-CONVENTION-ON-THE-CONSERVATION-OF-NATU-
RE-AND,  https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-056.pdf
34  Daniela Marinescu, op. cit., p. 366.
35  Idem, p. 366.
36  Ibidem, p. 366. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-056.pdf
37  Ibidem, p. 367. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-056.pdf

38 https://www.ecolex.org/details/treaty/convention-on-conservation-of-nature-in-the-south-pacific-tre-000540/
39  Ibidem, p. 367.
40 https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/formidable/18/1985-Agreement-on-the-Conservation-of-Nature-and-
Natural-Resources-1.pdf
41   https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1993-007.pdf
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prezervarea acestor situri naturale protejate42. 
Într-un articol recent, se arată că în materie de biodiversitate, în prezent s-a 

pierdut 60% din fauna și flora sălbatică în mai puțin de 50 de ani43. Un declin accentuat 
al ecosistemelor naturale, paralel cu dezvoltarea industrială, cu agricultura poluatoare și 
chimică, cu subțierea stratului de ozon, la care se adaugă și pericole extrem de puternice 
ale inovațiilor tehnice (practic, axate pe o intrare aproape liberă a firmelor de profil pe o 
piață globală liberă) de tip telefonie 5G (cu folosirea unor impulsuri electromagnetice 
extrem de puternice față de actuala tehnologie, dirijată prin satelit la nivel global, cu 
impact extrem de nociv44 asupra vieții, nu doar a faunei și florei dar și asupra comunităților 
de oameni, expuse acestor pericole). 

Tehnologia 5G se conturează ca o amenințare puternică la adresa dreptului 
generațiilor prezente și viitoare la un mediu curat, nepoluat și sănătos. Poluarea energo-
magnetică este una din formele de poluare ce pune în pericol direct însăși existența 
comunității și popoare întregi, deoarece este controlată prin rețele de sateliți dirijați la 
nivel orbital, în care țări și comunități întregi, ecosisteme terestre și acvatice unice devin 
ținte, inclusiv într-un război de tip holistic45 (în care mediul înconjurător, atât cel natural 
cât și habitatul urban, devine și el, obiectiv militar, spre a distruge capacitatea de refacere 
și bogățiile naturale ale unui popor). De aceea, preconizăm ca imperativă adoptarea la 
nivel european-regional și internațional, cât mai repede, a unor convenții de prohibire 
totală a tehnologiilor mobile de tip 5G care distrug direct, prin poluare electromagnetică 
extrem de puternică, nu doar ecosistemele naturale dar și comunități intregi de ființe vii, 
afectând, prin aceasta, capacitățile de protecție ale unui stat46. În prezent, statele trebuie să 

42  Ibidem, p. 368.
43  https://www.weforum.org/agenda/2018/10/weve-lost-60-of-wildlife-in-less-than-50-years/, http://www.wwf.ca/
newsroom/?28881/60-per-cent-of-wildlife-worldwide-has-been-lost
44  A se vedea articolul lui Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu 
(Clinica de Oncopediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), Șerban Gligor (Asociația Civică pentru Viață), Po-
luarea electromagnetică de radiofrecvență, efecte asupra sistemelor biologice pe termen scurt și îndelungat ale im-
plementării tehnologiei 5G, în antologia Vizionarii neamului nostru, decembrie 2019, simpozion științific Vizionarii 
neamului nostru, Asociația Art Zalmoxa,  Craiova, 7 decembrie 2019. 
45  Idem (doctrina în materia analizelor aprofundate privind natura și efectele tehnologiilor 5G ca tehnologii mili- Idem (doctrina în materia analizelor aprofundate privind natura și efectele tehnologiilor 5G ca tehnologii mili-
tare citează un alt specialist in domeniu, pe Mark Steele  care, arată autorii sus-citați,  ”se poziționează împotriva 
5G, în documentarul „5G Apocalypse: The Extinction Event”, susținând că 5G este un sistem de arme, cum ar 
fi radarul cu rază lungă de acțiune, cu faze în trepte și energia direcționată (DEW). Se presupune că 5G folosește 
frecvențe de undă numite milimetrice (MMW), deoarece frecvențele sunt foarte de mari (în intervalul 24-100 GHz). 
Corespunzător frecvențelor de la 1 GHz = 1 miliard GHz, sunt lungimi de undă foarte scurte. Distanțele sunt atât 
de mici încât sunt măsurate în milimetri, de unde și termenul de ”undă milimetrică”. Acestea sunt exact aceleași 
frecvențe folosite de militari pentru arme cum sunt ADS (Active Denial Systems), folosite pentru dispersarea mase-
lor”). Cf. articolului sus-citat (Adi-Maria Simoiu et alii, op. cit.).
46  Idem (După cum arată specialiștii sus-citați, ”în 2015, specialiști din 41 ţări au transmis un semnal de alarmă 
către Naţiunile Unite (UN) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO). Aceștia au afirmat că “numeroase publicaţii 
ştiinţifice recente au demonstrat că EMF [câmpurile electromagnetice] afectează organismele vii la nivele mult mai 
scăzute decât cele aceptate în majoritatea ghidurilor naţionale şi internaţionale”. Peste cca 10,000 studii ştiinţifice 
revizuite au evidențiat efectul nociv asupra sistemelor biologice al radiaţiilor RF.Aceste acțiuni s-au accentuat in 
special datorită intenției dezvoltatorilor de tehnologii in domeniul comunicațiilor de a implementa, in urmatorii 
2 ani, rețeaua wireless de generația 5-a (Tehnologia 5G)”). Cf. articolului sus-citat (Adi-Maria Simoiu et alii, 
op. cit.).
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arate extrem de multă precauție cu privire la implementările pe scară largă47, sub pretextul 
unor tehnologii oarecare, comerciale sau de divertisment, a tehnologiilor de 5G, alegând 
să protejeze securitatea și viața cetățenilor lor, decât a răspunde lobby-urilor unor 
companii cu viziune strict comercială sau mai grav, reprezentând interese ale diverselor 
state în statul țintă (cel vizat în a fi piață de desfacere a acestor tehnologii). 

Dreptul generațiilor prezente și viitoare cu privire la un mediu curat, nepoluat și 
sănătos, bogat în resurse, garanție esențială a nivelului ridicat de viață ce trebuie asigurat 
în viitor civilizației și popoarelor, este direct afectat de implementarea tehnologiilor 5G 
care operează cu impulsuri extrem de nocive privind calitatea vieții48, a ecosistemelor 
terestre și a vieții oamenilor, adăugându-se la celelalte tipuri de poluare ce asediază 
orașele și comunități întregi, creând adevărate riscuri regionale, transfrontaliere, ce 
depășesc capacitatea statelor de a le combate.

În viitor, din ce în ce mai mult securitatea națională, regională și globală vor fi legate 
de securitatea umană și de cea a mediului datorită progresului tehnologiilor și impactului 
direct al acestora asupra vieții, asupra naturii, asupra oamenilor, asupra a popoare și regiuni 
întregi. Lipsa de măsuri de combatere sau prohibire a tehnologiilor ce poluează pe scară 
largă și cu intensitate mare, inclusiv poluarea electromagnetică de tip 5 G, va duce la 
crearea de breșe de securitate de tip nou, în cadrul statelor, obligând forțele militare ale 
unui stat de a replica cu măsuri similare. S-ar crea astfel, adevărate cercuri vicioase în 
utilizarea în scop militar (nedeclarat) a tehnologiilor cu poluare electromagnetică ridicată, 
precum 5G, care nu sunt în prezent prohibite prin convenții regionale sau internaționale 
și care sunt, în mod greșit, considerate a fi tehnologii benigne, comerciale sau de 
divertisment, fără să fie analizat impactul lor la nivel de securitate și militar sau mai 
grav, acest impact să fie ignorat din rațiuni obscure, de interes comercial sau de profit 
47  Autorii sus-citați avertizează, cu privire la natura militară a tehnologiilor 5G, și la faptul că ele depășesc cu 
mult niște simple tehnologii de comunicație sau divertisment ci organizează teritoriul unui habitat urban într-o 
viziune militară, contrarie drepturilor omului, dreptului la intimitate, la sănătate, la viață, la privativitate, și a al-
tor drepturi. După cum avertizează specialiștii, ”tehnologia 5G necesită mult mai multe antene de emisie decât 
generațiile anterioare și realizarea unei infrastructuri masive, cu stații de bază și turnuri planificate să fie amplasate 
peste tot, inclusiv în centrele rezidențiale dens populate. Efectele acestui tip de infrastructură cu o densitate mare 
de EMF ar putea avea consecințe dezastruoase”. Autorii sus-citați mai arată și că ”pe lângă aspectele semnalate, 
tehnologia 5G este suficient de puternică pentru a cartografia în spațiul 3D, interiorul locuințelor și a altor clădiri”. 
”Mark Steele evidențiază în mod specific frecvența de 868 MHz, folosită anterior in domeniul militar care poate 
traversa cu ușurință cărămizile și betonul. El susține că această frecvență poate individualiza anumite persoane in 
cazul în care acestea prezintă interes (persoane țintă). Exista deci posibilitatea de monitorizare continuă 24/7/365, 
suprafața de acoperire este mai largă decât actualul 4G, cuprinzând în cele din urmă fiecare centimetru pătrat de pe 
Pământ”. Acest lucru, în opinia noastră, desființează practic, noțiunea de drepturi ale omului, de democrație și stat 
de drept, introducând omenirea într-o etapă forțată, a organizărilor post-democratice, după pretextul unei economii 
de consum, în care tehnologia 5G este prezentată publicului drept una comercială deși ea este una militară și cu 
impact direct asupra vieții,sănătății, intimității oamenilor și asupra biodiversității. Tehnologia 5 G reprezintă cel 
mai grav mod de poluare a societății umane a sec. XXI, depășind schimbările climatice, în opinia noastră, fiind tot 
o amenințare la nivel global (competiția firmelor pentru a cuceri statele ca piețe de desfacere pentru acest produs 
nociv și ne-democratic). Cf. articolului sus-citat (Adi-Maria Simoiu et alii, op. cit.).
48  Ibidem: (”poluarea cu radații de radiofrecvență, RF. Au fost înregistrate proteste la nivel international, ca de 
exemplu Apelul Freiburger, un memoriu care a fost semnat de peste 3.000 medici solicitând oprirea expansiunii 
tehnologiei wireless şi au propus un moratoriu asupra noilor staţii de bază”, consideră specialiștii din articolul sus-
citat). Cf. articolului sus-citat. http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN

SECURITATE ȘI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021 243

personal al factorilor decizionali sub influența unor lobby-uri ale companiilor interesate 
de obținerea de piețe pentru aceste produse. Vulnerabilitățile de ordin securitar inclusiv ca 
securitate a mediului (aceasta reprezentând baza pentru asigurarea în viitor a statutului 
de „putere verde” în bătălia pentru resurse a sec. XXI) includ permiterea de tehnologii 
de tip 5G la nivel național, regional sau global, cea ce va duce, atenționează specialiștii, 
la dispariția rapidă a populații întregi, prin poluare electromagnetică de nivelul celor 
dezvoltate de acest tip de tehnologii49. Conform doctrinei, decăderea societăților a fost 
întotdeauna însoțită, ca un semn vizibil de incapacitate a administrațiilor și a autorităților 
de a asigura standardele înalte de calitate a vieții, și de o atitudine delăsătoare, pasivă, la 
adresa fenomenelor poluante față de mediu. Legea vieții, constată doctrina, presupune 
că orice ființă vie care produce deșeuri în mod ne-eliminat din mediul său de viață și 
dimpotrivă, accelerând nivelul de poluare globală și fără a lua măsuri de combatere și 
eliminare a surselor și a modurilor de poluare, creează o situație care duce la amenințarea 
supraviețuirii speciei umane și la imposibilitatea de continuare a activităților umane, la o 
decădere a civilizației umane, la un stadiu de barbarie50.

Problema tehnologiilor 5G/EMF a fost adusă public în atenția secretarului general 
al ONU de o fostă angajată ONU, Claire Edwards, care a făcut direct, într-un discurs, 
conexiunea dintre pierderea biodiversității și implementarea tehnologiilor 5G. Specialista 
a arătat că, dacă în ultimii 20 ani omenirea a arătat o iresponsabilitate vecină cu stadiul de 
barbarie, permițând prin atitudine delăsătoare pierderea a 80% din insectele planetei, ea 
susține că prin introducerea 5G se vor pierde insectele în proporție de 100%, distrugerea 
insectelor atrăgând în mod direct distrugerea speciei umane. Specialista a evidențiat 
legătura directă dintre insecte și tehnologiile wirless bazate ambele, pe folosirea antenelor. 
Insectele sunt sensibile la undele EMF 5G  și sunt afectate de acestea, la fel și păsările, 
care își părăsesc cuiburile și au probleme de sănătate (deteriorarea penelor, probleme de 
sănătate, dispariția unor specii, amenințarea altor specii, probleme de locomoție, susține 
un alt specialist, Alfonso Balmori,  ce a observat aceste fenomene)51.

Regulile de la Montreal din 1982 privind poluarea transfrontalieră definesc 
fenomenul poluării în art. 1, într-un sens extrem de larg, unde, în opinia noastră, pot fi 
incluse și poluările electromagnetice generate de tehnologiile 5G (”orice  introducere de 
către om în mediu, direct sau indirect, a unor substanțe sau energii cu efecte vătămătoare, 
de natură să pună în pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, 
ecosistemele și proprietatea materială, să diminueze binefacerile și alte utilizări legitime 
ale mediului”)52.
49  A se vedea și Daniela Marinescu, op. cit., p. 20-23. https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-
no-reason-to-believe-5g-is-safe/

50  Ibidem, p. 21.
51  articolul lui Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de 
Oncopediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), Șerban Gligor (Asociația Civică pentru Viață), Poluarea elec-
tromagnetică de radiofrecvență, efecte asupra sistemelor biologice pe termen scurt și îndelungat ale implementării 
tehnologiei 5G, în antologia Vizionarii neamului nostru, decembrie 2019, simpozion științific Vizionarii neamului 
nostru, Asociatia Art Zalmoxa,  Craiova, 7 decembrie 2019.
52  Daniela Marinescu, op. cit., p. 21. https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/ILA-Rules_
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Tehnologiile 5G duc la o amenințare directă cu privire la substanța și exercițiul 
dreptului individului dar și al popoarelor la un mediu curat, nepoluat, sănătos și bogat în 
resurse53. A înțelege în sens limitat poluarea, adică printr-o raportare exclusivă la activități 
miniere sau chimice, industriale sau de ardere de deșeuri toxice este însă o perspectivă 
redusă. Modurile și tipurile de poluare sunt foarte diverse, ele țintesc în special 
comunitățile dense de oameni, orașele sau metropolele, care încep să constituie în sec. 
XXI (ca secol urban), adevărate «ținte clasice » pentru războaiele hibride (nedeclarate, 
nereglementate juridic la nivel internațional, nerecunoscute de state, prin urmare, total 
libere a se desfășura)54. Biodiversitatea, inclusiv viața comunităților urbane și a populații 
întregi este direct amenințată prin poluări de tip nou, generate de tehnologii de tip nou, 
precum 5G, care devin instrumente de primă importanță în noile tipuri de războaie 
hibride ce vor despărți lumile sec. XXI în ”lumi sigure” (adică, protejate prin legislații 
prohibitoare stricte, de tehnologiile poluante de tip 5G) și ”lumi nesigure”, adică expuse 
la tehnologiile de tip 5G și la poluări electromagnetice deosebit de intense. 

Introducerea tehnologiilor 5G apreciem că va institui această delimitare de lumi, 
în scurt timp, și în defavoarea UE, care nu a înțeles prin instituțiile sale încă, pericolele la 
care expune cetățenii europeni cărora și-a asumat să le protejeze drepturile (inclusiv dreptul 
la un mediu sănătos, curat și nepoluat), inclusiv pe care nu i-a întrebat prin referendumuri 
europene/naționale și cărora nu le-a expus pe larg, într-o informare prealabilă corectă și 
completă, efectele termice și caracteristicile reale ale tehnologiilor de tip 5G55.

on_the_Water_Pollution_in_an_International_Drainage_Basin-Montreal1982.pdf
53  După cum apreciază specialiștii, „Tehnologia bazată pe unde radio generează poluare electromagnetică și este cea 
mai perfidă formă de poluare cunoscută până în prezent. Aceasta nu poate fi detectată prin intermediul organelor 
de simț, ci prin metode speciale de determinare a densitătii de putere și ai altor parametri ai câmpului electromag-
netic, în același timp fiind și costisitoare.” Aplicarea acestui tip de tehnologie vizează în special, zonele urbane, cu 
densitate mare de populație. ”Tehnologia 5G este în prezent activată în multe orașe din întreaga lume. În același 
timp, pe măsură ce gradul de conștientizare asupra impactului catastrofal asupra sănătății și a vieții private crește, 
comunitatea internationala a emis deja multe moratorii, iar autorități din intreaga lume au interzis aplicarea 5G. 
Astfel, este cazul Belgiei, orașul Vaud din Elveția, San Francisco din SUA, unde  radiofrecvența (RF) și câmpurile 
electromagnetice (EMF) sunt din ce în ce mai recunoscute ca fiind noi tipuri de poluare a mediului”)”. Se arată 
în studiul sus-citat (Adi-Maria Simoiu et alii). https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_
Great_risk_for_EU_US_and_International_Health-Compelling_Evidence.pdf, https://www.jrseco.com/nl/tweede-
kamer-bezorgd-over-gezondheidsrisicos-van-straling-5g-netwerk/, https://translate.google.com/translate?sl=it&tl
=en&u=https%3A%2F%2Fwww.terranuova.it%2FNews%2FAttualita%2FUn-Municipio-di-Roma-vota-contro-il-
5G-cosa-fara-la-Giunta, https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1380, https://www.jr-
seco.com/u-s-senator-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks/, https://www.
jrseco.com/michigan-senator-testifies-on-health-risks-of-5g/ 
54  Ibidem („Cel puțin cinci companii își propun să furnizeze 5G din spațiu de la 20.000 de sateliți combinați pe o 
orbită a Pământului, care să acopere Pământul cu fascicule de radiatii electromagnetice puternice, concentrate și 
orientabile. Fiecare satelit va emite unde milimetrice cu o putere eficientă radiată de până la 5 milioane de wați, 
provenind de la mii de antene”, arată specialiștii din articolul sus-citat). Cf. Adi-Maria Simoiu et alii, op. cit.  
55  Ibidem (după cum apreciază specialiștii, „principala acţiune a câmpurilor electromagnetice asupra organismului 
uman constă în agravarea sau accelerarea apariţiei bolilor cardiovasculare, neurologice şi psihice. Această influenţă, 
care depinde de intensitatea câmpurilor electromagnetice şi de durata de expunere, este în continuă creştere datorită 
măririi numărului de surse poluante cu câmpuri electromagnetice.Riscurile noii tehnologii de mare viteză, prezenta-
tă atât de atractiv în reclamele de la TV sau pliantele de marketing ale companiilor de telefonie mobilă, sunt enorme 
pentru oameni și mediu. Tehnologia 4G este suficient de performantă”), se arată în articolul sus-citat. Cf. Adi-Maria 
Simoiu et alii, op. cit. https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-358968A1.pdf
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 Apreciem că, în prezent, cu toată complexitatea sa, UE nu este încă pregătită56 
să facă din teritoriul european „prima lume”, adică o lume sigură, ferită prin prohibiții 
regional-europene, naționale, de tehnologiile 5G. UE riscă, prin această perspectivă 
superficială, în opinia noastră, în ciuda obiectivelor ambițioase asumate prin Pactul 
European Verde, să expună unor breșe de securitate extrem de mari57, atât cetățenii 
europeni, cât și mediul european și să pună în primejdie dreptul generațiilor viitoare de 
europeni de a beneficia de un mediu curat, sănătos și nepoluat. UE riscă să își asigure 
un loc de ”lume periferică”, mărginașă și să vadă ca „lumi sigure”,  adică ferite prin 
prohibiții extrem de clare, față de tehnologiile 5G, alte țări pe care acum le consideră  țări 
din ”lumea a treia”. 

Separația între „lumea întâi, a doua și a treia”, din punctul de vedere al siguranței 
oferite cetățenilor față de tehnologiile cu poluare electromagnetică se va produce curând 
și va fi în defavoarea UE, care consideră la nivelul actual, că acestea ar fi tehnologii 
comerciale și sigure58 (ceea ce demonstrează o analiză superficială asupra acestui tip de 
tehnologii sau o nepermisă abandonare a interesului cetățenilor europeni în fața lobby-
urilor companiilor interesate de obținerea avizelor de introducere a acestor tehnologii 
asupra teritoriului european). Decăderea UE s-ar produce, ca o cauză specifică de declin, 
în acest context, pornind de la declinul demografic deja real al populațiilor europene, la 
care se asociază impactul poluării electromagnetice asupra ecosistemelor și popoarelor 
europene, de unde și declinul Europei la statutul de zonă mărginașă59 a unor puteri ale sec. 
56  Dovadă conținutul Pactului European Verde, care are numeroase lacune, între care și lipsa de referire la tehnologiile 5G, 
privite în general de către birocrații UE, ca fiind ”sigure” ab initio (fără studii comprehensive și aprofundate privind efectele 
lor complexe asupra organismului uman și asupra biodiversității din zonele ”acoperite” de aceste câmpuri de frecvențe), 
ca instrumente comerciale și lipsite de orice impact real de securitate cu privire la cetățenii europeni și la mediul european. 
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
57  Ibidem (”Trecerea de la 3G si 4G la 5G presupune nu doar schimbarea frecventelor la 3,5 - 5,5 GHZ, dar poate 
include echipamente care emit REM ajungând chiar la intevale cuprinse intre 24GHZ și 71GHZ. Față de 
standardul actual de 2,4 GHZ unde exista lungimi de undă de 12 cm, pentru 5G, lungimea de undă digitală scade la 
câțiva milimetri, chiar spre zecimi și sutimi de milimetru, odată cu creșterea frecvenței. Această lungime de undă, 
este foarte apropiată de dimensiunile microscopice ale țesuturilor, celulelor și neuronilor, ceea ce poate determina 
apariția unor efecte biologice deosebit de grave, în orice organism viu datorită fenomenului de rezonanță. În plus, 
odată cu creșterea frecvenței, scade distanța de propagare a radiației, ceea ce implică o creștere semnificativă a pu-
terii de emisie determinând implicit o intensificare considerabilă a câmpului de radiații ca urmare a densității mult 
mai mari de antene de emisie”)”). Cf. Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe) ,Polixe- Cf. Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe) ,Polixe-
nia Stancu (Clinica de Oncopediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova) ,Șerban Gligor (Asociația Civică pentru 
Viață), Poluarea electromagnetică de radiofrecvență, efecte asupra sistemelor biologice pe termen scurt și îndelun-
gat ale implementării tehnologiei 5G, în antologia Vizionarii neamului nostru, decembrie 2019, simpozion stiintific 
Vizionarii neamului nostru, Asociatia Art Zalmoxa si  Craiova 7 decembrie 2019. https://www.jrseco.com/wp-con-
tent/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_Great_risk_for_EU_US_and_International_Health-Compelling_Evidence.pdf
58  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g
59  Prin incapacitatea și lipsa de viziune strategică în a combate electrosmogul generat de tehnologiile de tip 5G. 
După cum arată specialiștii, ”cercetătorul B. Blake Levitt în cartea Electromagnetic Fields afirmă că “Societatea 
modernă se află în toiul unui uriaș experiment global realizat prin intermediul unei noi forme de poluare energetică, 
numită electrosmog sau poluare electrică… Electrosmogul afectează astăzi ADN-ul tuturor ființelor vii și poate avea 
un efect advers chiar și asupra atmosferei Pământului. Cel mai probabil, smogul electronic se va dovedi a fi cea 
mai mare provocare a secolului pentru mediul înconjurător.”Cf. Adi-Maria Simoiu (Universitatea din Craiova, Fa-
cultatea de Științe), Polixenia Stancu (Clinica de Oncopediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), Șerban Gligor 
(Asociația Civică pentru Viață), Poluarea electromagnetică de radiofrecvență, efecte asupra sistemelor biologice 
pe termen scurt și îndelungat ale implementării tehnologiei 5G, în antologia Vizionarii neamului nostru, decembrie 
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XXI în ascensiune, ce vor reuși să asigure securitatea popoarelor lor și a mediului natural, 
devenind „puteri verzi” și „puteri sigure” (adică, având prohibiție referitor la tehnologia 
5G și la orice tehnologie cu poluare electromagnetică egală sau superioară 5G). 

Nu doar impactul activităților umane este unul devastator la adresa biodiversității 
ci și impactul noilor tehnologii, între care și 5G60. A considera că doar industrializarea 
masivă, agricultura chimică, OMG-urile, defrișările sau extinderea deșerturilor or 
schimbările climatice produc daune la adresa mediului înconjurător și la adresa securității 
naționale și regionale, legate de securitatea umană, este o eroare, o viziune limitată și 
neconformă realității. 

Doar neluând în considerare tehnologiile 5G ca surse majore de poluare  
electromagnetică deosebit de nocivă61, ce trebuie prohibite de convenții internaționale 
și regional-europene, dacă se dorește prezervarea statutului de mare putere sau de lider 
global al UE ca ”putere verde”, specialiștii afirmă că din pricina altor tipuri de poluare,  
planeta a atins deja gradul de afectare de la care însăși specia umană este amenințată 
cu extincția în masă și totul din vina aplicării inconștiente a unor modele de economie 
de consum și a unei viziuni corporatiste asupra lumii,62 în care natura a fost înțeleasă 
ca furnizoare de bunuri și ca bun în sine, nu ca un organism viu și fragil, aflat în directă 
2019, simpozion știintific Vizionarii neamului nostru, Asociația Art Zalmoxa si  Craiova 7 decembrie 2019. https://
emfscientist.org/, https://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release_5-1-2015.pdf, https://
www.jrseco.com/wp-content/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_Great_risk_for_EU_US_and_International_Health-
Compelling_Evidence.pdf
60  După cum apreciază specialiștii, ”astăzi, o persoană care locuieşte la bloc, cu un telefon mobil, un telefon DECT 
si WI-Fi-ul activat (la el si la vecini) se afla permanent într-un câmp electric de aprox. 10V/m. Aceasta ar însemna o 
multiplicare de 400.000 de ori a intensităţii. Undele electromagnetice naturale (lumina soarelui) respectă ciclicitatea 
zi/noapte, ceea ce permite sintetizarea melatoninei pe timpul nopţii, hormonul «dirijor“a numeroase alte sinteze 
hormonale. Spre deosebire de acestea, antenele GSM si reţelele WI-Fi emit neîntrerupt, perturbând astfel pe timpul 
nopţii procesele metabolice vitale”, se arată în studiul sus-citat (Adi-Maria Simoiu et alii, op. cit.). Unde s-ar ajunge 
cu o populație europeană aflată în plin declin demografic și în plus, supusă constant, unei poluări electromagnetice 
la nivelul tehnologiei 5G? Devine clar că lipsa de măsuri în acest domeniu și o abordare superficială a subiectului 
sau o logică comercială, lipsită de dimensiunea securității umane și a securității mediului, trebuie corectată rapid la 
nivelul instituțiilor UE și al statelor membre. Securitatea națională rămâne un domeniu rezervat al statelor membre, 
prin tratatul de la Lisabona/2009, existând obligația directă a statelor membre de a trata sub aspectul impactului 
asupra securității umane și a mediului dar și prin efort coordonat, la nivelul securității regional-europene, acest 
tip de poluare generat de tehnologiile 5G (privit și ca un tip de tehnologie cu aplicație militară, nu doar civilă). 
O directivă europeană de prohibiție pe teritoriul UE a acestor rețele de tehnologie 5 G ar asigura dreptul 
cetățeanului european la un mediu european curat, nepoluat și ar proteja biodiversitatea, nu doar calitatea 
vieții în habitatele urbane ale statelor UE. La acest subiect de securitate regional-europeană ar trebui interzisă 
expres discriminarea între statele UE, privind  zone unde s-ar implementa 5G și zone în care nu s-ar implementa 5G, 
întrucât toți cetățenii europeni sunt egali, și trebuie să beneficieze de aceleași standarde de protecție a calității 
vietii în cadrul UE, obligație asumată de UE dar și de statele membre. (Adi-Maria Simoiu et alii, op. cit.).
61  Studiile de specialitate au aratat că: ”au fost observate și analizate corelațiile între expunerea la radiații electro- Studiile de specialitate au aratat că: ”au fost observate și analizate corelațiile între expunerea la radiații electro-
magnetice și afecțiunile sistemului imunitar, ca de exemplu sindromul oboselii cronice, cel de sensibilitate electro-
magnetică (sau electro-hipersensibilitate) – un cumul de simptome și manifestari care includ incapacitatea de con-
centrare, stare de panică, dezorientare, tulburări ale vederii, iritații ale pielii, slăbiciune musculară și chiar apariția 
unor stări de leșin”. Aceste simptome afectează în primul rând populații întregi, comunități urbane îndeosebi, dar 
au efecte și asupra ritmului natural a ecosistemelor (floră, faună supusă acestor câmpuri electromagnetice) punând 
în pericol biodiversitatea pe teritoriul expus unor astfel de rețele. Cf. Adi-Maria Simoiu et alii, op. cit. https://drive.
google.com/file/d/19CbWmdGTnnW1iZ9pxlxq1ssAdYl3Eur3/view
62  David Korten, Lumea post-corporatistă,Viața după capitalism, trad. Nicolae Năstase,  ed. Antet, Prahova, 1999, 
pp.105-120 
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conexiune cu viața umană.
În Carta Drepturilor Fundamentale a UE, adoptată la Nisa în 200063, sunt 

garantate pentru întreg teritoriul UE: prin art. 2, dreptul la viață, în art. 3, dreptul 
la integritate fizică și psihică a persoanei, în art. 6, dreptul la libertate și securitate 
al persoanei, în art. 11, libertatea  de expresie și de informare, în art. 20, egalitatea 
în fața legii pentru toți cetățenii europeni, în art. 21, se garantează principiul non-
discriminării iar în art. 35, dreptul la sănătate64. În cadrul acestui drept, se garantează 
la nivelul întregii UE, un înalt standard de protecție a sănătății umane, ca obligație 
atât a statelor membre cât și a instituțiilor UE, în cadrul definirii și  implementării  
tuturor politicilor și activităților Uniunii. Art. 37 din Cartă consacră dreptul la 
protecție a mediului, garantând tuturor cetățenilor europeni, asigurarea de către 
Uniune și de către statele membre a unui înalt nivel de protecție în materie de mediu 
și îmbunătățirea calității mediului, ca fiind obligatoriu de integrat în politicile 
Uniunii asigurată în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.  

3. Concluzii

După cum am arătat în această explorare pe scurt asupra amenințărilor privind 
securitatea națională, acestea sunt amenințări de tip nou, generate de concepții non-
convenționale asupra războiului, de forme noi de manifestare a unui conflict armat, în 
care însăși noțiunea de „armă” devine una non-convențională, mediul fiind sau riscând 
să fie din ce în ce mai mult în sec. XXI, supus unor presiuni de folosire a sa ca obiectiv 
militar sau ca armă împotriva altui stat. Ecosistemele terestre și acvatice pot deveni ținte 
ale unor „războaie” manifestate prin poluări intense și permanente, în care activitățile 
clandestine sau la limita legalității cu deșeuri toxice sau chimice, combinate cu defrișările 
masive și ilegale sau cu o legislație intenționat laxă, permisivă, a folosirii pădurilor în 
proprietate privată fără niciun amestec al statului,  combinate cu corupția administrativă și 
cu emiterea cu ușurință a avizelor de mediu sau a autorizațiilor de defrișare a pădurilor și 
de schimbare a scopului folosinței și a naturii terenurilor, duc la distrugeri grave, de multe 
ori ireversibile asupra mediului, inclusiv și mai ales în timp de pace, care afectează nu doar 
statul respectiv ci și ecosistemele regionale, fondul forestier european și capacitatea 
UE de a deveni și de a menține statutul de „putere verde” în sec. XXI ca dimensiune 
specifică și strategică a profilului său de actor global.

Lipsa de înțelegere aprofundată asupra pericolelor la care sunt expuși cetățenii 
europeni și mediul înconjurător de pe teritoriul UE, nu doar prin activități poluatoare 
clasice dar și prin introducerea unor tehnologii de tip 5G care au nevoie de o infrastructură 
masivă, și care țintesc habitatele urbane în special, dar produc efecte implicit asupra 
habitatelor naturale inconjurătoare (firmele dorind o acoperire națională sau regională, 
63 https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-nice
64 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991, https://www.jrseco.com/european-union-
5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/
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ca grup de țări, logica interesului comercial riscând să primeze asupra logicii securității 
naționale și asupra securității regional-europene pe care UE prin pilonul politicii de 
apărare comună este obligată să o garanteze cetățenilor europeni, prin conexiunea dintre 
securitatea umană, securitatea mediului și securitatea regional-europeană), va supune 
statele la o directă vulnerabilitate în  a înțelege și a lua măsuri rapide de prohibiție a 
tehnologiilor 5G (care sunt în esență tehnologii cu aplicații militare ce pot fi întoarse 
împotriva unor comunități și popoare întregi, făcând inutilă desfășurarea unui război în 
sensul clasic). 

Lipsa de flexibilitate în a înțelege conexiunea esențială dintre securitatea mediului 
și securitatea națională sau regională va duce la breșe de securitate și la vulnerabilități 
extrem de mari din perspectiva noilor tipuri de războaie, care trebuie evitate din timp și 
prevenite, sub aspectul celor menționate de noi în prezenta lucrare. 

Dacă UE își propune să atingă statutul de ”putere verde” în sec. XXI și 
să  îl mențină dar și dacă UE își propune să reprezinte ”prima lume”, din punct 
de vedere al respectării standardelor înalte privind mediul înconjurător și calitatea 
vieții oferită cetățenilor europeni, asigurând protecția biodiversității pe teritoriul 
european, dar și respectarea drepturilor garantate de Carta Fundamentală de la Nisa 
din 2000, apreciem că instituțiile UE trebuie sa abandoneze rapid logica superficială, 
comercială privind tehnologiile 5 G și să introducă abordarea aprofundată cu privire 
la electrosmog pe agendele de priorități strategice ale sale și să implementeze la 
nivel național și european o legislație unitară de prohibiție a tehnologiilor 5G ( care 
creează din teritoriul UE o zonă nesigură, de tip ”lumea a treia” din perspectiva 
noilor războaie, axate pe provocări privind securitatea mediului).

Bibliografie

1. Brussels, 11.12.2019 COM(2019) 640 final, Communication from the 
Commission to the European Parliament, the European Council, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions,  The European Green Deal-https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

2. European Parliament, P8_TA(2016) 0034, Mid-term review of the EU’s 
Biodiversity Strategy , European Parliament resolution of 2 February 2016 
on the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0034_EN.html

3. Korten, David, Lumea post-corporatistă,Viața după capitalism, trad. 
Nicolae Năstase,  ed. Antet, Prahova, 1999

4. Malița, Mircea, Cumințenia pământului. Strategii de supraviețuire în 
istoria poporului român, ed. Corint, București, 2010

5. Marinescu, Daniela, Tratat de dreptul mediului, ed. a IV-a, ed. Universul 
Juridic, București, 2010

SECURITATE ȘI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021 249

6. Simoiu, Adi-Maria (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe),Stancu 
Polixenia (Clinica de Oncopediatrie, Spitalul Clinic de Urgență Craiova), 
Gligor Șerban (Asociația Civică pentru Viață), Poluarea electromagnetică 
de radiofrecvență, efecte asupra sistemelor biologice pe termen scurt 
și îndelungat ale implementării tehnologiei 5G, în antologia Vizionarii 
neamului nostru, decembrie 2019, simpozion științific Vizionarii neamului 
nostru, Asociatia Art Zalmoxa,  Craiova, 7 decembrie 2019

7. www.biodiversity.europa.eu
8. https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_

en.htm#stra
9. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0034_

EN.html?redirect
10. https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/cbd/

index_en.htm
11. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
12. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_en.htm
13. https://www.weforum.org/agenda/2018/10/weve-lost-60-of-wildlife-in-less-

than-50-years
14. https://www.cbd.int/conferences/2018
15. https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/wcel-

resources/global-pact-environment
16. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-056.pdf
17. http://kenyalaw.org/treaties/treaties/37/AFRICAN-CONVENTION-ON-THE-

CONSERVATION-OF-NATURE-AND
18. https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_for_the_Preservation_of_Wild_

Animals,_Birds_and_Fish_in_Africa
19. https://www.oas.org/juridico/english/treaties/c-8.html
20. https://www.ecolex.org/details/treaty/convention-on-nature-protection-and-

wild-life-preservation-in-the-western-hemisphere-tre-000085/
21. https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
22. https://digitallibrary.un.org/record/213227
23. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0034_EN.html
24. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/61d4259b-0655-11e8-

b8f5-01aa75ed71a1/language-en
25. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_

en.pdf
26. https://www.ecolex.org/details/treaty/convention-on-conservation-of-nature-in-

the-south-pacific-tre-000540/
27. https://www.weforum.org/agenda/2018/10/weve-lost-60-of-wildlife-in-less-

than-50-years/
28. http://www.wwf.ca/newsroom/?28881/60-per-cent-of-wildlife-worldwide-has-

been-lost

SECURITATE ȘI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021250

29. https://www.internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/ILA/ILA-Rules_on_
the_Water_Pollution_in_an_International_Drainage_Basin-Montreal1982.pdf

30. https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-
believe-5g-is-safe/

31. https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
32. https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-358968A1.pdf
33. https://drive.google.com/file/d/19CbWmdGTnnW1iZ9pxlxq1ssAdYl3Eur3/

view
34. https://emfscientist.org/

35. https://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_
Release_5-1-2015.pdf

36. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991
37. https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-

serious-health-effects-of-5g/
38. https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_Great_risk_

for_EU_US_and_International_Health-Compelling_Evidence.pdf
39. https://www.jrseco.com/nl/tweede-kamer-bezorgd-over-gezondheidsrisicos-van-

straling-5g-netwerk/
40. https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.

terranuova.it%2FNews%2FAttualita%2FUn-Municipio-di-Roma-vota-contro-il-
5G-cosa-fara-la-Giunta

41. https://www.jrseco.com/michigan-senator-testifies-on-health-risks-of-5g/
42. https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_Great_risk_

for_EU_US_and_International_Health-Compelling_Evidence.pdf
43. https://www.jrseco.com/nl/tweede-kamer-bezorgd-over-gezondheidsrisicos-van-

straling-5g-netwerk/, https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=en&u=http
s%3A%2F%2Fwww.terranuova.it%2FNews%2FAttualita%2FUn-Municipio-di-
Roma-vota-contro-il-5G-cosa-fara-la-Giunta,

44. https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1380,
45. https://www.jrseco.com/u-s-senator-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-

technologys-potential-health-risks/
46. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g
47. https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-

and-the-treaties/treaty-of-nice
48. https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
49. http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN

SECURITATE ȘI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021 251

SECURITATE ȘI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Andra-Ioana PÎNZARIU1

Abstract 

The analysis of the current National Security Strategy of Trump 
administration must start from a brief history of all the US strategies, each 
emphasizing one of the four instruments of national power. The national 
interest leads to the formulation of a national strategy and to the calculation of 
the power needed to support this strategy. Decisions made at the international 
level are usually reflected in the usefulness of a state’s power tools. DIME 
model is an abstract, traditional classification of a state actor’s actions. In 
each strategy there are actions that belong to one of the four instruments 
of power (diplomatic, informational, military, economic) and which are 
approached either in a predominantly hard power, or predominantly soft 
power, or by creating a balance between the two, in depending on the purpose 
pursued by each state

Keywords: DIME; hard power; power instruments; soft power; security 
strategies US;
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1. Introduction

Although it is established that national interests are what determine the 
actions of states on the international stage and that the primary interest 

of each state is to survive and ensure national security, it is important take into 
account that it does not have a single content, it varies from state to state. to the state, 
depending on the power they hold, but also over time, being often influenced by 
changes in the international environment.

Through its objectives and content, the Strategy refers to the defense of the 
country and national security as a whole. The paradigm shifts regarding the concept 
of country defense and national security, related to the increasingly unpredictable 
dynamics of the security environment, impose the need to reanalyze it and adapt it.

The United States strategy needs to use, in all its forms, the national 
power instruments of national power to reduce the ambiguity of the international 
environment by taking into consideration the balance between hard and soft power 
elements.

There are contrastive strategies in which national power tools are managed 
independently or fused. The shaping and implementation/administration of a certain 
strategy is a result of strengths, weaknesses, opportunities and challenges of a nation 
or a group of nations.

A number of contemporary models have emerged, that help us understand 
the tools of national power. DIME2, this model of national power instruments: 
diplomatic, informational, military and economic, was developed by the US military 
right after World War II and grew prominently during the Cold War.

DIME power tools come from a nation’s resources which can be considered 
natural or social. In short, a nation’s resources are contributions to elements of 
national power, while elements of national power are combined in a variety of 
proportions to form and articulate national power.

 

2. Analysis of the evolution of the United States of America 
Security Strategies up to the present from the DIME model’s 
perspective

Nations, like individuals, have interests, derived from their goals and values 
that motivate their actions. A national interest is “a public good that concerns all, 
or most citizens; a vital national interest is that interest for which they are willing 
to shed their blood and spend their wealth to defend it. National interests usually 

2  Joint Publication 1, Doctrine of the Armed Forces of the United States, Chapter 1, p. 12
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combine security with material concerns, on the one hand, and moral and ethical 
concerns, on the other.”3

National interests are defined by the aspirations and needs of a nation in 
connection to its external environment. Any states national interests can determine 
the implication in the rest of the world, the focus on their actions can ensure their 
protection, and are therefore the start for defining the national security objectives and 
formulating a national security strategy.

A national security strategy can be “a unifying document designed to create an 
internal consensus on international relations, defense, diplomacy, economic strategy 
and internal security.”4

The strategy can also be described as “a capacity development plan to 
achieve the policy objectives”5. The US Department of Defense defines a national 
strategy as “a prudent idea or set of ideas to use all instruments of national power 
in a synchronized and integrated manner to achieve objectives. Most essentially, 
the strategy is “a calculated or deliberate relationship between goals and means, 
intentions and abilities, power and purpose. For the nation-states, a national strategy 
contributes to the country’s effort to bring about the best security for itself.” 6

 The National Security Strategy is a document created by the executive part 
of the government and is subsequently approved by Congress. The strategy outlines 
the main concerns of US national security and how the administration intends to deal 
with them.

The first US National Security Strategy was developed by Reagan administration 
in 1987, at a time of international instability due to the decline of the USSR and the 
increasingly difficult economic situation in most socialist states. This strategy has 
become a model for most states in defining policies and lines of action regarding national 
security, having a military model7

During the Clinton administration, two National Security Strategies were 
developed. In addition to the classic model of hard power, they introduced elements of 
soft power by creating diplomatic relations, agreements meant to resolve conflicts and 
strengthen US status internationally through them.

The Clinton administration’s democratic strategies energized and boosted 
democratic reforms in the former socialist states, encouraging the establishment and 
expansion of the European Union. The NATO-Russia agreement, which allowed NATO 

3  Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Restoration of the World Order, Antet Revolution Publi-
shing House, 2012, p. 41

4  Thomas P., Reilly, The National Security Strategy of the United States: Development of Grand Strategy, U.S. Army 
War College Strategy Research Project, Carlisle, PA, May 3, 2004, p. 14

5  Richard, K. Betts, U.S. National Security Strategy: Lenses and Landmarks, November, 2004, p. 7

6  John Lewis, Gaddis, Containment and the Logic of Strategy, The National Interest, No. 10, Winter 1987-88, p. 29.

7   ***, Military Strategy, White House, Ronald Reagan Administration, 1987.
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to expand and defined the principles of a new constructive relationship with Russia, which 
was still recovering from the shock of the USSR disintegration, was a real achievement 
for the Clinton administration (White House, Bill Clinton Administration, 1994-2001). 
On September 17, 2002, the Bush Jr. administration National Security Strategy was 
approved, which contained the controversial doctrine of preventive warfare. 

 President Bush Jr. administration created this strategy in 2002 based on the strong 
emotional reaction of American citizens, even the entire democratic world, caused by 
the attack of 11.09.2001. The war in Afghanistan, the first Allied intervention generated 
by the activation of Art. 5 of the North Atlantic Treaty, the war in Iraq, the coalition 
to remove Saddam Hussein, influenced the strategies of the republican administration, 
terrorism becoming the most important enemy of international security and the role 
of the state. This policy principle has been applied in particular in the Middle East to 
combat international terrorist organizations and to justify the invasion of Iraq.

From the perspective of DIME analysis proposed by us, during the Bush Jr. 
administration, the strategies overshadowed the soft elements, especially diplomacy, 
and emphasized the hard element, the military instrument of national power in the fight 
against the new enemy: terrorism. An element of soft power that is found in the actions 
taken by the Bush Jr. administration and included in the security strategies designed, is 
the information element, which supported the military tool in the fight against terrorism, 
but overall these strategies are dominated by elements of hard power.

The Obama administration’s first National Security Strategy described a strong 
America, whose goal was to lead a strong state in an international context, where there 
were still multiple threats, terrorism being among those explicitly nominated. It was a 
strategy of bringing to the forefront of the United States’ international relations, which 
sought to de-escalate the diplomatic situation with the Russian Federation and build 
bridges of communication, including with Iran. In addition, Russia, Iran and China have 
been mentioned as partner countries in global development, and global cooperation 
would be the main way forward.

The goal of the Obama National Security Strategy is to ensure a stable global 
conjuncture, the most effective long-term measure for resolving conflicts is to promote 
democracy and economic development. An important objective of this strategy was 
to emphasize a sustainable world order, by endorse international institutions and 
organizations. By taking a stand against the weapons proliferation of mass destruction, 
the Obama administration has provided solutions to strengthen relations with Iran and 
China through a cooperative attitude (White House, Barack Obama Administration, 
2010).

In the Obama administration’s second term, the National Security Strategy 
offered a new vision for promoting national interests (White House, Barack Obama 
Administration, 2015). This strategy included a globalist, constructivist approach and 
was complemented by a Military Strategy that strengthened the message of conciliation 
and international cooperation. A conclusion about the Obama administration’s second 
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strategy is that it pursues the same line of major involvement of soft power elements in 
defending national interests and raises with these tools of national power, making this 
strategy one with a predominant focus on soft power.

3. Analysis of Trump’s Current Security Strategy from the 
DIME model’s perspective

The analysis will continue with the most recent National Security Strategy, the one 
of Trump’s administration and we will pay more attention in identifying the instruments 
of national power according to their classification in hard and soft power elements.

The Trump administration unveiled its first National Security Strategy on 
December 18, 2017. The document characterized the international environment as 
competitive, rather than an international community based on inter-state support (White 
House, Donald Trump Administration, 2017).

He also noted that in order to manage a possible conflict with rival powers, the 
United States must rebuild and expand its military and economic powers and restore 
confidence in its values. Here it became visible a strong return to the hard power 
elements of state power, a return to the forefront of a strong state through its military and 
economic instruments. 

The strategy of the Trump administration presents four national interests, which 
are considered vital, as follows:

1. Protecting the American state;
2. Promoting American well being;
3. Maintaining peace even with the use of force;
4. Increasing American influence8 (White House, Donald Trump Administration, 

2017).
The measures proposed for the first pillar are to strengthen state border control 

and change the immigration system to help the Americans identify any kind of threats 
and confront them with their source, before they ever reach US borders or develop a 
stratified system of missile defense in order to defend the US from these types of attacks.

It is important to observe that all these measures, of the first pillar, put acceptance 
on the coercive side of the instruments of power, especially on the military instrument 
that will support these steps.

Under the second pillar of the Trump administration’s strategy, economic 
measures are meant to bring national production back to the forefront by supporting 
the development of American companies, thus converging on a prosperous domestic 
economy. To succeed in the current geopolitical competition, another important measure 
is that the US must be a leader in research, technology, and innovation. 

8  
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From the description of the approaches proposed by the Trump administration for 
the second pillar, we can see that the emphasis is mainly on the instrument of economic 
power, also from a coercive perspective, to impose the US as an economic power on the 
international stage.

The third pillar is the reference to the preservation of peace by force, through a 
consolidated, renewed and rejuvenated America, which will lead to the assurance of 
peace and discourage hostility. To fulfill this goal, the Trump administration considers 
it necessary to rebuild America’s military force, use all the tools of national power to 
ensure the protection of interests, strengthen its capabilities in many areas, including 
defense and revitalize those who have been neglected, increase America’s power through 
its relationship with its partners and allies, and protect their common interests.

The measures presented are comprehensive and in order to achieve them it’s 
required to use the full range of power tools, but also the complementary capabilities 
that support them, capabilities that are extremely important at a civil level, to ensure 
national interests. It reiterates the importance of the military instrument, to be used as 
a proof of the US strength, a force that wants to be unmatched in the world, bringing 
forward the need to use hard power elements to achieve national goals, strategic and 
security interests.

The diplomatic instrument is also brought to attention, through relations with 
partners and allies, relations that will be strengthened to protect common interests, but 
especially for US to ensure a show of strength, the creation of a strong nation image, 
with tailored external support. Here we can find the hard power part of the diplomatic 
instrument, the way in which relations between states are used to dominate internationally.

The information tool is also mentioned, but also through the prism of a coercive 
approach, by strengthening the capabilities related to cyber and space, which will place 
US in a position of strength at the international level.

In the fourth pillar of the National Security Strategy, the Trump administration 
wants the US to use its influence to promote national interests in the current international 
security environment. The diplomatic and information tool are outlined by presenting 
US diplomatic and development efforts, especially in the information area. We can also 
notice in this situation a show of force, a coercive attitude, of hard power type of use of 
the two instruments.

At the end of the presentation of the fourth pillar we can note the US desire to find 
partnerships with similar states to develop free economies sector and world peace. The 
new US foreign policy aims to emphasize America’s influence in the world as being a 
positive influence, an aspect in which we can see a positive final touch of attraction, soft 
power 

This strategy ticked the existence of hard power elements by concentrating the 
efforts of the US administration towards a development of the armed forces (necessary 
both to ensure national security and the position of military power internationally), and 
strengthening an economy based on national production. Promoting active diplomacy 
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and an efficient information system are also priorities of the Trump administration, thus 
being included in the strategy some elements of soft power concept. Complementary 
capabilities are also not forgotten, such as the legal element that can promote the values 
of the American state.

It is important to take into consideration that US National Security Strategy will 
promote American influence in the world. “America will lead again” Donald Trump 
said in his strategy presentation. Contrary to what might be expected from a document 
proclaiming a return to the principle of realism (by emphasizing the need for economic 
and military development) there are mentions, especially in the fourth pillar, of US 
involvement in international advocacy activities, human rights and assistance to fragile 
states. Based on the analysis of the four pillars, through the use of national power 
instruments, we can consider that the objective of the strategy is mainly to curb the 
rise of China and Russia, and to achieve this the US state aims to return to winning the 
strategic game.

It is important, following this analysis, to structure the actions proposed by the 
Trump administration in the national strategy, on each instrument of power separately, so 
we can see if the concept is more based on hard power – military and economic actions, 
or more on soft power – diplomatic and informational actions or an equilibrium between 
the two of them.

Diplomatic:
• strengthening relations with all partners and allies in order to protect their 

interests;
• using influence in the international sphere to advance national interests;
• protecting and promoting an essential national value - democracy;
• actions of international assistance for fragile states;
• changing the way of negotiating with the great powers in a unilateral manner - 

the negotiation taking place under the conditions agreed by the USA;
• ensuring a balance of power in favor of the United States in key regions of the 

world - Indo-Pacific, Europe, the Middle East.

Information:
• identifying threats without them reaching state borders by using all the 

communication channels available 
• strengthening cyber capabilities;
• increasing the capacity to discourage aggression from another sphere than that 

of the classic war (information war, proxy operations);
• pursuing cooperation in government policy through strategic communication.
Military:
• ensuring a better control of the state borders;
• development of a stratified missile defense system;
• ensuring a top place in the fields of research, technology and innovation in 
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national security;
• rebuilding the military force to remain the first military power in the international 

arena;
• immediate response capacity and level of efficiency in case of crisis and conflict.
Economic:
• rejuvenating the economy for the benefit of workers and companies;
• ensuring free, fair and reciprocal economic relations;
• implementing trade protectionism by adding additional tariffs on products 

imported from China, in order to restore the balance of economic power in its favor;
• tax cuts and more benefits for American companies;
• ensuring considerable reserves of natural resources;
• reducing the economic deficit;
From the perspective of the instruments of national power - DIME, as analyzed 

in this scientific approach, it is visible that the Trump administration’s strategy, although 
trying a seemingly balanced approach to smart power, through the effects of actions, the 
balance of this configuration seems to be inclined in favor of the elements of hard power 
through economic and military strengthening. 

4. Conclusions

In the 21st century, the international relations spectrum is constantly designed 
by the international policies, determined by their background. The foreign policy 
expansion emerged from national interest’s recognition and priorities, solid long-
term assessment of global and regional tendencies and from the structured strategic 
thinking towards methods and tools through which interests and priorities can be 
fulfilled.    

In the 21st century international relations are constantly reconfigured by the 
states foreign policies, determined by the country’s national interests, and their 
background. The importance of developing a National Security Strategy is also 
determined by the need to have a clear security policy given the risks and threats 
(internal and external).

American power and influence are widespread and multidimensional. All the 
tools of national power are and must be employed to withstand a transforming world 
paved with volatility, unpredictability, intricacy and ambiguity. Nevertheless, the 
questioning of strategic integration continues to adjust the tools to a relevant efficiency 
in pursuit of national interests. The United States strategy must use, individually and 
fused, its instruments of national power to narrow the multi-faceted threats of the 
international environment, and shape it in ways conducive to US interests

To define the conceptual elements specific to this article, the documentary 
method was used as a research method, by making a documentary analysis on US 
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national security strategies and the deductive reasoning to define the national power 
elements in regarding to the DIME model’s perspective.

In conclusion, in a dynamic international security environment, the US 
will have to change its position from a shadow leader to full involvement in this 
challenging global competition, in which threats are of an economic, diplomatic, 
informational nature and not just military, with a combination of hard and soft 
power elements, creating its own combination of smart power in achieving strategic 
objectives and national security interests.
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CIVILIZAȚII  ENDOGENE
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Abstract 

Once with the matriarchal mega-age, a very longue time starting in 
our opinion, once with the humans birth and with the first articulated sounds, 
with the first onomatopoeias-metaphors, an age embracing the Paleolithic 
and Neolithic both, until the appearance of the patriarchal age (once with the 
process of destructing the sophisticated civilizations of the Goddess by nomad 
warrior tribes, and once with creation of the first kingdoms/tribes leaded by 
priests and kings as representing a masculine supreme God), we can talk also, 
about the first types of globalization. These types of globalization are based 
on common elements (as, for example, a common set of words, expressions 
and common notions) exported by an advanced civilization center (as the 
carpathian-danubian one) to other continents. The Rumanian language is the 
Gold Language, the Sacred language of the archaic, of the matriarchal mega-
age, the first language of the Old Europe, as the experts are certifying, formed 

1  Cercetător științific independent. Expert în relații internaționale și studii de securitate.

Studii de gen. Impactul ideologiei de gen asupra organizării umane și a evoluției 
societății omenești. Prima globalizare a lumii - cea a mega-epocii matriarhale 

IMPERIILE MATRIARHALE ARHAICE ALE 
W-ALLACHIEI (ȚĂRII SFINTE A LIMBII 

RUMÂNE): IMPERIILE AFRICANE (EGIPT/
ȚARA NEAGRĂ; SUDAN/ȚARA KUSH/NUBIA; 

LIBIA /TEHENU)

THE ARCHAIC MATRIARCHAL EMPIRES 
OF W-ALLACHIA (HOLLY COUNTRY OF 

THE RUMANIAN LANGUAGE AS CULTURAL 
PRIMORDIAL GLOBALIZATION): THE 

AFRICAN EMPIRES (EGYPT/ BLACK COUNTRY; 
SUDAN/ KUSH COUNTRY; LYBIA/ TEHENU)
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within an evoluated cultural area, even from the beginnings of Paleolithic, 
by having into account the permanence of living within the Romanian area, 
from the so-called “Bugiulesti man” (estimated to 2 billion years) until today. 
The matriarchal mega-age, based on civilizations of Goddess cult, is also, 
a huge time of expansion for the Rumanian language towards other world 
regions, creating shapes of cultural globalization noticeable until our days. 
We can talk about so-called “empires of words”, attesting the existence of 
common lexical funds, borrowed word-particles, linguistic constructions and 
terms within fresh cultures or within cultures created as expression of such 
civilizational expansion of Rumanian language from its original center (area 
of today Romania and its vicinity) to Indonesia and Africa. The present article 
is exploring only a part of this linguistic expansion of Rumanian language 
to African zone, through trans-continental roads of Paleolithic and Neolithic 
connecting the archaic world of the Goddess into a common culture form, 
knew in the archaic myths and legends as “one mankind with one language 
and common projects” (as global mega- buildings, of “Babel” type). The 
contribution of the archaic Goddess civilization (the matriarchal civilizations) 
of the Rumanians to the archaic global culture is not enough known, neither 
studied, inclusively from the perspective of gender studies, despite the fact 
such global feminine cultures started from the area of today Romania , giving 
their contribution to the creation of the first globalization (as a matriarchal–
kind of globalization) whose elements we can find  even in  patriarchal 
cultures, subsequently developed, and deriving partially, from the original, 
Rumanian one (ancient Egypt, the tuareg culture from the archaic Libyan 
area, even the imperial italic Rome) where the translation and legitimacy 
of the power and also, the knowledge  of writing are made by and through 
the woman. Aryan culture born on the territory of today Romania, as many 
academics are attesting, is not at all a patriarchal culture, but on a contrary, 
it is a fundamental matriarchal one, if we take into account the civilizations 
born in this area, and their expansions, within the matriarchal mega-age (only 
the beginning of Paleolithic being considerate as starting  600.000 years 
ago) which itself is a history before patriarchal history (started only recently, 
approx. in 3000 BC, for areas as Sumer, or in 1900 BC for Greek area, under 
the invasion of nomad warrior tribes).2

Keywords: matriarchal mega-age; Goddess religion; first shapes of 
globalization; archaic age; Paleolithic and Neolithic global empires; global 
expansion of Rumanian language; first global civilizations; 

 *

2  Prezentul studiu constituie o perspectivă teoretică a autoarei și nu implică nicio persoană fizică sau juridică. Toate 
drepturile rezervate. Citările  privind prezentul text se fac cu menționarea completă a sursei.  
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Rezumat 

Odată cu mega-eră matriarhală, o perioadă imensă de timp, începând în 
opinia noastră, odată cu apariția speciei umane și primelor sunete articulate, 
a primelor onomatopee-metafore, cuprinzând paleoliticul și neoliticul, până 
la apariția epocii patriarhale (odată cu procesul de distrugere a civiliziațiilor 
sofisticate ale Zeiței de către triburile nomade de războinici și cu apariția 
primelor regate/triburi conduse de regi și preoți ca reprezentanți ai unui 
zeu suprem), putem vorbi și de prime forme de globalizare. Acestea sunt 
bazate pe elemente comune (de exemplu, pe de un set de cuvinte și noțiuni 
comune) exportate de un nucleu civilizațional avansat (precum cel carpato-
danubian), către alte continente. Limba rumână este limba sfântă a mega-
erei matriarhale, o limbă-matcă a Vechii Europe, așa cum atestă specialiștii, 
formată într-un areal de cultură evoluată, încă din negurile paleoliticului, 
având în vedere continuitatea neîntreruptă de viețuire în arealul României 
de azi, de la ”omul de la Bugiulești” (2 milioane de ani) până azi. Mega-eră 
matriarhală, bazată pe civilizații ale cultului Zeiței, este și perioadă imensă 
de timp în care se extinde limba rumână către alte regiuni ale globului, în 
forme de globalizare culturală observabile până în zilele noastre. Este vorba 
de așa-numite ”imperii ale cuvintelor”, atestând existența unor fonduri 
lexicale comune sau a unor împrumuturi de particule, construcții lingvistice și 
termeni de către culturi incipiente sau formate tocmai prin această expansiune 
civilizațională a limbii rumâne de la nucleul său original (arealul României 
de azi și împrejurimile sale) până spre Indonezia și Africa. Articolul de față 
explorează doar o parte din această expansiune a limbii rumâne, înspre zona 
Africană, pe drumuri transcontinentale ale paleoliticului și neoliticului care 
conectau lumea arhaică a Zeiței într-o formă culturală comună despre care 
informațiile din mituri și legende vorbesc ca despre ”o omenire cu o singură 
limbă”, cu proiecte comune (de tipul mega-structurilor globale de tip Babel). 
Aportul civilizațiilor Zeiței (civilizațiile matriarhale) ale rumânilor la cultura 
globală nu este suficient de cunoscut sau studiat, inclusiv din prisma studiilor 
de gen, deși aceste culturi feminine pornite din arealul României de azi au 
contribuit la formarea primei globalizări (una matriarhală), ale carei elemente 
le întâlnim în culturi patriarhale, ulterioare, derivate din ea (Egiptul antic, 
cultura tuaregilor din zona arhaică Libiană, și chiar Roma italică imperială), 
unde transmiterea și legitimitatea puterii dar și cunoașterea scrierii se fac 
prin femeie. Cultura ar-iană  născută pe arealul României de azi, așa cum 
atestă specialiști reputați la nivel internațional, nu este una patriarhală ci 
una fundamental matriarhală, dacă luăm în considerare civilizațiile născute 
în acest areal și expansiunea lor pe parcursul mega-erei matriarhale (doar 
începutul paleoliticului fiind plasat la 600.000 î.e.n.) care în sine este o istorie 
înaintea istoriei patriarhale (începută abia recent, pe la  3000 î.e.n., în zone ca 
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Sumerul sau pe la 1900 î.e.n. în zona Greciei, sub invazia triburilor nomade 
de războinici). 
Cuvinte-cheie: mega-eră matriarhală ; cultul Zeiței ; primele forme de 
globalizare ; arhaic ; imperii paleolitice și neolitice globale ; extindere globală 
a limbii rumâne ; primele civilizații globale ;

Introducere: Mega-epocă matriarhală, prima globalizare 
a lumii. Limba rumână – o limbă globală, limba de aur, limba 
sfântă sau limba generată de nucleul civilizației-matcă a întregii 
Europe (W-Allachia, Țara Sfântă a arhaicului, România de azi 
și împrejurimile ei cu vorbitori de limbă rumână)

Numeroase recunoașteri pe plan academic internațional au fost făcute 
de-a lungul timpului cu privire la caracterul unic, străvechi și de tip 

„civilizație-matcă” al civilizației danubiano-carpato-pontice, nu doar  cu referire la 
etapa sa neolitică ci privind încă de la originile sale proto-paleolitice, ca fiind una 
din cele mai vechi civilizații ale lumii. Este de asemenea, recunoscut atât în scrieri 
ale autorilor antici cât și în abordări științifice din secolele XIX, XX și din prezent, 
faptul că a fost realizată progresiv o entitate imperială (cu referire la perioada daco-
getică, adică a regatelor patriarhale) ce se întindea ”în Africa și în Asia Mică până 
în Iberia”, spune un autor antic. În opinia noastră, aceste referiri istorice nu surprind 
decât o etapă din evoluția progresivă a Marelui Spațiu al Leului Negru, un imperiu 
matriarhal global bazat pe limba și civilizația rumână, format încă din perioadele 
de început ale paleoliticului, folosind rute trans-continentale dinspre Europa 
spre alte continente pentru extinderea acestei culturi carpato-danubiano-pontice, 
privitor la care neoliticul românesc este unul sofisticat, începând de pe la 10.000 
î.e.n. 

Nu putem decât să avem în vedere opiniile specialiștilor internaționali cu 
privire la civilizația ar-iană (rumânească) de pe arealul României de azi și la 
rolul său în istoria lumii (istoria cuprinzând aici și perioada mega-erei matriarhale, 
calificată de ideologia patriarhală drept pre-istorie, adică ”un timp primitiv și ante-
civilizație”).

Astfel, putem cita autori precum3: Mark Pagel, profesor de evoluție biologică 
la Universitatea Reading din Londra: „Acum peste 10.000 de ani, în spațiul carpatic 
a existat un popor care vorbea o limbă unică, precursoare a sanscritei și a latinei” ; 
Dionisie-Areopagitul (sec. I d.Hr.): „În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai 
mare ţară care se întindea din Asia Mică până în Iberia şi din nordul Africii până 
dincolo de Scandinavia […] Ţara imensă a dacilor.” (Fontes, I, p. 529); Marco 
3  https://getarumterra.wordpress.com 
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Merlini, arheolog italian, despre plăcuţele de la Tărtăria: „Oasele ca şi plăcuţele sunt 
foarte vechi. Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că scrierea a 
început în Europa cu 2.000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o 
comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe” ; Louis 
de La Vallée-Poussin (Histoire du monde. Indo-européens et Indo-iraniens. L’Inde 
jusque vers 300 av. J.C.): „Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi consideraţi ca 
locuitori de origine a limbilor indo-europene, adică strămoşii Omenirii” ;  Gordon 
V. Childe (1926, The Aryans: A Study of Indo-European Origins): „Locurile primare 
ale dacilor trebuie căutate pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului 
principal de formare şi expansiune a indo-europenilor, trebuie să fie plasată la nordul 
şi la sudul Dunării” ; Eugène Pittard (1917, La Roumanie – Valachie, Moldavie, 
Dobroudja): „Strămoşii etnici ai românilor urcă neîndoielnic pînă în primele vîrste 
ale Umanităţii, civilizaţia neolitică română reprezentînd doar un capitol recent din 
istoria ţării”.

 De asemenea, mai pot fi menționați (vorbind despre daco-geți): Iustin, după 
Trogus Pompeius: “De trei ori au dobândit stăpânirea Asiei, dar ei înșiși au rămas 
continuu fie neatinși, fie neînvinși de vreo putere străină. Pe Darius, regele perșilor, 
l-au gonit din Sciția prin fugă rușinoasă; l-au nimicit pe Cirus cu întreaga lui armată; 
pe Zopyrion, general al lui Alexandru cel Mare, l-au făcut să dispară în același fel, 
cu toate oștile sale; armatele romanilor le-au cunoscut din auzite, nu le-au simțit. 
Tot ei au întemeiat Imperiul Part și pe cel Bactrian. Neam de oameni rezistenți la 
eforturi și războaie, forța corpurilor lor era uimitoare; nu făceau nimic de care s-ar fi 
temut să piardă, iar victorioși, nu doresc cu înfocare nimic, în afara gloriei.”

Per Olof Ekström, scriitor suedez: “Limba română este o limbă-cheie, care 
a influențat în mare parte toate limbile Europei.” Cercetătorul Gabriel Gheorghe 
după concluziile Universităţii din Cambridge (The Cambridge History of India): 
„În mileniul V î.H., spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa; Spaţiul 
carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat 
cu populaţie şi civilizaţie, India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța şi aşa-zisul 
spaţiu slav”.

Arealul României de azi (numită, pe bună dreptate, de străini, W-Allachia, 
în semn de respect suprem - echivalat la popoarele asiatice cu ideea de divinitate 
- sens inițial care, ulterior s-a pierdut din folosirea termenului de W-Allachia) 
este centrul uneia dintre cele mai vechi civilizații a omenirii, după cum consideră 
numeroși specialiști din diferite zone ale lumii. Indiferent de ideologiile orânduirilor 
politice, acesta a fost un fapt în mod constant afirmat și reafirmat în lumea 
academică internațională, inclusiv de cea academică a marilor puteri.  Astfel, 
conform sumerologului  sovietic A. Kifișin, citat de Paul Tonciulescu în lucrarea sa, 
sumerolog care a și publicat o hartă special întocmită de el, ”strămoșii românilor de 
azi au exercitat o puternică influență asupra culturii întregii lumi antice, respectiv 
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asupra vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului și chiar a Chinei”4.

Alți autori arată caracterul originar al limbii rumâne și faptul că ea are 
indiscutabil o vechime mai mare decât latina, rumâna fiind limba–mamă a întregii 
Europe: Daniel Ruzo, 1968 – explorator sud-american (La historia fantastica de un 
descubrimiento): „Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european 
al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de astăzi”5; William Schiller – 
arheolog american (Unde s-a născut civilizaţia?): „Civilizaţia s-a născut acolo unde 
trăieşte astăzi poporul român, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus (…) acum 
circa 13.000 – 15.000 de ani”;  André Armand: „Într-adevăr acesta este unul din 
cele mai vechi popoare din Europa. Fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. 
Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei şlefuite – până în zilele 
noastre, susţinând astfel printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea 
unui neam.” ;  D`Hauterive (Memoriu asupra vechei şi actualei stări a Moldovei, 
Ed. Acad., p. 255-257, 1902): „Latineasca, departe de a fi trunchiul limbilor care se 
vorbesc azi, s-ar putea zice că este mai puţin în firea celei dintâi firi romane, că ea a 
schimbat mai mult vorbele sale cele dintâi şi dacă nu m-aş teme să dau o înfăţişare 
paradoxală acestei observaţii juste, aş zice că ea e cea mai nouă dintre toate, sau cel 
puţin a aceea în ale cărei părţi se găsesc mai puţine urme din graiul popoarelor din 
care s-au născut. Limba latinească în adevăr se trage din acest grai, iar celelalte 
limbi, mai ales moldoveneasca, sunt însuşi acest grai.”

Alți autori arată continuitatea neîntreruptă a locuitorilor din arealul 
României de azi: Huszti András (1791, Vechea şi noua Dacie): „Urmaşii geto-dacilor 
trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care 
glăsuiau mai demult părinţii lor.” Harald Haarmann, savant german: “Cea mai veche 
scriere din lume e cea de la Tărtăria – România. Civilizația Danubiană este prima 
mare civilizație din istorie, mai veche cu mii de ani decât cea sumeriană (considerată 
încă leagănul civilizației)”; Cavasius (De Administratione Regni Transylvaniae): 
„Limba rumână are mai multă latinitate decât cea italiană” ; Leclerc (Moldo-Vlahia, 
1866, Paris): „În Italia, Spania şi Galia, poporul se slujea de un idiom de formaţie 
mai veche, sub numele de lingua rumânească, ca pe timpul lui Cicero”; Clémence 
Royer (Bulletin de la Société d’Anthropologie, Paris, 1879): “Că celţii, germanii, 
chiar latinii vin din estul Europei o admit şi o cred. Din contră, toate legendele, toate 
tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din occident. De o parte ca şi de 
cealaltă noi trebuie să le căutăm leagănul comun la Dunărea de jos, în această 
Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm”.

La aceste aprecieri și opinii științifice mai adaugăm și pe cea exprimată de 

4  În Dumitru Bălașa, Dacii de-a lungul mileniilor, Ed. Cuget Românesc, Bârda, ed. a II-a, s. a, pp. 23-24, citându-l 
pe Paul Tonciulescu, Știința sovietică în sprijinul istoriei patriei noastre, Tărtăria și Șaue, zeul ei, în revista Flacăra, 
1982, noiembrie 12, p. 17. M. Garasanian si I.Nestor, Începuturi de civilizație în sud-estul Europei, în vol. Strămoșii 
poporului roman, geto-dacii și epoca lor, Ed. Politică, București, 1980. 
5  https://www.dir.org.ro/daniel-ruzo-1968-am-cercetat-muntii-din-cinci-continente-dar-in-carpati-am-gasit-monu-
mente-unice-dovedind-ca-in-aceste-locuri-a-existat-o-civilizatie-mareata-constituind-centrul-celei-mai-vechi/
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Miceal Ledwith, fostul consilier al Papei Ioan Paul al II-lea: “Chiar dacă se știe 
că latina este limba oficială a Bisericii Catolice, precum și limba Imperiului Roman, 
iar limba română este o limbă latină, mai puțină lume cunoaște că limba română, 
sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, și nu invers. 
Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină 
este o limbă românească. Așadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munții Bucegi, 
din Brașov, din București. Voi sunteți cei care ați oferit un vehicul minunat lumii 
occidentale (limba latină)”6.

Limba rumână (vorbită neîncetat pe arealul României de azi și în împrejurimile 
locuite neîntrerupt de comunități de români, de la apariția primilor oameni până 
azi), ca limbă numită de străini, ”w-allaha” (limba Țării Sfinte, a culturii-matcă 
a întregii Europe și a uneia din cele mai vechi civilizații ale lumii) are o origine 
locală, fiind creată progresiv de ar-ieni (băștinași, rumâni), are o origine onomatopeică, 
românii creând această limbă în mai multe feluri, în opinia specialiștilor7. 

Esențial este să remarcăm  faptul că rumânii și-au creat singuri limba, pe 
care au vorbit-o începând de la primele sunete, onomatopee, interjecții, de la 
primele metafore și morfemele de cuvânt ale omului primitiv al acestor locuri, 
până la cuvintele compuse8, de la omul de la Bugiulești (descoperit în jud. ar-ian 
VÂL-cea, datat a avea o vechime între 2 milioane -1,9 milioane de ani), alături 
de unelte primitive,  și până azi. Mai trebuie să remarcăm și că primul hominid 
modern al Europei a fost descoperit tot în arealul României de azi, fiind Ion 
de la Anina, datat a avea o vechime de  40.000 de ani,  deci destul de recentă, în 
condițiile în care se estimează vârsta de început a paleoliticului (prima vârstă a mega-
erei matriarhale) a fi de la 1 milion- 600.000 de ani.

Vechimea limbii rumâne este dată de morfemele de cuvânt și particulele 
specifice ei, de onomatopeele-metafore, de interjecțiile specifice și de cuvintele 
6  https://getarumterra.wordpress.com, https://sites.google.com/site/seimenisatdinneolitic/3-1-1-3-cucuteni-si-sim-
bolismul-de-regenerare, https://www.bzi.ro/iata-cum-ni-se-fura-istoria-nasterea-civilizatiei-s-a-facut-pe-pamantu-
rile-actualei-romanii-755153, http://istorie-furata.blogspot.com/2013/12/spatiul-carpato-dunarean-leaganul.html, 
https://thraxusares.wordpress.com/tag/neolitic/,http://aleximreh.wordpress.com/2011/01/11/povestea-arheologului-
marija-gimbutas/ ,  http://basarabialiterara.com.md, https://luceafarul.net/limba-straveche-din-carpati-este-mama-
latinei-si-a-celorlalte-limbi-europene
7  Lucian Iosif Cueșdean, Istoria antică a neamului românesc, Ed. Solif, București, 2011, pp. 5-9.
8   Cueșdean, op.cit., pp. 14-19.   Reproducerea fidelă a sunetelor mediului înconjurător şi transformarea lor în 
semn lingvistic, în coduri naturale de comunicare, onomatopeele specifice româneşti, cuvinte-imagini auditive ale 
lucrurilor, venite din negura timpului, chiar din epoca de piatră.
2. Crearea de cuvinte-imagini, după acest model, coduri artificiale. 
3. Sistematizarea codurilor artificiale în morfeme stem 
Un morfem stem este o „monosilabă” capacitată să exprime prin consoanele sale (C), sfere semantice vag 
conturate, de dimensiunea a minimum două cuvinte, ce conţin acelaşi morfem monosilabic, chiar dacă sunetul 
vocalic, inclusiv triftong, este simbolizat de un asterisc C*, (*) şi individualizează semantica precisă a cuvintelor 
respective, înţelesul lor, doar în prezenta vocalelor eufonice corespunzătoare, fenomen depistabil, strict, în câte un 
domeniu, în câte o categorie. 
4. Crearea unui Limbaj metaforic logic al morfemelor stem, un sistem specific românesc de elaborat cuvinte-
imagine în întregul nostru vocabular, ce primează asupra oricărui concept etimologic, un acelaşi tipar al limbii 
române, indiferent de etimoanele propuse.
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compuse specifice acestui areal, așa cum le-au construit ar-ienii, locuitorii arealului 
României de azi și a zonelor din jurul său, făuritorii celor mai vechi culturi de prund, 
de cavernă (folosind termenii de ”cultură/civilizație” odată cu apariția picturilor 
rupestre de pe pereții peșterii Coliboaia, estimată a fi de o vechime de 35.000 de ani 
dar și datorită oaselor folosite pe post de unelte rudimentare9, a uneltelor de piatră și 
a primelor scrijelituri pe oase, pe pietre, ce constituie  un ansamblu complex cultural 
specific vârstei de început a paleoliticului). 

Limba rumână este o limbă globală, am spune, întruchipând prima 
formă culturală de globalizare a istoriei omenirii, cea specifică mega-erei 
MATRIARAHALE, formând un spațiu trans-continental unit prin exporturi 
de cuvinte și expresii specifice ei (de unde și denumirea de limbă universală a 
arhaicului, limbă de circulație globală), extinzându-se pe rutele paleolitice folosite 
până în neolitic dar și în epoca antică (rute ulterior denumite și devenite ”Drumul 
Mătăsii”). Această limbă de aur a rezistat la nivel global, definind și edificând 
civilizații, principate, culturi, imperii (Kara-Khitai, imperiul Kushan, Imperiul 
Kashit, Civilizațiile de tip Harappa din Valea Indusului), din paleolitic, din mega-
eră matriarhală până târziu, în epocile patriarhale (1900- 1045 î.e.n.) și fiind din nou 
exportată de invaziile ar-iene recente spre Asia, cele din valurile 1500 î.e.n. 

Limba rumână este o limbă specifică unei civilizații originare de tip 
matriarhal, de aceea ea este prin definiție o expresie a unor forme de organizare 
anterioare patriarhalismului și care au rezistat lui, în regatele patriarhale ale regilor 
geto-daci din arealul său de orgine (în nucleul imperial al limbii de aur, w-allaha) 
fiind un element al civilizației Marii Zeițe, a Marii Mame. 

Limba rumână este pilonul cultural al unui spațiu trans-continental, care 
stă la baza nu doar a limbii latine sau a limbilor europene ci care exportă realități și 
cuvinte (dovadă a întinderii sale geografice globale) în areale culturale extrem de 
diverse și depărtate de nucleul originar (România de azi), în zone din continentele 
africane, asiatice (Mongolia,Indonezia, Golful Martaban, Tropicul Racului).

W-allaha (limba Țării Sfinte), care a dat limba de aur a civilizației mega-
erei matriarhale, civilizația stră-MOAȘELOR, a  Moașelor (dătătoarele de viață, 
cele care aduc la lumină, cele care ajută viața să se ivească), a BABELOR, civilizația 
globală a arhaicului, BABEL (din care derivă imperiul BABIL-onian, denumit 
ulterior astfel de greci, în epoca antică, o epocă recentă) este esențial o limbă globală 
creată de o societate organizată matriarhal, axată pe cultul Marii Zeițe. Ulterior, 
9  Specialiștii arată că apariția vorbirii și a societății, este strâns legată de formarea gândirii, de unde reiese importanța 
socială a limbii în formarea societății umane, a producției sociale, a culturii umane. ”Sunetele emise de oamenii 
primitivi trebuie să se fi deosebit principial de cele ale maimuței, nu doar ca diversitate a modulațiilor, a sunetelor 
ci în rolul lor social, în funcția socială îndeplinită de sunetele omului primitiv față de cele ale maimuțelor, după 
cum se deosebesc unelte rudimentare de muncă ale oamenilor față de bețele și pietrele de care se foloseau uneori 
maimuțele”. ”Sunetele omului primitiv însoțesc procesul muncii, deservind un scop social, în sunetele lor, oamenii 
primitivi exprimând capacitatea lor de gândire abstractă, de metaforă, caracterul conștient al activității lor sociale, nu 
doar instinctul orb”. Istoria universală, redactori I.P. Franțev, I.M. Diakonov, G.E. Iliin, S.V. Kiseleev, V.V. Struve, 
Ed. Științifică, București, 1958, vol. I., pp. 22-23. 
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Moașele (Stră-moașele) au primit și o pereche masculină (dovadă a pătrunderii 
ordinii patriarhale)- Moșul, iar BABELE (în sensul originar de strămoașe, de bunici) 
au primit și o variantă masculină (BABA Novac, de exemplu;  baba- tată în limbile 
turcă sau în India). 

Imperiile sau spațiile globale create de această limbă de aur (limba 
omenirii, limba civilizației matriarhale BABEL, cu sute de milenii înainte de 
apariția vreunui imperiu babilonian)  reflectă puterea de expansiune globală a 
ar-ienilor carpatici, cum îi numesc studiile și specialiștii, a locuitorilor arealului 
României de azi și a  zonelor de origine a limbii rumâne, învecinate teritoriului 
României de azi, în mega-eră matriarhală, ca și purtători ai culturii rumâne, și 
ca distribuitori ai acestei culturi (reflectate prin limba rumână) la un nivel global. 
Morfeme de cuvinte, serii de cuvinte, expresii, sensuri și cuvinte rumânești pot fi 
întâlnite până la Tropicul Racului și în Africa, în culturile străvechi, axate pe același 
rol de depozitar de civilizație (de scriere, de cultură, de sensuri inițiatice) al femeii. 
Atât Egiptul antic (născut pe la 3000 î.e.n.) cât și populațiile originare de libieni erau 
societăți matriarhale, bazate pe un rol al femeii de păstrătoare a scrierii specifice sau 
de transmițătoare a legitimității stăpânirii țării de la o generație la alta (legitimitatea 
politică a faraonilor, de exemplu). 

Limba de aur, rumâna a constituit un spațiu global axat pe utilizarea 
cuvintelor, a particulelor de cuvinte și a sensurilor originare atașate lor de rumâni, 
a morfemelor de cuvânt rumânești, din timpurile paleolitice de la început, până 
în vremuri recente (1045 î.e.n., imperiul Kara-Khitai, de exemplu), spațiu global 
numit de noi convențional Imperiul global HARAPIA sau Marele Spațiu al Leului 
Negru, o civilizație imperială–globală de tip matriarhal (de la nucleul de origine, 
cel rumân) și care constituie prima formă de globalizare (culturală, lingvistică) a 
omenirii.

În prezentul articol vom aminti unele elemente care reflectă aceste aspecte, 
în relația dintre nucleul de origine al acestui imperiu (HARAPIA trans-continental 
arhaic) și unele spații din Africa (Egipt, Libia, Nubia, Sudan etc. ) ca fiind doar 
câteva exemple de expansiune civilizațională de tip matriarhal a limbii sfinte 
(rumâna, w-allaha, limba de aur a epocilor arhaice). 

1. Imperiul trans-contiental HARAPIA (partea africană) 
al Mega-erei matriarhale  

Legenda turnului Babel conține o informație primară a perioadei îndepărtate 
(mega–eră matriarhală, trecută în legendă, în tărâmul fabulosului, de către cronicarii 
perioadei antice, recente) când ”omenirea vorbea o singură limbă”. Limba imperială, 
a primei globalizări este denumită aici ”limba de aur”, este limba Țării Sfinte, a 
unui nucleu situat pe arealul României de azi. În baza acestei limbi a unei societăți 
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cu nucleu matriarhal, omenirea a reușit să ridice mega-construcții globale  spre 
folosul tuturor. Omenirea nu era separată în neamuri, deoarece vorbea o singură 
limbă, considerându-se că face parte dintr-un spațiu comun, unificat, cu interese 
comune. Este clar prima formă de globalizare a omenirii. Limba unică a arhaicului 
îi unea pe oameni în proiecte comune, de dimensiune globală, de pildă pentru 
edificarea unei  arhitecturi globale,  nivel neatins nici de sec. XXI e.n. care nu este 
capabil să unească omenirea în jurul unei singure mega-construcții globale (de pildă, 
o platformă/oraș orbital având ca bază Stația Spațială Internațională).

Nu există în stadiul nostru actual de civilizație, conceptul (arhitectonic, 
ingineresc, tehnologic) de ”construcție globală”, nici măcar în ceea ce privește 
realizarea unei platforme spațiale orbitale, a unei mini-colonii pe lună sau pe Marte, 
a realizării unor zboruri spațiale sau pe orbită, regulate, la care să aducă aport  și să 
participe toate statele lumii, printr-un proiect de implicare comună. 

Înțelegem prin ”imperiul trans-continental HARAPIA” o primă formă 
de globalizare culturală a lumii (de la care pornesc forme de globalizări politice, 
comerciale, sociale, religioase, de organizare culturalo-identitară, geopolitice) 
produsă progresiv, în mega-era matriarhală, începând de la declinul comunei 
primitive și înălțarea formei de orânduire matriarhale (ca formă global răspândită de 
organizare a oamenilor, pe parcursul epocilor proto-paleolitice, paleolitice și neolitice 
și rezistând în unele areale -de exemplu, în arealul culturii Cucuteni, România de azi- 
încă un mileniu, în paralel cu formele incipiente ale orânduirii patriarhale10). 

HARAPIA este cel mai mare imperiu al lumii matriarhale arhaice, cu o 
denumire folosită de noi aici convențional, pornind de la denumirile utilizate în 
basmele populare românești (unități de informație primare provenind din lumea 
arhaică, transmise pe cale orală, de la generație la generație, pe arealul Țării Sfinte, 
România de azi, areal unde s-a vorbit necontenit limba de aur, w-allaha, adică 
rumâna, de la primele sale forme, onomatopeele-metafore ale omului primitiv- luând 
ca reper omul de la Bugiulești/2 milioane de ani sau Ion de la Anina/40.000 de ani- și 
până în zilele noastre). 

HARAPIA este un imperiu definit printr-o unitate culturală vizibilă și azi, 
după zeci dacă nu sute de milenii (având în vedere că paleoliticul este considerat 
a începe de la 600.000 î.e.n., el fiind prin excelență o epocă de tip matriarhal, 
bazat pe rolul femeii ca întemeietoare, păstrătoare și continuatoare, ca garant al 
speciei umane și al civilizației), unde scrierea, cultura, viața sunt raportate esențial 
la femeie și unde femeia este divinizată, venerată, respectată și are rol predominant 
, dacă nu exclusiv, în perpetuarea, bunăstarea, civilizarea speciei umane. Cetele de 
vânători și culegători de fructe existau în cadrul unei orânduiri matriarhale, inclusiv 
în timpul apariției și proliferării ginților materne care dau ulterior naștere la regate 
și la imperii arhaice conduse de femei (cum este Împărăția Harăpușchii, pomenită 
în basmele populare românești, cu localizare pe arealul României de azi, spre Vest, 
10  Cueșdean, op. cit., p. 33.
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cuprinzând Câmpia Pannonică și până departe, în Vestul european)11.

Imperiul HARAPIA este construit de ar-ieni (locuitorii arealului 
României de azi, vorbitori ai w-allahei, limba de aur sau rumâna, de la primele 
ontomatopee-metafore ale omului primitiv până în ziua de azi), pe trei continente, 
aspect vizibil nu prin studii de ADN (o particularitate a acestei forme de civilizație 
fiind sistemul de castă sau respectarea specificului etnic al locuitorilor din ținuturile 
de expansiune ale limbii de aur imperiale, w-allaha, limba Țării Sfinte, limba de 
început a întregii Europe, oro manisa) ci prin arheologia lingvistică, prin explorarea 
morfemelor de cuvânt, a atomilor de cuvânt, a particulelor și cuvintelor specifice 
limbii rumâne care se întâlnesc la distanțe trans-continentale față de nucleul lor de 
formare (arealul României de azi).

Imperiul HARAPIA este un spațiu  cu adevărat global, constituit pe baza 
limbii de aur, w-allaha, rumâna, folosită din Europa până în Africa, Asia, inclusiv în 
Japonia și Indonezia, dovadă particulele de cuvânt cu origine în arealul României de 
azi, în stratul arhaic lingvistic adânc, pre-tracic, al oamenilor primitivi, al primelor 
onomatopee-metafore articulate pe arealul României de azi. 

Imperiul HARAPIA are W-allahia, adică teritoriul României de azi, Țara 
Sfântă, țara limbii de aur, matca-originală a Europei12, ca nucleu de propagare trans-
continental al limbii de aur (despre care povestirile biblice inclusiv, referindu-se la 
timpuri ”legendare”, adică arhaice, pomenesc ”perioada turnului Babel”,  existența 
unei limbi globale, capabilă să faca posibilă unificarea omenirii în construirea de 
proiecte comune, de mega-construcții cu adevărat globale – un concept arhitectonic 
și socio-economic, organizațional necunoscut în ziua de azi și la stadiul civilizației 
noastre auto-calificate drept ”cea mai evoluată”-). 

Imperiul HARAPIA este imperiul atât al harapilor-albi (ar-ienii din arealul 
României de azi, după cum apar descriși în basmele populare românești) dar și 
al harapilor-negri (locuitori ai unor ținuturi depărtate, ”de peste mări și țări, cu 
pustiuri arzătoare”). Conceptul de ”harap-negru” din basmele populare românești 
este o informație primară despre cunoștiințe privind alte culturi, adică despre 
comunicarea cu alte culturi, implicit despre o lume arhaică deschisă, inter-activă, 
inter-conectată, o lume globală, care își are încă din zorii paleoliticului, rute proprii 
trans-continentale de comerț și de comunicare dintre care, ulterior, unele dintre ele 
vor fi folosite în epoca antică sub denumirea de ”Drumul Mătăsii”.

Informațiile din basmele populare românești introduc noțiuni despre țări 
africane sau asiatice, ”unde locuiesc harapii-negri”, descriind o lume globală arhaică, 
pre-antică, o lume inter-conectată, departe de viziunea atomistă a ”lumii primitive” 
pe care o propagă azi ideologii de gen despre mega-eră matriarhală.
11  Mircea Țicleanu, Alexandru Țicleanu, Basarabia (Bas-Arabia) adică Arabia de Jos -macrotoponim mitic foarte 
important al spațiului european, p.186. În antologia Obârșia neamului nostru, simpozion național, ed. a III-a, 27-28 
martie 2020, Craiova, ed. Cornul Abundenței, 2020, vol. III.
12  Miceal Ledwith, fostul consilier al Papei Ioan Paul al II-lea http://basarabialiterara.com.md, https://luceafarul.net/
limba-straveche-din-carpati-este-mama-latinei-si-a-celorlalte-limbi-europene
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Existența acestor informații face posibilă ideea migrațiilor în valuri, în 

paleolitic, dinspre arealul României de azi (unde se practica cultul ZANELOR, 
cele mai vechi divinități feminine cunoscute) unde se forma și evolua limba 
rumână (limba Țării Sfinte, limba de aur) înspre alte regiuni din Asia, Africa, 
inclusiv Indonezia și Japonia, unde găsim surprinzătoare particule de cuvânt 
specifice acestei limbi, ilustrând nu doar caracterul inter-conectat al lumii pre-antice, 
matriarhale ci și un caracter de globalizare culturală produs  în mega-eră matriarhală 
ce unește într-un fel de construcție culturală, un mega-imperiu, diverse regiuni ale 
lumii, inclusiv prin întemeierea de orașe sau de civilizații întregi, de regate sau 
principate, unele numite HARAPPA, ARRAPHA, HAPI, Țara Neagră, Țara KUȘ, 
Imperiul KASHIT (Cașit) etc. , toponimia specifică imperiului HARAPPA folosind 
markere de tip negru sau alb.

Imperiul HARAPIA are ca nucleu teritoriile dominate de gințile matriarhale 
(sau ținuturile conducătoarelor arhaice, denumite BABELE), care sunt sacralizate, 
divinizate, confundate cu însăși noțiunea de țară, de ținut (matriile, conduse de 
MOAȘE, de străbune, de BABE), extrem de respectate și temute, liderele prin 
excelență ale lumii arhaice, ale civilizațiilor Marii Mame, ale Marii Zeițe. Și 
azi, în limba română, BABA este un cuvânt desemnând o femeie bătrână sau bunica 
din partea mamei. La fel, în limba turcă, BABAANNEM desemnează ”bunica 
mea”, conceptul de bunică a mamei sau de femeie bătrână. BABELE (vezi de ex., 
legenda Babei Vrâncioaia, conducătoarea ținutului arhaic matriarhal al Vrancei/ 
România și rep. Moldova de azi) sunt pilonii care conduc și susțin imperiul global 
matriarhal HARAPIA;  ca și concept de propagare în valuri a limbii de aur, la distanțe 
trans-continentale, în mega-era matriarhală, arhaică, ele sunt cele care fac posibilă 
civilizația invidiată de zeii-bărbați, civilizația mega-construcțiilor de tipul 
turnului BABEL. BABIL-onul este un imperiu  recent (patriarhal, condus de regi, 
cu excepția Semiramidei, o regină) denumit astfel însă, în definirea, rememorarea 
și cinstirea BABELOR (!) și lui îi este atașată legenda turnului BABEL, a turnului 
BABELOR, o legendă care are o sursă biblică destul de vagă, patriarhală (bazată 
pe furia zeului suprem masculin contra oamenilor) și conținând un tipar conflictual 
(oameni contra zei, civilizație contra recădere în primitivism), o sursă care și-a 
pierdut originea adevărată, devenind o sursă cunoscută recentă, patriarhală, de la 
unificarea triburilor iudaice13 și formarea unei culturi comune, inclusiv legende, a 
acestor triburi nomade).

Imperiul HARAPIA este bazat pe o unitate culturală de tip matriarhal, pe 
civilizația Marii Zeițe, pe scrierea religioasă a Zeiței, pe divinizarea femeii și pe 
limba sfântă, formată în arealul României de azi și în împrejurimile sale unde 
locuiesc și azi comunități de români vorbitori neîntrerupți ai acestei limbi (rumâna 
sau româna de azi). Rumâna este limba civilizației-matcă a întregii Europe, 
13  Marcel Popa, Horia Matei, Mică Enciclopedie de Istorie Universală, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 
1983,p. 643. Unificarea celor 12 triburi israelite și punerea bazelor unui stat iudeo-israelian se face, potrivit istorici-
lor, de către Saul (pe la 1020-1004 î.e.n.), ulterior, sub David, având loc un proces de centralizare al statului.
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o civilizație având nucleul pe arealul României de azi, după cum recunosc 
numeroși specialiști. Exportul acestei limbi de aur s-a făcut în mai multe valuri, 
distanțate în timp (având în vedere îndelungata eră matriarhală, care pornește de la 
apariția primelor ginți materne pe arealul României de azi, în condițiile în care omul 
de la Bugiulești este datat la 2 milioane de azi, și în condițiile unei perioade de la 
2 milioane de ani - până în 600.000 î.e.n. când este estimat a începe paleoliticul 
propriu-zis, perioadă insuficient explorată sau tratată simplist, grosier, ca 
”primitivă”, din prisma auto-suficientei ideologii patriarhaliste auto-echivalate ca 
”metodă obiectivă de raportare la istorie”, în prezent (!).

După unii istorici, încă de la apariția pitecantropului putem admite existența 
unor sunete articulate, pitecantropul fiind o ființă bipedă capabilă de un mers vertical, 
capabilă de a scoate sunete subtile, deosebite de cele ale maimuței14. Comuna gentilică 
matriarhală este apreciată de  unii istorici a data din perioada musteriană, în care 
femeia participa la viața socială, la vânătoare, la cules și avea funcția de păstrătoare 
a focului15.

După  alți specialiștii, hominizii de acum 300.000 de ani aveau o dotare 
structurală pentru înțelegerea și însușirea ritmului (bătut în lemn) și pentru unele 
forme de muzică rudimentară (emiterea de sunete prelungite cu semnficații), cât 
și de dans (țopăit). Sunt manifestări cu scop comunicativ (luptă, frică, excitație, 
dorințe), ceea ce conferă semnificații diferite, multiple, încărcături emotive și 
semnificații imediate, forme rudimentare de dans și muzică încă de acum 300.000 de 
ani16. Luând în considerare acestea, putem spune că onomatopee-metafore, interjecții 
specifice rumânei până în ziua de azi, au fost folosite pe arealul României de azi încă 
de acum 300.000 de ani, având în vedere că doar la Valea Dârjovului, Slatina, jud. 
ar-ian Olt, existau culturi de cavernă și de prund cu unelte (semnificând o muncă 
conștientă de fabricare a lor- în opinia specialiștilor, istoria omului începând odată 
cu primele unelte de muncă17-). 

Astfel, Valea Dârjovului, Slatina, jud. ar-ian Olt apare în arealul relevant 
al acestor culturi încă din proto-paleolitic (600.000-480.000 ani), hominizii trăind 
într-o climă caldă, în păduri, pe marginea apelor (ar-ieni)18, laolaltă cu o faună 
precum pantera cu colții lați, cămila de Olt, rinocerul etrusc, elefanți sau mastodonți. 
Descoperirile de la Valea Dârjovului, Slatina datează din această perioadă, 
descoperindu-se aici unelte de prund și așchii tăioase lucrate în cremene, unelte 
de muncă ale cetelor de hominizi. Or, acesta este începutul practic, al civilizației 
localnicilor, al civlizației ar-iene, adică a locuitorilor de pe lângă râurile din arealul 
României de azi (Valea Dârjovului, Slatina), de fabricarea uneltelor de muncă fiind 
legat momentul de apariție al istoriei locale, al civilizației ca și concept, și detașarea 
14  Istoria universală, vol. I, p. 24.
15  Istoria universală, vol. I, op. cit., p. 32.
16  Radu M. Olinescu, Biologia și psihologia artei, Ed. Cermaprint, București, România, 2008, p. 68. 
17  Istoria universală, vol. I, op. cit., pp. 7-8.
18  Cueșdean, op. cit., p. 53.
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omului de animale. Munca este cea care face posibilă în mod conștient, depărtarea 
omului de regnul animalier. Prezența uneltelor de la Valea Dârjovului, Slatina, 
datate de acum 600.000 de ani, și ulterior, descoperindu-se și alte straturi arheologice 
conținând unelte de muncă19 (abevillian, 500.000-435.000 î.e.n. – toporașe de mână 
din bolovani de silex și cuarțit cioplite; primul toporaș de mână cioplit într-un fel 
specific acheulean, descoperit la Valea Dârjovului, datând dintre 435.000-180.000 
î.e.n.) ; unelte clactoniene descoperite tot aici (corespunzând perioadei clactoniene, 
între 540.000-120.000 î.e.n.), unelte levaloissiene în pietrișurile terasei inferioare a 
Prutului, la Ripiceni, în carierele de pietriș de lângă București și la Giurgiu (360.000-
120.000 î.e.n.)20 ilustrează culturi locale, istoria și apariția locală a primelor forme 
de vorbire a limbii de aur, rumâna. Este recunoscut de academicieni, chiar și în 
perioada de sovietizare a istoriei României, că proto-paleoliticul și abevillianul dv 
e la Valea Dârjovului alcătuiesc verigi de legătură ale Europei cu Asia și Africa21, în 
mod paradoxal contribuind prin aceasta recunoaștere la conceptul imperiului global 
HARAPIA, constituit ca și globalizare culturală și lingvistică, pe baza morfemelor 
de cuvânt, pornind de la nucleul României de azi (unde s-a format limba rumână, 
limba de aur, w-allaha) și extinzându-se pe trei continente.  

Pentru alți specialiști, paleoliticul începe de acum 1 milion de ani, până la 
100.000 de ani î.e.n. (prima perioadă a paleoliticului)22, perioadă în care ființele 
umane se separă de regnul animalier și apar uneltele de piatră. Este o mega-eră, am 
putea spune, aceea cuprinsă de paleoliticul inferior. Hominizii sunt descriși de 
specialiști, pentru perioada dintre 300.000-100.000 î.e.n., ca fiind receptivi la ritm, la 
anumite sunete care îi linișteau sau îi stimulau la vânătoare sau la luptă23.

Scopul emiterii de sunete este unul de comunicare (avertizare, frică, alarmă, 
ajutor, luptă, semnal de reproducere) cu încărcătură emotivă (reflectate în onomatopee 
și interjecții, primele metafore ale acestei lumi arhaice). Atât maimuțele antropoide 
cât și hominizii emiteau și recepționau sunete (țipete) cu semnificație clară și cu 
asociere emotivă. Acum 4 milioane de ani, hominizii au adoptat poziția verticală; 
limbajul a apărut foarte lent, limbajul articulat a apărut la homo sapiens, acum 
80.000 de ani, consideră o parte a doctrinei. Omul de Neanderthal poseda un limbaj 
semi-articulat, sunt de părere specialiștii, fără vocalele a, i, u și fără consoanele  g. 
j. k.24

Acum 2 milioane de ani,  însă,  având în vedere apariția primelor unelte din 
piatră cioplită, a adoptării poziției verticale de către hominizi, odată cu diferențierea 
funcțiilor cognitive și emoționale la nivelul emisferelor cerebrale, fabricarea 
uneltelor a permis apariția limbajului, deci, dacă vorbim de unelte rudimentare 

19  Academia Republicii Populare Romîne, Istoria Romîniei, vol. I, Ed. Academiei RPR, 1960, pp. 8-9. 
20  Idem, pp. 8-9.
21  Academia Republicii Populare Romînia, Istoria Romîniei, op. cit., p. 9.
22  Napoleon Săvescu, Noi nu suntem urmașii Romei, Ed. Teocora, București, vol. I, p. 11. 
23  Radu M. Olinescu, op.cit., p. 68. 
24  Idem, pp. 67-68.
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(oase scrijelate rudimentar, oase folosite la producerea unor unelte rudimentare, 
unelte de piatră cioplite), trebuie practic să admitem începutul civilizației umane. 

Civilizația umană își are originea nu ”în Sumer” (o civilizație tânără, 
apărută pe la 3000 î.e.n.) ci în mega-eră matriarhală, în negurile perioadei 
600.000-300.000 î.e.n. Când vorbim de unelte de piatră, de os, de scrijelituri 
întruchipând primele forme de scriere, dovadă a gândirii abstracte, geometrice, 
simbolice, magico-religioase, vorbim deja de un om primitiv, de o civilizație umană 
aflată la început, de un concept de civilizație pe care nu îl putem exclude considerând 
această perioadă ca ”aparținând istoriei animaliere” a omului, adică fazei sale în 
care… crea unelte de muncă, gândea abstract însă trebuia considerat ”încă nedesprins  
de regnul animalier”. 

Uneltele sunt legate nu doar de muncă și de vânarea/prepararea hranei 
sau a adăpostului ci și de comunicare, adică de scriere. Petroglifele și alte forme 
de scriere pe oase, pe pietre, pe coji de ouă dovedesc istoria civilizației umane în 
mega-eră matriarhală, o perioadă imensă, între un milion de ani  și 300.000 
î.e.n., incluzând și australopitecul (care nu poate fi considerat o simplă ”maimuță”, 
în opinia noastră,  devreme ce folosea oase, așchii, pietre, pe post de unelte și arme, 
nevoit fiind să lupte pentru existența lui, pentru adăpost, cu fiarele acelei perioade și 
cu condițiile ostile de mediu). Australopitecul este definit ca fiind o ”maimuță” ce se 
apropie de specia umană propriu-zisă prin dezvoltarea creierului dar și prin înțelegerea 
conceptului de muncă, alături de mersul biped; aceste maimuțe  utilizau elemente 
din natură -oase, bețe, pietre- pe post de unelte și arme, folosindu-le permanent25. 
Progresiv, australopitecii au început să confecționeze conștient unelte de muncă, 
legat direct de apariția gândirii și a vorbirii26. După acești autori, de australopitec se 
leagă aceste trei concepte (munca, gândirea, vorbirea), care transformă o turmă de 
maimuțe cu bețele în mâini într-o ceată de oameni primitivi, pe parcursul a milenii27.

Cu alte cuvinte, a considera scrierea cuneiformă din Sumer a fi ”începutul 
scrierii umane” reprezintă o aplicare a ideologiei de gen, patriarhaliste, care 
fixează eronat, grosier, începuturile istoriei umane în 3000 î.e.n. odată cu apariția 
civilizației sumeriene, considerând că orice element de civilizație anterior precum 
și întreaga eră matriarhală de dinaintea Sumerului patriarhal reprezintă ”pre-istorie” 
sau ”epocă primitivă”, ”incapabilă” să își conceapă și să își dezvolte propriile forme 
de cultură, de scriere, de comunicare. 

În alte opinii, populația Europei se trage din doar 7 femei (Evele) din specia 
Cro-magnon (homo sapiens), specie apărută acum 80.000 de ani. Dacă oamenii de 
Neanderthal au dispărut acum 33.000 de ani subit, oamenii de Cro-Magnon care 
au coexistat și au împărțit peșterile cu specia omului de Neanderthal, după cum 
arată unii specialiști, aveau un limbaj articulat și manifestau înclinații estetice; ei au 

25  Istoria universală, vol. 1, op. cit., pp. 6-7. 
26  Idem, p. 7. 
27  Ibidem, p. 8. 
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supraviețuit și au evoluat ulterior28. 
Era matriarhală29 (în sensul comunei primitive organizate ulterior în ginți 

matriarhale, unde femeia avea un rol esențial legat de păstrarea focului, element 
esențial al civilizației umane) include perioada primă a paleoliticului (de la 600.0000  
î.e.n.)30 și culturile de cavernă și de suprafață (de prund), și durează până la regatele 
patriarhale conduse de regi-bărbați, geto-daci, constituite pe arealul României de 
azi și nu numai (regatele patriarhale de tipul celor formate de Burebista, Decebal 
etc.). Patriarhalismul românesc are ca trăsătură specifică moderația, respectul 
față de femeie, lipsa sclavagismului, cultul zeiței Istriana/Bendis, al zeiței 
Danu (Danubiu), al Marii Lupoaice. Nu vom întâlni în formele de organizare 
regală patriarhale ale geto-dacilor modelul de demonizare, de excludere, de 
marginalizare sau de tratare a femeii ca obiect, pe care îl întâlnim la civilizații 
patriarhale  din Orientul Mijlociu sau din alte regiuni ale globului, model extins 
și consolidat ulterior, începând de pe la 1900 î.e.n., când zeul suprem înlocuiește 
total și distruge orice cult al Marii Zeițe, constituind civilizații pur patriarhaliste, 
bazate pe demonizarea femeii31 (cu influențe –tradiții, practici, cutume- radicaliste 
întâlnite în culturile globului până azi, în ciuda obligațiilor asumate de statele 
membre ONU de a respecta și implementa Agenda 2030 – principiul împuternicirii 
femeilor și al fetelor, în a asigura participarea efectivă a acestora la toate nivelele  
vieții sociale, politice economice, culturale, religioase ale societății lor, și la nivel 
regional, internațional, de asemenea). 

2. Egiptul arhaic (”Țara Neagră”), parte a imperiului trans-
continental al HARAPIEI (Marele Spațiu al Leului Negru), cu 
nucleul în W-allachia (Țara Sfântă, țara limbii de aur, a rumânei), 
în arealul României de azi 

Numele de ”Egipt” provine de la denumirea recentă grecească, de ”Aigy-
PT-os”, care derivă la rândul său, din numele orașului Memfis, în limba veche 
egipteană,” Het-ka-Phtah” (pronunțat He-ku-Pthah)32. Această denumire recentă, 
grecească, de ”AigyPTos”, remarcăm că preia din limba veche egipteană morfemul 
28  Radu M. Olinescu, op. cit., p. 66.
29  Pentru alți autori, matriarhatul ar începe odată cu cultura musteriană, adică în epoca de mijloc a paleoliticului, 
între 100.000-40.000 î.e.n. Istoria universală, vol. I, p. 24. Producerea focului pe cale artificială este realizată tot 
în epoca musteriană, consideră acești autori (p. 29). 
30  O parte a doctrinei consideră că epoca străveche a omenirii include perioada de 600.000 î.e.n. până la 40.000 î.e.n. 
Odată cu pitecantropul, sunt folosite primele unelte de muncă, deci apar conceptul de muncă, gândirea abstractă și 
vorbirea, legate nemijlocit de apariția gândirii abstracte, consideră acești specialiști. Pitecantropul era capabil să își 
confecționeze unelte de lemn dar și din piatră. Pitecantropul este denumit și omul-maimuță, fiind mai recent decât 
australopitecul. Istoria universală, vol. I, op. cit., p. 8. 
31  David Korten, Marea Cotitură. De la Imperiu la Comunitatea Terestră, trad. Mihnea Columbeanu, Ed. Antet, 
2007, Prahova, pp. 80-95. 
32  Istoria universală, op. cit., vol. 1, p. 134.
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de cuvânt P*T (de la ”He-ku-PTHAH”), în condițiile în care zeul egiptean PTAH își 
datorează denumirea de la morfemul de cuvânt neaoș rumânesc P*T care exprimă 
sensuri ambivalente (apropiere, depărtare)- (NOAPTE, în rumână, dă denumirea 
capitalei etiopiene NAPATA). 

Despre zeul egiptean Ptah (întemeiat pe morfemul de cuvânt P*T), este 
suficient să amintim toponimia specifică a arealului României de azi (orașul P-i-T-
ești, centru-sud; loc. P-ie-T-roasele (Buzău, C-Sud), Pe-T-rești (pe Ar-geș), Pia-T-
RA, Pu-T-ineiu (Sud, spre Roșiorii de Vede), Pie-T-roșița (Breaza,Centru), P-ă-T-
ârlagele, Pe-T-roșani)  sau întreaga familie de cuvinte rumânești întemeiate pe acest 
morfem (P*T).

În limba rumână există familia de cuvinte bazată pe morfemul de cuvânt 
CHEM (K*M, în egipteana veche), care sugerează depărtarea, a striga pe cineva/a 
invoca pe cineva sau ceva care se află la depărtare, a îl aduce aproape prin acțiunea 
CHEM-ării sale:

- eu CHEM - verb la timpul prezent, diateza activă, la singular, persoana I (eu 
invoc/eu strig pe cineva/ceva, eu apelez pe cineva)

- tu CHEMI – verb la timpul prezent, persoana a doua singular, diateza activă 
(tu invoci, tu strigi pe cinea/ceva, tu apelezi la cineva) 

- CHEM-are (strigăt, apel, invocare, aspirație)
-CHEM-at, CHEM-ată 
-a CHEM-a (a apela, a striga pe cineva)
-a simți CHEM-area (a simți o aspirație, a simți o vocație, a simți o dorință)
 Vechii egipteni își numeau țara CHEMI (KEMI, ”Țara Neagră”) spre 

deosebire de ”Pământul roșu” (deșertul)- remarcăm utilizarea expresă a toponimiei 
specifice Marelui Spațiu al Leului Negru (numit convențional de noi pentru  a defini 
un imens spațiu cultural bazat pe răspândirea globală a limbii de aur, rumâna, în 
mega-eră matriarhală, constituind un imperiu trans-continental denumit de noi 
”HARAPIA”, poate primul și cel mai întins imperiu al lumii. Acest imperiu este 
caracteristic primei forme de globalizare, cea arhaic-matriarhală, întemeiată pe 
limba sfântă a nucleului w-allah, cel vorbit de la primul locuitor ar-ian, adică de pe 
lângă râurile din arealul României de azi, din cultura-matcă a Europei, până în zilele 
noastre, pe arealul României de azi și în împrejurimile sale unde locuiesc comunități 
de români, vorbitori ai limbii sfinte).

”Țara Neagră” (Egiptul) se încadrează în seria de toponimii cu markere negru-
alb, caracteristice, în opinia noastră, pentru definirea imperiului global HARAPIA (al 
harapilor-albi și al harapilor negri) din lumea arhaică matriarhală, inițial întemeiat 
de ar-ieni (locuitorii arealului României de azi, unde  se întâlnesc majoritatea 
toponimelor cu marker alb și leu dar și toponime cu marker negru/cara, de unde se 
extind în jurul Mării Negre, în Asia, Africa și inclusiv, în Japonia sau Indonezia). 

 Egiptenii de azi, care vorbesc limba arabă, își denumesc țara lor, Mîsr.
 Trebuie să avem în vedere, de asemenea, faptul că numeroase denumiri de 
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orașe egiptene ne-au parvenit prin intermediul operelor grecești antice, deci, cu 
denumiri grecești (”Memfis”, de exemplu). 

Cercetătorii recunosc caracterul special al vechii limbi egiptene, așezându-o 
în grupul limbilor semito-hamite în virtutea faptului că… ”s-au cercetat mai cu 
seamă raporturile dintre vechea limbă egipteană și limbile semite însă legăturile 
vechii limbi egiptene cu alte grupe de limbi înrudite și anume cu grupurile berbere 
și cușite (cele care au împrumuturi din limba w-allahă, limba de aur, rumâna, n. n. 
) au fost mai puțin studiate”33. Prin urmare, nu putem să introducem automat limba 
veche egipteană în cadrul grupului de ”limbi semite” doar în baza considerațiilor de 
mai sus. Ar trebui explorat aportul cultural al altor limbi în limbile berbere, cușite 
și vechi egiptene, având în vedere mega-imperiul construit de ar-ienii din arealul 
României de azi, pe trei continente, în baza unei răspândiri globale a limbii rumâne 
în mega-eră matriarhală prea puțin explorată (sau chiar negată de-a dreptul) de 
ideologia patriarhalistă, care consideră că ”istoria, civilizația și scrierea umanității 
s-au născut odată cu Sumerul” (o civilizație patriarhală de origine recentă, de aprox. 
3000 de ani). 

În perioada pre-dinastică, Egiptul era împărțit în câteva regiuni numite ulterior 
(când încep consemnările grecești, având în vedere că ”grecii” au venit în arealul 
Greciei de azi să se așeze ca triburi pastorale nomade, abia în 1900 î.e.n.) cu nume 
grecești (nome) având fiecare un oraș principal și zei patroni34. Între aceste regiuni 
ale Egiptului pre-dinastic s-au diferențiat treptat cele două regiuni politizate în două 
formațiuni statale (Egiptul de Sus și cel de Jos35). 

Fragmente dintr-o veche cronică egipteană în piatră datează începând de la 
mjlocul mileniului III î.e.n. (2500 î.e.n.), menționând conducătorii/regii Egiptului 
precedați, probabil, încă din mileniul al IV-lea î.e.n. (3000 î.e.n.), de un lung șir de 
regi stăpânitori peste cele două formațiuni statale principale egiptene36. Este neclar 
dacă în această perioadă se putea vorbi de autentice formațiuni statale și de regi sau de 
uniuni tribale și de conducători de triburi sau de uniuni de triburi formând ”uniunea 
Egiptului de Sus și pe cea a Egiptului de Jos”37. Enumerarea acestor conducători 
egipteni apare în inscripția sus-menționată doar în privința Egiptului de Nord și fără 
alte însemnări lămuritoare cu privire la ei38.

”Egiptul faraonic” este considerat a acoperi, ca și perioadă de timp, istoria 
Egiptului începând cu Regatul Timpuriu, Prima Dinastie (de la 3100-2890 î.e.n.). 
Prima Dinastie începe cu faraonul legendar Menes (asimilat după unii cu un alt 
faraon legendar, posibil anterior acestuia, numit Narmer) care unește politic două 
state egiptene (cel format în Delta Nilului, cu capitala la BUTO, Egiptul de Jos) și 

33  Idem, p.135. 
34  Istoria universală, op. cit., vol. I, p. 137.
35  Ibidem, pp. 137-138. 
36  Ibidem, p. 137.
37  Ibidem, p. 138. 
38  Ibidem, p. 138.
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cel de pe cursul mijlociu al fluviului, cu reședința la Hierakonpolis (Egiptul de Sus)39. 
BUTO este deci, unul din cele mai vechi centre urbane și capitală de regat, atunci 
când vorbim de proto-istoria Egiptului, deoarece el este un oraș ce precede anii 3100 
î.e.n. când vorbim de momentul unificării Egiptului și de Prima Dinastie, cea thinită.

Faraonul egiptean MENES. 
În rumână, exista verbele : a MENI (a hotărî, a destina cuiva o direcție, soarta), 

a MÎNA (a conduce caii, a conduce, a fi conducător) dar si  a MÂN-tui, a se salva, a 
scăpa de pedeapsa divină, a fi iertat de păcate. Deus MANUS, MANTUM, în etruscă. 
MANES- echivalentul lui Tartaros, cu care este onorat zeul Saturn. La lidienii din 
Asia Mică a fost amintit regele Manes (fiul lui Uran și al Gaeii) identic cu Saturn. La 
romani, Mania era divinitatea feminină a ‘lumii de dincolo’40.

Capitala primei dinastii (THINITĂ), orașul BUTO, are aceeași rădăcină de 
cuvânt ca și alte cuvinte și orașe din arealul României de azi, provenind din rumână 
(limba de aur, w-allaha imperială), exportate, din perioade arhaice, matriarhale 
și continuând acest proces de expansiune culturală inclusiv în primele timpuri ale 
perioadei patriarhaliste a nucleului carpato-danubiano-pontic (cu triburile geto-
dace și bese41, sub conducerea unor regi-bărbați), din arealul României de azi, până 
în Africa: BOTO-șani, BOTO–ș-Ani (cultul zeului Ani fiind remarcat la egipteni). 
BOTO provine din morfemul de cuvânt B*T și din familia de cuvinte din rumâna 
imperială: Bâtă, băț, bătătură, bătută, a bate, bătut dar și BUT-on, BUT-onat, BUTU-c, 
BUTU-rugă, BUTU-cănos, loc. BUTI-manu, BUTI-că, BUTO-i, BUTO-iaș, BUTE, 
Îm-BUTE-liat, dar și adj. lim-BUT.  B*T este un morfem de cuvânt ce exprimă și 
ceva umflat (BUTOI), de unde, posibil, provine sensul orașului egiptean BUTO (sau 
BUTE),  de ”orașul umflat”, ”rotund” sau ”expansionist”.

Particula finală ”–on” o întâlnim și în rumână, în rădăcini de cuvinte dar și 
în cuvinte compuse care, de fapt, provin din limba–matcă, w-allaha imperială, 
preluate de limbile derivate și re-întoarse în varianta modernă a limbii române ca 
”neologisme” (de fapt, ele fiind  re-introduse în varianta modernă a limbii române, 
cu particulele lor originale, cele din limba rumână, limba din care… au plecat 
înseși limbile derivate, precum franceza, de exemplu): But-ON, Bal-ON, Balc-ON 
(remarcăm toponimele BALC-IC, BAL-Ș, orașe din arealul vorbitorilor de rumână), 
Af-ON, Șopr-ON, Fanfar-ON.

FARAON, (”fara-ON”?) este o denumire derivată din ”per o”, ”casă mare”; în 
Egipt, titlul conducătorului regal suprem42. În rumână, ”fără” înseamnă o absență a 
ceva, a unui lucru (”cel fără de ceva”). Dar ”faraon” poate să provină și de la ”FAR-
RA-on” (farul/lumina depărtată/de departe/extinderea, brațul luminos al lui RA).). În 
39  Marcel D. Popa, Horia C. Matei, op, cit., p. 527.
40  http://origineagherga.blogspot.com/2011/09/ghirghe-in-prima-scriere-din-lume.html
41  Cueșdean, op. cit., p. 40, 32.
42  Termenul de faraon provine din vechea limbă egipteană, ”per o”- ”casă mare”, mijlocul mileniului II î.e.n. (1500 
î.e.n.). Istoria Universală, vol.I, op. cit., p. 137. 
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România, ca toponimie, există comuna FARAOANI (jud. Bacău) (sugerând un 
apelativ la plural, foarte special, indicând un grup de conducători, ”faraonii”, 
divinitatea ANU fiind la plural ”-ANI”). 

  Egiptul unificat își stabilește reședința (sub faraonul Menes/Narmer) în orașul 
THINIS43. Prima dinastie regală a Egiptului unificat este dinastia THINITĂ (sau regii 
THINIȚI). În rumâna imperială mai există, în afară de TINĂ (substantiv semnificând 
pământul fertil și umed, cum este cel adus de malurile Nilului în Egipt), și familia de 
cuvinte: TIHNIT, TIHNĂ, TIHNIȚI, TIHNITĂ (odihnitor, relaxat, pacifist).

Perioada de dinainte de unificarea Egiptului este învăluită în multe zone de 
ceață însă, ca informație, ne parvine cultul albinei în Egiptul de Jos, pe coroana 
faraonului (în ceremoniile din perioada Egiptului unificat) fiind și simbolul unei 
albine.

1.Coroana Egiptului
Coroana Egiptului de 

Jos și cea a Egiptului de Sus, înainte 
și după unificarea politică a Egiptului. 
Sursa: http://thewonderfulworldof6en.

blogspot.com/2013/12/ancient-
egypt- unites.html

 Albina este o insectă mică, cu rol important în polenizarea plantelor, deci 
în nutriția omului. Alb-ina este o insectă celestă, legată de cer (NUT). Ea are un 
rol esențial în asigurarea NUT-riției omului, îi asigură hrana și deci, viața, prin 
activitatea sa. Albina este divinizată prin toponimie (markerul ”alb”; a se vedea și 
comuna Mierea, în arealul României de azi; Sud-centru) și prin coroana faraonului 
Egiptului de Jos.

Albina este consacrată în toponimia locului (în Egipt), pentru importanța 
sa: GIIZA, GÎZA, GÂZA, ea devine insecta minusculă și purtătoare de viață, prin 
activitatea sa. Alb-ina (cuvânt din rumâna imperială, conținând marker nominativ 
”alb”, adică marker imperial originar) este o insectă imperială, marker al unui 
purtător imperial (cel care poartă simbolul Alb-inei este faraonul). Albina este marker 
distinctiv al puterii regale al unuia din regatele egiptene de dinainte de prima dinastie 
unificatoare (thinită), deci albina face referire la o perioadă în care importanța sa era 
43  Constantin Daniel, op. cit., p. 45.
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foarte mare, epoca GIIZA, GÂZA (epoca Gîzei, a albinei), o perioadă proto-neolitică 
sau neolitică, având în vedere că, în arealul României de azi (care își exportă limba 
de aur spre Africa pe rutele paleolitice, luând ca punct de reper omul de la Bugiulești, 
2 milioane de ani, dar și începutul paleoliticului, acum 600.000 de ani sau pe Ion 
de la Anina, de acum 40.000 de ani) vorbim de un neolitic specific românesc, care 
începe pe la 10.000-8000 î.e.n.44 

De asemenea, trebuie remarcat cultul Zeiței, care reprezenta regenerarea 
omului, sugerând organe de reproducere feminine (triunghiul, exprimat inclusiv 
sub formă de future, molie sau insectă, albină). Insectele reprezintă Zeița dar și 
sufletele ce părăsesc corpul (în vis sau prin moarte). Albinele și moliile erau sufletele 
oamenilor, născute dintr-un bou (după autorii latini de mai târziu, din epoca antică, 
Ovidiu, Virgiliu, Porfirius)45. 

2. Cele două coroane pe capul unei femei…
Cele două coroane pe capul unei femei (aluzie la Zeiță, la sursa feminină de 

legitimitate a Egiptului unificat) : se remarcă atât la Horus (zeul cu chip de șoim, cât și 
la Zeiță- posibil, Isis, coroana dublă, a Egiptului unificat, unde este prezent simbolul 
albinei, simbolul Egiptului de Jos). Albina este un animal binecuvântat la egiptenii 
antici, ea remarcându-se ca un element specific civilizațiilor pre-geto-dacice, la fel 
ca și lupul, și fiind exportat în ariile ahaice de răspândire ale limbii sfinte, rumâna). 

44  Cueșdean, op. cit., pp. 24-25.
45 https://sites.google.com/site/seimenisatdinneolitic/3-1-1-3-cucuteni-si-simbolismul-de-regenerare



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021282

CIVILIZAȚII  ENDOGENE
Sursa: https://pixabay.com/photos/edfu-temple-egypt-pharaoh-luxor-4261045/

Dubla coroană pe 
capul unei femei 
(aluzie la Zeiță, 

la sursa feminină 
de legitimitate a 

Egiptului unificat), 
cu simbolul albinei, 
simbol al civilziației 

matriarhale 
pre-geto-dace 

dar și geto-dace 
(în perioada de 
expansiune a 

rumânei spre alte 
continente, din 

timpul regatelor 
patriarhale geto-
dacice ale epocii 

bronzului și 
fierului). Femeia 
este la egiptenii 

antici, deținătoarea 
legitimității puterii 
faraonului, element 
matriarhal specific 

civilizației de nucleu 
ar-iene a rumânilor.  

Sursa : https://
pixabay.com/
photos/egypt-
edfu-temple-

divinity-3306580/

3. Dubla coroana pe capul unei femei

Cultul zeului HAPI (care reglează și controlează cursul și apele fluviului Nil 
ce face posibilă întreținerea civilizației egiptene) este reprezentat prin imagini duale, 
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ce fac referire la momentul unificării Egiptului. Zeul Hapi apare direct implicat și 
chiar simbolizând unificarea politică în sine, prin două cursuri de apă personificate 
în doi bărbați (de culoare verde, albastră sau neagră), ce se îndreaptă unul spre altul, 
împletind o floare specifică pe o tulpină comună în formă de literă TAU. Aceasta 
semnifică faptul că Nilul este reprezentat prin două perioade pre-istorice distincte, 
cea de dinainte de unificarea Egiptului (Nilul în cele două ramificații-state, cei doi 
bărbați, ambii reprezentând pe zeul Hapi, stând unul lângă altul, cu coșuri pline de 
ofrande, pești și flori) și perioada unificării propriu-zise (zeul Hapi sub forma a doi 
bărbați, împletind două flori specifice celor două regate, pe o tulpină comună). În alte 
reprezentări, zeul Hapi (care ocrotește Nilul) apare ca un singur bărbat (ceea ce 
face referire clară la perioada de după unificarea politică, perioadă în care Egiptul 
se consolidează ca stat centralizat și se afirmă ca imperiu). Prin urmare, este important 
să remarcăm vechimea pre-dinastică (din timpul anterior primelor dinastii thinite 
ce unifică Egiptul) a cultului zeului Hapi, care exista la momentul unificării politice 
a celor două regate egiptene. Acest cult al zeului Hapi este anterior anilor 3100 
î.e.n., când începe dinastia thinită și regatul timpuriu al Egiptului unificat. Cultul 
zeului Hapi provine dintr-o perioadă despre care se folosește atributul de ”perioadă 
legendară sau fabuloasă”, arhaică, în care nu știm cum au apărut și s-au format cele 
două regate sau ce istorie au avut ele până la unificarea lor sub Menes/Narmer (?).  
Însă la 3100 î.e.n. apare Egiptul sub dinastii patriarhale (unificarea făcută de un 
rege) ceea ce denotă o ordine patriarhală instaurată pe continentul african în această 
perioadă neolitică, cel puțin în ce privește Egiptul. Regatul egiptean este, de la 
unificarea sa din 3100 î.e.n., condus de faraoni, ilustrând o organizare patriarhalistă 
și doar cu rare excepții sau prin fraudă (”barba falsă” de faraon, pusă de regina 
Hatepsut) este condus de regine (femei-faraon).

Important este să mai remarcăm și că dinastia thinită, Prima Dinastie, 
inaugurând perioada Regatului egiptean Timpuriu, este asociată cu anii 3100-
2890 î.e.n., deci provine dintr-o perioadă destul de recentă (neolitic egiptean). 
Menes (MEN-es, particula de cuvânt MEN provenind din limba rumână, însemnând 
a MEN-i, MENI-it, MEN-ire, a predestina, a hărăzi, a hotărî; cel destinat, cel 
neschimbat, cel hotărât, cel predestinat; destin, soartă) este identificat cu Narmer 
(NAR-MER) însă este posibil ca Narmer să fie un conducător anterior lui Menes, 
despre care însă se știu foarte puține lucruri, existența sa fiind una mai degrabă una 
legendară. Pe de altă parte, mai trebuie remarcat și că franceza este o limbă derivată 
din limba rumână, ca și latina46, deci Nar-Mer poate proveni din Noir-Mer (Mare 
Neagră), unde ”noir” (se citește ”noar”) semnifică ”negru” în franceză și ”mer” 
(pronunțat la fel) înseamnă ”mare” în aceeași limbă. Rădăcina de cuvânt ”NOA” 
(NOAR/NAR) este provenită din limba rumână, N*P*T, NOA (NPT), adică 
noapte, întuneric, negru;  NOI- (citit în franceză ”NOA”). Nar-Mer poate însemna 

46 Miceal Ledwith, fostul consilier al Papei Ioan Paul al II-lea http://basarabialiterara.com.md, https://luceafarul.net/
limba-straveche-din-carpati-este-mama-latinei-si-a-celorlalte-limbi-europene
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în acest context, un indicativ toponimic și patronimic în același timp: ”Cel de la 
Marea Neagră” (după cum și Muntenegru/Montenegru înseamnă în rumână Muntele 
Negru).

În arealul României de azi, unde se vorbește w-allaha, limba de aur, limba–
matcă a întregii Europe, de la primele onomatopee-metafore ale ființelor humanoide 
(luând ca reper omul de la Bugiulești, jud. ar-ian Vâl-cea, datat a avea între 2 
milioane-1,9 milioane de ani sau Ion de la Anina, datat a avea 40.000 de ani) până 
azi, în mod neîntrerupt, perioada neolitică este estimată a începe de acum 10.000 de 
ani47, ca un fenomen specific datorat vechimii culturii-matcă a arealului carpato-
danubiano-pontic (spațiul actualei Românii și împrejurimile sale unde și azi trăiesc 
comunități de români vorbitori ai limbii de aur, în ciuda persecuțiilor de tristă amintire 
la care au fost supuși de diferite orânduiri politice, începând de la cucerirea română 
până în secolul nostru –în care se înregistrează politici de dez-românizare în ciuda 
obligațiilor asumate de statele europene de a respecta dreptul la identitate istorică și 
culturală al minorităților naționale de pe teritoriul statelor vecine României-).

 Neoliticul românesc nu începe din anii 3000-2000 î.e.n., precum în cazul 
Sumerului sau al Egiptului antic, când se admite a fi începutul orânduirii patriarhale, 
prin apariția statelor centralizate sau a statelor-oraș, conduse de regi-bărbați, 
reprezentanți ai unui zeu suprem (ce înlocuiește Marea Mamă, Zeița Supremă 
și civilizația sa), când începe declinul sau mai bine zis, nimicirea sistematică 
a civilizațiilor Zeiței (bazate pe rolul predominant al femeii și pe organizarea 
matriarhală și matriliniară a societății) în favoarea unui monopol  masculin asupra 
tuturor domeniilor activității umane (administrație, scribi, cultură, religie, domeniul 
militar, economic, al proprietății, al justiției, al diplomației, al politicii, al organizării 
sociale etc.). 

Pentru neoliticul românesc, anii 3000- 2000 î.e.n. reprezintă o perioadă 
recentă, care continuă un cult al respectului față de femeie, față de Marea Zeiță, 
chiar și în regatele patriarhale ale regilor geto-daci (o specificitate a orânduirii 
social-politice a geto-dacilor fiind inexistența sclavagismului dar și a unei atitudini 
ofensatoare sau lipsite de respect sau de demonizare față de femeie). Dimpotrivă, în 
timpul regatelor patriarhale ale regilor geto-daci (care încep, în unele liste de dinastii 
geto-dace  – de pe la 6500 î.e.n., când regii traci din Dobrogea se îngropau cu 
sceptre de aur asemeni faraonilor însă cu 3 milenii înaintea dinastiei thinite; orașe 
cu vechime de peste 6500 de ani, care arată caracterul de regate/imperii ale geților, 
înainte cu trei milenii față de Egiptul faraonic48; principele rumân îngropat la 
Perșinari, cu diademă de aur și spadă de aur, cu nume necunoscut, precum și alți 
principi și conducători atestați de situri arheologice în arealul actual al României; 
tezaurul princiar de la Hinova, jud. Mehedinți, de la sf. epocii bronzului, aprox. 3800 
de ani, cu diademe de aur similare celor găsite și la Ostrovul Mare, Țufalău, Secuieni 

47  Cueșdean, op. cit., pp.24-25.
48  Cuesdean, op. cit., pp. 74-75.
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și Vârșani cu vechime asemănătoare; ateliere de prelucrat aurul, la Hinova, dedicate 
unei clase aristocratice, cu vechime de 3800 de ani; pumnalele de aur de la Măcin, 
coroanele de aur de la Galeșu, cu vechime de 3500 de ani; tezaure princiare atestând  
conducători rumâni cu nume necunoscute nouă, cu vechime de peste 3500 de ani; 
regele scit Thanais (Tănase), 3400 î.e.n.; regele Aiete, acum 3330 î.e.n. ; dinastia 
regelui rumân Rhesos, acum 3200 de ani, pomenit abia în 950 e.n. de Homer cu 
privire la războiul Troiei ;49 regele rumân Seut, 3300 î.e.n., din nordul Dunării, 
al cărui fiu, Abaris, este autorul cărților Oracole și Teogonia ; regele rumân de la 
Dunare, Thelephus (Latinus), acum 3200 ani. Platon spune că sciții aveau o scriere 
”grecească” în… 3108 î.e.n., în condițiile în care, la acea dată, ”grecii” nu roiseră 
în arealul Greciei de azi ca triburi de păstori nomazi și nu foloseau curent această 
scriere; cucerirea, acum 2700 de ani, de către regele rumân scit Indo-Thirses, a 
Asiei Mici, Egiptului și Libanului. Este posibil ca acest rege să fi ajuns până în India 
sau pe valea Indusului (Pakistan), într-un val arian ce a precedat valul de la 1500 
î.e.n.)), dând numele Indiei/Indusului.50 Însă aceasta este o perioadă a dinastiilor 
rumâne din epoca patriarhală (o altă globalizare a lumii, care încheie mega-eră 
matriarhală și care durează și azi, în ciuda principiilor de nediscriminare introduse în 
constituțiile și în legile statelor membre ONU). 

Orașele nu au apărut odată cu Egiptul antic sau cu Sumerul ci ele se 
găsesc la populațiile ar-iene din spațiul carpato-danubiano-pontic, dacă avem 
în vedere: așezările urbane de la Parța; necropola de lângă București (la Cernica, cu 
vechime de 7000 de ani); orașele rumânești de la Hârșova cu case etajate și așezări 
de 10-20 de mii de locuitori în civilizația Cucuteni (matriarhală), cu vechime de 6500 
de ani (din Ardeal și Moldova până la gurile Niprului) ; orașul de la Petreni (arealul 
României de azi)51 . 

Orașele sunt specifice fenomenului neoliticului rumânesc, ele fiind o marcă 
de civilizație matriarhală îndeosebi în cazul culturii Cucuteni (vechime de la 6500 
î.e.n.) dar și a culturii Vinca-Turdaș (-8000-7000 î.e.n.). Denumirea de ”oraș” conține 
particula OR- (aur) iar după alții, provine din acțiunea războinică a rumânilor vedi 
(război/war,WOR, UOR, unde VAR însemna ”cetate” în vedică și VOR-nic este 
comandantul unei cetăți românești)52. 

OR-adea, OR-ăștie, OR-avița, MonteORU, OR-lat (lângă Cisnădie) conțin 
particula OR-, fiind toponime rumânești (denumiri de localități și de orașe până în 
zilele noastre, de pe arealul  României de azi), care însoțesc apariția (de la 7000 
î.e.n. iar după alții, mult mai veche, dat fiind vechimea neoliticului românesc la 
10.000 î.e.n.)53 a așezărilor urbane în spațiul ar-ian al României de azi. OR-așul 
este ca și denumire, anterior UR-așului (UR-ul sumerian, UREȘ-ul sumerian). În 
49  Cueșdean, op. cit., pp. 127-128. 
50  Cueșdean, op. cit., p. 128. 
51  Cueșdean, op. cit., pp. 48-49.
52  Idem, p. 48. 
53  Ibidem, pp. 37-39.
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arealul w-allahei, a limbii rumâne, arealul României de azi, orașul este un 
fenomen pre-vedic, am spune (dacă am fixa invaziile arienilor vedici rumâni, pe la 
1500 î.e.n., ultimul val), este un fenomen pre-neolitic (și având în vedere vechimea 
neoliticului românesc ca fenomen începând de acum 10.000 de ani, nu de acum 6000 
de ani). Scrierea de la Miercurea Sibiului este considerată a avea o vechime de 8000 
de ani (alături de o altă scriere de la Gradenița, Bulgaria de azi), aparținând aceleași 
civilizații ar-iene care vorbește limba w-alahă și azi, pe teritoriul României de azi, 
ceea ce arată că tăblițele de la Tărtăria (România de azi) datate între 7000-6500 î.e.n. 
nu erau deloc un fenomen izolat ci o scriere sacră răspândită pe teritoriul României 
de azi și în împrejurimile sale. Alături de scriere, orașul devine un fenomen specific 
neoliticului românesc care începe de la 10.000 î.e.n. (deci este imposibil să fie 
considerat o copie sau un import din Sumer sau din Egipt sau din altă parte, fiind un 
proces specific ar-ian, local, generat de cultura-matcă a întregii Europe, cultura care 
a dat limba de aur, w-allaha imperială).

Scrierea religioasă a lumii a apărut în arealul carpato-danubiano-pontic54 
cu mii de ani înaintea hieroglifelor egiptene care, deși sunt popularizate mai mult în 
prezent, sunt de fapt, derivate din cultura spațiului carpato-danubiano-pontic. Conform 
tabelului lui Radivo Pesic (1931 – 1993) și cronologiei folosite de acesta, apariția 
scrisului sub formă pictografică și liniară, completată ulterior şi de alţi cercetători55, 
arată că scrierea (cu formă geometrică) este clar una matriarhală (sacră, dedicată 
cultului Marii Zeițe), proto-neolitică și că ea apare în arealul României de azi :

- inscripțiile geometrice de la Cuina Turcului ( cca. 11 000 î.Ch)- arealul 
României de azi 

- proto-scrierea de la Lepenski Vir ( cca. 8 000 î.Chr )
- proto-scrierea de la Turdaș – Vinca ( cca. 7 000 î.Chr.)- include arealul 

României de azi 
- inscripțiile de la Miercurea Sibiului (cca.6.200)- arealul României de azi
- tablițele de la Vadu Rău (Bistrița)- 5500 î.e.n. – arealul României de azi 

(atelier neolitic și depozit, de inscripționat tablete)
-scrierea de Tărtăria (cca.5 500 î.Chr.)- arealul României de azi 
- simbolurile unghiulare de pe statueta de la Hotărani (cultura Vădastra, cc. 

5250 î.e.n.)
- scrierea de la Karanovo, Gradenița (Bulgaria de azi), tot din cultura Vinca-

Turdaș (cu mai multe faze de dezvoltare)
- scrierea de la Sumer ( cca. 3 100 î.Chr.)
- scrierea proto-elamită ( 3 000 – 2 000 î.Chr.)
- scrierea egipteană ( 3 000 î.Chr.)
- scrierea proto-indiană (cca. 2 200 î.Chr.)
scrierea cretană (cca. 2 000 î.Chr.)

54  http://www.prehistory.it/ftp/tartaria_tablets/merlinitartaria.htm 
55 http://danielroxin.blogspot.ca/2013/12/spatiul-carpato-dunarean-leaganul.html , https://www.getbeget.org/apps/
blog/show/39584953-spatiul-carpato-dunarean-leaganul-civilizatiei-europene-
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La acestă enumerare, mai adăugăm următoarele date (reprezentând momente 

ale istoriei scrisului, în formele sale cele mai timpurii, pe teritoriul României de azi și 
al Basarabiei –  Republica Moldova de azi)56, cu milenii înainte de apariția scrisului 
sumerian sau egiptean:

- Pandantivul geometric de la Brânzeni, Basarabia (cc. 34.000 î.e.n.)
- Amuleta preistorică de la Mitoc, jud. Botoșani (26.000 î.e.n.), cu incizii 

felurite (linii, unghiuri, spirale, reprezentând operații de scădere, adunare, înmulțire, 
împărțire)

- Madonele de la Cosăuți, Basarabia, cu incizii, din mileniul 16 î.e.n.
- Madonele de la Rast și Vinea,  cu incizii și semne cultico-ritualice 
- Falanga de cal de la Cuina Turcului (10.650 î.e.n.) incizată cu romburi, 

unghiuri, linii paralele (proto-scriere sau scriere ritualică sacră dedicată Zeiței)
- Peșterile din munții Gorjului, cu inscripții din paleolitic și eneolitic, care 

cuprind și desene geometrice, simboluri SOLARE, incizii simbolice (peșterile de pe 
Valea Sohodolului, Peștera Popii, Baia de Fier – Peștera Muierii, Peștera Pârcălabului, 
Boroșteni (Peștera Cioarei), Polovragi (Peștera Urșilor)57. Inscripțiile solare sunt 
atestate în aceste peșteri din paleoliticul românesc (în condițiile în care neoliticul 
românesc începe de la 10.000 î.e.n.). 

- Literele „romane” (dar precedand cu milenii apariția Romei italice și a culturii 
romane, a limbii latine), descoperite în cultura Vinca-Turdaș, datând din  6000 î.e.n.: 
o serie de semne ideografice devenite, milenii mai târziu, cifre și litere  latine: C 
mare, D mare și d mic. I, L, O, S, T, U, V, X, precum și cifrele III, V, VI, X58. 

Cea mai veche reprezentare (cu scriere sacră) a Marii Zeițe, a zeiței nașterii, vieții și 
fertilității este cea descoperită la Cuina Turcului 
(arealul României de azi), cu vechime de aprox. 
12.000-10.000 î.e.n.59. Figurina zeiței poartă 
inscripții geometrice pe corp, demonstrând 
unul dintre cele mai vechi sisteme de scriere sacră 
(cu simbolurile de V-uri, care reprezintă semnul 
Marii Zeițe, al vieții și al apei).

4. Cuina Turcului
Sursa- https://sites.google.com/site/

seimenineoliticsipreneolitic/cuina-turcului---cea-mai-veche-reprezentare-a-zeitei-nasterii-
si-a-vietii?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

56  Cf. Zoia Elena-Deju, Mărturii preistorice de artă rupestră și semantică arhetipală în ținuturile Gorjului, în revista 
Dacia Magazin, nr. 3/ 2005.
57  Ibidem 
58  Augustin Deac, Literele latine descoperite în cultura Vinca-Turdaș în mileniul VII I. Chr. atestă că latinitatea s-a 
născut în cetatea carpatină, în revista Dacia, nr. 5/2003.
59 https://sites.google.com/site/seimenineoliticsipreneolitic/cuina-turcului---cea-mai-veche-reprezentare-a-zeitei-
nasterii-si-a-vietii?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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5. Belșugul recoltelor
Sursa- -https://sites.google.com/site/seimenineoliticsipreneolitic/cuina-

turcului---cea-mai-veche-reprezentare-a-zeitei-nasterii-si-a-vietii?tmpl=%2Fsystem
%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1, https://sites.google.com/
site/seimenineoliticsipreneolitic/?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint
%2F&showPrintDialog=1 Simbolul fertilității, al divinului feminin (triunghiul întors) 
se confundă cu pământul, cu civilizația, cu apariția scrisului (tăblițele de la Tărtăria, 
jud. Alba, România de azi, de ex.). Aceasta este dovada că în culturile neolitice, 
gravettiene, pământul este asimilat cu civilizația, că femeia este întemeietoare 
de civilizație, Marea Zeiță care nu doar că dă viață dar face posibilă civilizația, 
sedentarizarea, agricultura. Acest semn devine ulterior un simbol al divinității, 
întruchipând (la egipteni, în scrierea ulterioară, hieroglifică), altarul, focul sacru.

 
Este recunoscut de către specialiștii internaționali faptul că în arealul 

României de azi a existat nucleul civilizației Old Europe, cu o vechime datată aprox. 
de 6000-5000 î.e.n. Ceramica Vinca este considerată ca fiind aproape similară cu cea 
sumeriană Ubaid (faza Ubaid fiind cea mai veche, inițiala fază a culturii sumeriene, 
corespunzând temporal cu sfârșitul culturii rumânești Vinca-Turdaș). Peste 200 de 
locuințe circulare de 300 mp. au fost descoperite la Seimeni, Hamangia, Dobrogea, 
fiind cea mai mare concentrare de locuințe circulare cu diametrul de peste 20 de m 
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din Europa60 (o metropolă neolitică, având în vedere că neoliticul românesc începe de 
la 10.000 î.e.n). Cultura Vinca-Turdaș este datată a avea faze culturale cu vechime de 
8000-7000 de ani și influențând sau reprezentând originea civilizațiilor sumeriene și 
egiptene, prin scrierea cu elemente similare fazei Ubaid (Sumer)61. 

6. Tăblițele cu criere la Vadul Rău

Tablițele cu scriere de la Vadul Rău, râul Bistrița, loc. Fărcașa, România de 
azi. Vechime de aprox. 5500 î.e.n., cu milenii înainte de orice scriere egipteană sau 
sumeriană. Civilizația, scrierea, istoria omenirii își au originea în scrierea cultică, 
sacră a Zeiței, în perioada matriarhală, a neoliticului rumânesc, a w-allahei, limba 
de aur, pe teritoriul României de azi și în împrejurimile sale, unde se află vatra 
civilizației carpato-danubiano-pontice. Sursa: https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/

pietrele-simboluri-gasite-vadu-rau-cele-mai-vechi-scrieri-omeniriii-spun-specialistii-
despre-controversata-descoperire-neamt-1_550ea052448e03c0fdcab9fc/index.html, https://
ziarulnatiunea.ro/2016/10/30/tablitele-scrise-de-la-vadu-rau-farcasa/, https://thraxusares.
wordpress.com/2015/03/23/vadu-rau-cea-mai-veche-scriere-a-omenirii/

60  https://vieilleeurope.wordpress.com/page/3/, 2014, Alex Imreh, La Seimeni case circulare de 300mp si un inel 
fabulos, pe autostrada Transilvania un oras de 100ha… Se dezvaluie civilizatii mai vechi decit piramidele, Old 
Europe -5000BC
61 https://www.ziarulnatiunea.ro/2018/05/08/cat-de-primitivi-erau-oamenii-acum-7000-8000-de-ani/?relatedposts_
hit=1&relatedposts_origin=83783&relatedposts_position=1, https://www.ziarulnatiunea.ro/2018/04/12/o-cultura-
infloritoare-de-acum-sapte-milenii-turdas-vinca/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=83586&relatedposts_po-
sition=1
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7. Tablițe laVadul Rău

În acest areal (Vadul Rău, 
Bistrița) au fost descoperite zeci 
de astfel de tăblițe cu scriere a 
civilizației dunărene, care sunt 
similare cu scrierea de la Tărtăria, 
atestând la Vadul Rău existența 
unui atelier de inscripționat 
tăblițe62, cât și faptul că 
scrierea de la Tărtăria nu este 
rezultatul unui import sumerian 
sau egiptean sau o descoperire 
izolată, adusă din exterior ci 
dimpotrivă, este un element 
specific al civilizației ar-iene 

carpato-danubiano-pontice arhaice (rezultat al civilizațiilor locale paleolitice și 
apoi, neolitice specifice rumânești). O parte din tăblițele de la Bistrița sunt similare 
cu cele de la Tărtăria, încadrându-se în cultura neolitică Vinca, cu datare între 
6500-6000 î.e.n.63 Tăblițele din acest atelier local se răspândeau, în opinia prof. 
Dumitru Ioniță, într-un vast areal geografic, până în vestul actual al României și 
până în Insula Paștelui64. După prof. Vasile Boroneanț, motive asemănătoare s-au 
descoperit în arealul României de azi și în loc. Vidra, Chitila, asemănându-se celor 
din Sumer. Sunt elemente locale (rumânești) de decor, cu origine din paleoliticul 
românesc, folosite de inițiați. Sunt specifice doar spațiului carpato-danubiano-
pontic65. Alături de artefactele de la Vadul Rău, Bistrița, tăblițele de la Tărtăria se 
dovedesc a fi autentice, încadrabile în cultura Vinca (6500 î.e.n.66) fiind un produs 
specific culturii rumânești, locale și nicidecum împrumuturi din civilizații (Egipt, 
Sumer) care… apar mii de ani mai târziu. Ele sunt conectate cu tăblițele de la 
Karanovo (sigilii de lut cu pictograme similare), din neoliticul mileniului III î.e.n. 
(S-E Bulgariei de azi) și Gracianița (N-V Bulgariei)- două platouri mici cu scriere 
similară celei de la Tărtăria67. După prof. Marco Merlini, datarea tăblițelor de la 
62  https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/pietrele-simboluri-gasite-vadu-rau-cele-mai-vechi-scrieri-omeniriii-
spun-specialistii-despre-controversata-descoperire-neamt-1_550ea052448e03c0fdcab9fc/index.html, https://zia-
rulnatiunea.ro/2016/10/30/tablitele-scrise-de-la-vadu-rau-farcasa/, https://thraxusares.wordpress.com/2015/03/23/
vadu-rau-cea-mai-veche-scriere-a-omenirii/
63  Ibidem 
64  Ibidem
65  Ibidem
66  Ibidem
67  Ibidem
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Tărtăria efectuată de Dep. de Geologie al Univ. din Roma este de 7300 de ani, 
dovedind că scrierea omenirii își are originea în arealul României de azi și nicidecum 
în Sumer sau în Egipt68. 

8. Scrierea la Miercurea Sibiului
Scrierea de la Miercurea Sibului (România 

de azi), cea mai veche din lume, anterioară cu 
milenii scrierii din Sumer sau din Egipt. Circa 
8200 î.e.n. 

Sursa: http://istorie-furata.blogspot.
com/2013/12/spatiul-carpato-dunarean-leaganul.html 

,  http://stiri.rol.ro , http://casanoastra-romania-dacia.
blogspot.com/2012/11/a-fost-descoperit-parintele-

alfabetelor.html, https://www.dir.org.ro/cea-mai-veche-scriere-de-pe-pamant-a-fost-
descoperita-la-miercurea-sibiului/

 9. Un mic artefact de ceramică

Un mic artefact de ceramică datat ca fiind din jurul anului 6000 î.Hr., descoperit 
în zona orașului Nova Zagora din sud-estul Bulgariei, este contemporan cu celebrele 
Tăblițe de la Tărtăria, a căror vârstă oficială este de 7.500 de ani, deși există motive 
să credem că ele au chiar mai mult de 8.000 de ani vechime. În același timp ea 
confirmă nivelul remarcabil de dezvoltare pe care îl avea CULTURA DANUBIANĂ 
(dezvoltată de o parte și de alta a Dunării).Sursa: http://www.cunoastelumea.ro/
un-artefact-vechi-de-8-000-de-ani-descoperit-la-sud-de-dunare-ar-putea-contine-

cea-mai-veche-scriere-pre-alfabetica-din-lume-conform-arheologilor-bulgari/, 
sursa: http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/8000-year-old-slab-
holds-oldest-writing-ever-discovered-or-does-it-009675?nopaging=1, traducere și 
adaptare: Radu Ungureanu
68  Ibidem
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10. Tablete din lut ars cu scriere

Scrierea pictografică era folosită 
în arealul României de azi acum 7000 
de ani. Cf. articol Vicu Merlan, Misterul 
zeițelor de la Isaiia, Jud. Iași, din 7 mai 
2019, Revista Luceafărul: Anul XI, 
Nr. 5 (125), Mai 2019, Editor: Agata, 
Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25 

Sursa: https://luceafarul.net/
misterul-zeitelor-de-la-isaiia-jud-ias; 

 

11. Tăblițele de la Tărtăria

Tăblițele de la Tărtăria (circa 7300 de ani vechime, în datarea Univ. de Geologie 
de la Roma). Surse-  http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/ats/ats5/2merlini_clip_
image112.jpg, http://dacologica.wordpress.com/atitudini-si-optiuni/dumitru-badila-
%e2%80%9escrierea-de-la-turdas-cea-mai-veche-scriere-din-lume%e2%80%9c/, 

http://www.unseenromania.com/2009/11/17/the-controversial-tartaria-tablets/, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napoleon_S%C4%83vescu 
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12.Tăblițele de la Tărtăria 
Sursa- http://danielroxin.blogspot.

ca/2013/12/spatiul-carpato-
dunarean-leaganul.html    

Tăblița de la Tărtăria (civilizația 
dunăreano-carpatică neolitică, ar-iană, 
în condițiile datării neoliticului românesc 
ca începând  de la 10.000 î.e.n.). Folosirea 
simbolului V ca scriere inițiatică, dedicată 
Marii Zeițe, desemnând divinitatea, 
ulterior. În opinia lui Harald Haarman, 
simbolul actualei litere V a fost considerat 
de locuitorii Vechii Civilizații Europene 
ca simbol inițiatic, care reprezenta 
trecerea de la perioada oamenilor 

vânători-culegători la cultivatori. Ulterior, acest simbol avea să devină un simbol magic 
care reprezenta Divinitatea, o literă de Simbolistică Zeiească. Sursa: Harald Haarmann și 
povestea „Descoperirii Scrisului” !

13. Catalog semne
Catalog semne, cultura Vinca-Turdaș, cuprinzând o parte din arealul României de azi. 

Circa 7300-6000 î.e.n. 
Surse : https://www.romanianhistoryandculture.com/theeuropeancradle.htm, https://
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thraxusares.wordpress.com/2019/04/20/originea-oamenilor-culturii-turdas-vinca-a-basarabilor  

Sursa carpato-danubiano-pontică a hieroglifelor egiptene apărute mileniii 
mai târziu față de scrierea de la Tărtăria și Gradenitza sau Karanovo, a ar-ienilor 
neolitici  de la Dunăre. Scrierea Gradenitza, din Bulgaria de azi este o scriere care 
face parte din corpul cultural comun al scrierii danubiene, cea mai veche din lume, 
alături de scrierea de la Miercurea Sibiului (8000 î.e.n.), Karanovo, Tărtăria 
(7000-6500 î.e.n.). Din această scriere sacră derivă milenii mai târziu, scrierea 
hieroglifică egipteană, așa cum arată specialiștii internaționali (dr. Stephen Guide). 

14. Evolutia scrierii

Evoluția scrierii, de la scrierea civilizației danubiene (aici, tăblița de la 
Gradenița) la hieroglifele egiptene (cf. dr. Stephen Guide). Sursa: http://www.
home2b.net/home2b-goddess/goddess-page-thracian-hieroglyphs.html, https://
thraxusares.wordpress.com/2019/04/20/originea-oamenilor-culturii-turdas-vinca-
a-basarabilor  
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15. Decodare
Decodare, tăblița de la Tărtăria (cf. dr. Stephen Guide). Sursa: http://www.

home2b.net/home2b-goddess/goddess-page-thracian-hieroglyphs.html, https://thraxusares.
wordpress.com/2019/04/20/originea-oamenilor-culturii-turdas-vinca-a-basarabilor

Conform specialiștilor internaționali care au studiat similitudinile dintre 
scrierea neolitică ar-iană rumânească (a se vedea website-ul dr. în științe istorice 
Stephen Guide, specializat în studierea sistemelor de cunoaștere și scriere pictoriale)69, 
simbolurile numite de acești specialiști ”tracice” sau aparținând civilizației dunărene-
carpatice), ca părți dintr-un sistem coerent pictorial de scriere prezintă numeroase 
similitudini cu sistemul hieroglific egiptean (apărut milenii mai târziu). Tăblițele cu 
scriere de la Gradenitza, Bulgaria de azi, aparținând aceleiași civilizații dunărene 
rumânești, au o vechime indubitabilă cu 2 milenii înaintea hieroglifelor egiptene70. 
Elementul simbolic pictorial pentru ”Tracia” sau regii traci este templul, cuvântul 
”templu” fiind sinonim cu cel pentru ”traci”, în limba egipteană veche, arată 
acești specialiști. Civilizația tracă este caracterizată prin templele megalitice și are 
ca origini civilizații megalitice datate între 10.000-1600 î.e.n.71 

Conform acestor specialiști, este foarte posibil ca primele trei dinastii 
egiptene să fie stabilite de regii traci. Tracii au adus sistemul lor de scriere în 
Egiptul antic, de unde a pornit dezvoltarea scrisului hieroglific72. Pentru egipteni, 
tracii ar putea fi identificați cu popoarele mării. Este știut că tracii reprezentau o 
civilizație dedicată cultului matriarhal (al Marii Zeițe). Vechiul creștinism este 
considerat a fi și el la origine, o cultură spirituală cu elemente de venerare a Marii 
Zeițe (elemente de venerare a femininului), fiind de explorat interferențele culturale 
dintre cultura tracică și cea creștină inițială prin intermediul vechiului Egipt73. Prof. 
Marija Gimbutas arată că sistemul de scriere al civilizației dunărene  utiliza o serie 
69  http://www.home2b.net/home2b-goddess/goddess-page-thracian-hieroglyphs.html, http://www.institutet-science.
com/
70  Ibidem
71  Ibidem
72  Ibidem 
73  Ibidem
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de 158 figuri pictoriale, fiind folosite în arealul lor de origine acum 9000 î.e.n., un 
sistem care rămâne încă a fi tradus74. Civilizațiile vechi megalitice cu origine de la 
9.000 î.e.n.- 3200 î.e.n. se continuă cu civilizația tracă (3200 î.e.n.-350 î.e.n.), fiind 
la originea civilizației egiptene antice (2800 î.e.n.-500 e.n.)75.

 
16. Madona 

din Rast

Madona 
din Rast, 
Dolj (teritoriul 
României de azi, 
Sud).Statueta, 

datată ca 
vechime 5.500 
- 5.000 î.Chr, 
este prima 
reprezentare a 
“ Madonei cu 
fiul” din Istoria 
Omenirii. Se 

observă din nou semnele geometrice sacre (o scriere 
dedicată Zeiței) de pe corpul femeii. Femeia care 
alăptează este îmbrăcată într-o ie scurtă, decorată cu 
forme și semne stilizate. Femeia poartă pantaloni. La 
fel sunt îmbrăcate și Zeițele de la Cârna, Dolj (arealul 
României de azi). Sursa : http://origineagherga.
blogspot.com/2011/09/ghirghe-in-prima-scriere-din-

lume.html

17. Statuetă eegipteană

Statuetă egipteană reprezentând pe zeița 
Isis cu pruncul Horus în brațe. surse: https://
ro.wikipedia.org/wiki/Isis, https://mythologica.fr/
egypte/isis.htm

74  Ibidem 
75  Ibidem 
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18. Mască desoperită la Cristian

Mască descoperită la Cristian, jud. Sibiu, cca. 6.000 î.e.n., element al 
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sofisticatei culturi Vinca-Turdaș (o cultură considerată ”a neolticului”, adică a 
epocii de piatră, deși ea era o cultură a metalurgiei). Oamenii umblau îmbrăcați în 
haine croite și colorate asemenea celor din prezent iar femeile purtau atât pantaloni 
cât și fuste mini, foloseau SPA-ul (fiind inventatorii acestui concept). Oamenii acestei 
culturi au creat statuete specifice prin stilizări moderne ce depășesc puterea de 
creație a artiștilor de azi.Ei au inventat jucăriile, forme de scris și tăblițe cu semne ce 
pot fi considerate cartele de calculator. Sursa- http://kolokyntos.blogspot.com/2014/02/
misterele-nebanuite-ale-culturii-turdas.html 

Alte cuvinte, rădăcini de cuvinte și particule din rumână, pre-existente epocii 
patriarhale (3000 î.e.n.- unificarea egipteană) și preluate de civilizația egipteană în 
Egiptul unificat (dinastic), rezistând ca fond lingvistic în epoca patriarhală, de la 
3000 î.e.n.), prezente în toponimia, patronimele (numele faraonilor egipteni) din 
Egiptul antic:

- Djed - termen semnificând în Egiptul antic ”părinții primilor faraoni” 
(pronunțat ”GET”). Egiptenii folosesc acest cuvânt atunci când se referă la ”cei 
vechi” (cei ce au trăit înaintea lor); în limba croată ‘đed’ (se pronunță ‘ged’) înseamnă 
”bunic” (deci, termenul de ‘djed/get’ are sensul de ‘vechi/bătrân’)76.

-Tel el Amarna (Egipt) - loc.  Amara (loc. din Sudul României de azi), loc. 
Amaru (pe lângă Mizil, în Centrul-Sudul României de azi), râul Amarandia (în Vestul 
României de azi); loc. Amărăștii de Jos (Centrul-Sudul României de azi). 

- Jebel (loc. pe lângă Timișoara, România de azi, în Vest) – loc. Jabal Arkenu 
(Libia), Jabalpur (India), Jabal Takar (Yemen), Jabal al Khashsh (Iordania), Jabal al 
Akr (Siria), Jabal Ramm (Iordania) etc. Este posibilă originea particulei ”JEB” de la 
rumânescul ”Gheb” (pământ, aplecat spre pământ, al pământului, al locului) ; zeul 
egiptean Gheb (pământul).

-Regele Iti (Athothis/ A-THOT-is) este A-TĂT-is – faraon egiptean din 
Egipt, Regatul Timpuriu, Prima Dinastie Thinită, 3100-2890 î.e.n.- (particula TOTH 
provenind din TĂT, regionalism al w-allahei, însemnând ”tot”, ”întreg”, asociat 
inclusiv în cuvinte compuse, în rumână,  cu știința, puterea, cu  divinitatea)

- Regele Djoser (Dinastie Thinită egipteană- Dinastia a treia, 2686-2613 î.e.n.) 
– orașul Joseni (România de azi), de la cuvântul rumânesc  ”Gios/Jos”

- Cheops /Khufu – faraon egiptean din Dinastia a patra (2613-2494 î.e.n., 
Regatul Timpuriu)- derivat din cuvântul ”chiup”, ”cufăr”, în rumână)- ”Cel încuiat, 
Cel secretos” (după înțelesul figurat din rumână)

- Kephren (Khafre)- faraon din Dinastia a patra (2613-2494 î.e.n., Regatul 
Timpuriu)-   ”cifră”, ”cifre” – în rumână

- Nubnefer (Nub-nefer)-  A Doua Dinastie (2890-2686 î.e.n., Regatul 
Timpuriu)-  ”nufăr”, în rumână (floare frumoasă, ideea de perfecțiune); Nub-”nubil” 
(”la vârsta maturității, la vârsta de a se căsători”, în rumână)
76  Civilizația și cultura neamului românesc, 2016, de Vlahorum Sapiens, https://getarumterra.wordpress.com 
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- Șepseskar (Shepseskare)- faraon egiptean din Dinastia a cincea (2494-2345 

î.e.n., Regatul Timpuriu)-  numele englezesc (Shackespeare), engleza având și ea 
cuvinte derivate din limba-mamă a întregii Europe, rumâna, w-allaha sau limba sfântă 

Un alt element cultural-lingvistic al imperiului ar-ian (w-allah, al Țării Sfinte, 
al limbii de aur) format progresiv (în valuri întinse pe perioade de evoluție ale limbii 
de aur și de preluare a ei de către noi triburi sau neamuri așezate peste băștinași), 
extins în Africa, este cel format de la rădăcina de cuvânt din w-allaha imperială 
(limba de aur), HAT.

Hat-  este rădăcină de cuvânt divinizată, asociată cu o zeiță celestă dar și cu 
civilizația-originară, cu civilizația-matcă (cea întemeietoare, prin ipostaza simbolică 
de ”vacă sacră din al cărui uger se hrănește omul egiptean”). Rădăcina de cuvânt 
HAT și cuvântul HATÎR (semnificând pofta, plăcerea, dorința, favoarea, concesia) 
derivat din el sunt neaoșe rumâne, folosite în limba rumână de la onomatopeea 
ar-iană HAȚ (a în-HĂȚ-a, a apuca ceva în grabă), de la primii locuitori ai acestor 
meleaguri (luând ca reper omul de la Bugiulești, datat a fi din villa franchian, 2 
milioane-1,9 milioane de ani sau Ion de la Anina, primul hominid modern al 
Europei/40.000 î.e.n.). Ele se regăsesc intacte în numele divinității feminine 
egiptene HATOR (derivat din rumanescul HATÎR/HATÂR), această zeiță fiind 
asociată în mitologia egipteană cu bucuria de a trăi, cu plăcerile lumești, cu poftele 
și dorințele77 (conservarea sensului inițial din rumână a cuvântului HATÂR/HATÎR 
din care este derivat).

HATOR este denumirea ar-iană (provenind din limba de aur, din w-allaha 
imperială, din limba rumână a locuitorilor arealului României de azi) a zeiței egiptene 
a plăcerilor dar și a cerului înstelat (Calea Lactee). Dacă la ar-ieni (locuitorii 
arealului României de azi), vorbitorii limbii de aur (limba globală a omenirii epocii 
matriarhale a paleoliticului și neoliticului, înainte de întemeierea ordinii globale 
patriarhale și de cultul zeilor supremi) Calea Lactee este simbolizată de laptele 
Marii Lupoaice (simbolul sălbatic al civilizației matriarhale al Frumoaselor, 
Amazoanelor, al civilizației-matcă, lupoaica matură, cultul zeiței-lupoaice fiind la 
originea cultului lupului preluat ca simbol și stindard de luptă în regatele ulterioare, 
patriarhale, ale regilor geto-daci, începând cu zorii epocii metalelor), la egiptenii 
antici Calea Lactee (HATOR) este simbolizată de o vacă (civilizație patriarhală, 
a cirezilor de vite). Este posibil ca expansiunea civilizațională a vorbitorilor limbii 
de aur (oro manisa), w-allaha (limba sfântă a mega-epocii matriarhale (cea care a 
dat mega-construcții  de tipul turnului Babel față de care Colosul din Rhodos și alte 
construcții ale epocii antice sunt  palide rememorări ale epocii folosind conceptul 
de ”mega-construcții globale”, concept la care nici în prezent, omenirea nu a putut 
ajunge, ca nivel de progres tehnologic și de arhitectură) să fi creat regate războinice 
matriarhale asociind pe HATHOR cu un animal sălbatic (cultul zeiței-leoaice) - dacă 
observăm asimilarea care se face uneori între cultul zeiței Sekhmet (zeița-leoaică) și 
77  http://zeiiegiptuluiantic.blogspot.com/2015/01/hathor.html
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HATHOR (unde cea din urmă apare în ipostază de zeiță a răzbunării).

Particula de cuvânt, onomatopeea-metaforă ”HAȚ!”, morfemul de cuvânt 
”H*Ț (TS)”, din rumână, w-allaha, limba de aur (limba imperială a primei globalizări 
a lumii, cea din mega-era matriarhală):

- HAȚ! (onomatopee din rumâna primordială, a metaforelor primare) semnifică: 
a apuca în grabă ceva, a în-HĂȚ-a, a ține HĂȚ-uri). Din arealul României de azi 
(Țara HAȚ-egului) este exportată până în Asia Mică (Anatolia, Turcia de azi) și 
până în Egipt (Africa de N-E), de valurile expansiunii civilizaționale ale limbii de 
aur (w-allaha imperială) ale mega-epocii matriarhale (proto-paleolitic, paleolitic, 
inclusiv neolitic, deoarece aceste denumiri bazate pe rădăcina de cuvânt HAȚ/HAT 
sunt folosite ulterior, inclusiv în dinastiile regale ale Egiptului antic): HATS (TS/Ț)
EPSUT (regină egipteană); HAT-HOR; Imperiul hittiților numit  HAT-TI (cu capitala 
HAT-Tușa, HAT-TESUS…), HATT-iți (locuitorii băștinași găsiți de valurile hittiților 
pe arealul Anatoliei de azi);

19. Imperiul Hitit
 Imperiul Hittit, cu capitala la HAT-ușaș, așezat pe teritoriile băștinașilor 

(HAT-iți). Sursa: Vojtech Zamarovsky, Din tainele imperiului hittit, Ed. Junimea, 
Iasi, 1980, trad. de Gabriela Istrate.

- regina HATS-epsut, perioada de domnie 1503-1482 î.e.n. (Regatul Nou, 
apogeul politic și cultural al Egiptului antic, Dinastia a optsprezecea). O breșă 
matriarhală de putere în epoca patriarhală a Egiptului. 
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20. Regina HATS-
epsut

Sursa: https://
commons.

wikimedia.org/
wiki/File:Statue_

Mortuary_Temple_
of_Hatshepsut_02.

jpg  

Statuia lui 
Hatshepsut, purtând dubla coroană a Egiptului, la mormântul ei din Templul Funerar 
al său. Femeia-faraon poartă toate însemnele puterii regale a faraonilor, sceptrele și 
barba falsă de faraon, ilustrând acapararea de către o femeie a simbolurilor puterii 
masculine (din faza patriarhală a civilizației Egiptului antic). Foto: Ad Meskens
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21. Templu funerar al femeii-fsraon Hats

Templul funerar al femeii-faraon egiptene HATS (Ț)-epsut.
Surse:  https://www.egypttoursportal.com/queen-hatshepsut-temple/, https://

en.wikipedia.org/wiki/Deir_el-Bahari#/media/File:Hatshetsup-temple-1by7.jpg-

- HATS-epsut. HATS (Ț) este rădăcină de cuvânt provenită din onomatopeea 
”HAȚ!” (primordială, din rumână, w-allaha imperială, limba de aur a civilizației-
matcă a Europei). 

– …e-P-su-T (P*T- morfem de cuvânt semnificând în rumână ”apropiere” și 
”îndepărtare”: noaPTea, ruPTură, a se îndrePTa, piePTănare78. 

- HATS (Ț)- Țara HATS (Ț)-egului (România de azi), unde HAȚ- derivă din 
interjecția  neaoș rumânească HAȚ! (a apuca ceva în grabă, a în-HĂȚ-a, HĂȚ/ HĂȚ-
uri; a ține HĂȚ-urile). Poate să sugereze în w-allaha imperială,”Cea care ține Hățurile 
(conducătoarea) de la distanță/străina/din depărtare/ de la depărtare” (morfemul P*T)

HATHOR. HAT este rădăcină de cuvânt provenită din onomatopeea  ”HĂT!” 
(primordială, din rumână, w-allaha imperială, limba de aur a civilizației-matcă a 
78  Cueșdean, op. cit., p. 20.
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Europei).

-HĂT! (semnifică ideea de depărtare, de spațiu extins, de zare, orizont).
-HĂT-DEPARTE ! (expresie preluând aceeași idee de zare, orizont, spațiu 

extins)
- HAT/ HOT (HOT-ar, graniță, frontieră)- regionalism din Moldova, România 

de azi  (inclusiv folosit în rep. Moldova), Bucovina (teritorii istorice ale României 
de azi)- fâșie îngustă de pământ nearat care desparte două ogoare, răzor, hotar; câmp 
nelucrat, pârloagă, piedică, obstacol.

- a fi într-un HAT cu cineva (în vorbirea populară, expresie desemnând a fi 
vecin cu cineva, a fi mărginaș cu cineva, a fi situat alături de cineva). 

- HAT-ie, HAT-ii (pl.)- îngrămădire de nuiele, pietre, bolovani făcută de cineva 
pentru a împiedica revărsarea unei ape sau a îndrepta cursul unei ape

- HOT-ărâre (hot-AR-ARE)- decizie definitivă, fermitate, curaj, act 
judecătoresc, care mărginește, stăvilește, termină, arată sfârșitul unui proces (de 
gândire, de reflecție, de judecată)

-  HOTIN, HOT-in (denumirea unei cetăți istorice de pe langa raul Nistru, la 
48 km nord-est de Cernăuți, din Ucraina de azi), formată de la regionalismul HOT- 
(hotar). Originile acestei cetăți sunt învăluite în mister. Unele surse alătură această 
cetate de regele dac Cotiso, sec. III e.n.79

- Loc. Zece HOTAR-E (lângă Huedin, N-V României de azi), loc. HOTAR-ani 
(lângă Drăgănești-Olt, Sud)

- HATĂR/HATÎR (dorință, plăcere)-arhaism rumân, din w-allaha imperială 
(limba populară vorbită de țăranii rumâni din cele mai vechi timpuri, în toate arealele 
unde locuiesc comunități istorice de rumâni). HATHOR este și zeița egipteană a 
plăcerilor, a dragostei, a bucuriei de a trăi

- pentru HATÎR-ul cuiva (expresie desemnând a îi face plăcerea cuiva, de 
dragul a ceva sau cuiva)

- de HATÎRUL unui lucru (expresie arhaică)- mulțumită, grație unui lucru
- a strica HATÂRUL cuiva- a strica cheful sau pofta cuiva
- a face cuiva un HATÎR- a face cuiva un serviciu, o favoare, o concesie. 

Expresie arhaică – o favoare acordată abuziv cuiva (favoritism)
- HATMAN (HAT-man)-arhaism în Moldova (boier important din sfatul 

boierilor din Moldova, în orânduirea feudală, având comanda întregii oștiri în timp 
de pace și de război, mare spătar ; titlu purtat de marii generali ai oștilor polone și 
căzăcești, comandant suprem al forței armate).

79  http://stefancelmare.md/cetatea-hotin/



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021304

CIVILIZAȚII  ENDOGENE

22. Sanctuarul neolitic de la Parţa

Sanctuarul neolitic de la Parţa, judeţul Timiş, Romania, care a funcţionat 
până la sfârşitul mileniului VI î.e.n.. Două coloane străjuiesc deschiderea din 
faţa statuii monumentale, coloane terminate cu capete de taur, având poziţionate 
între coarne două proeminenţe; acestea au fost interpretate, în funcţie de 
amplasare şi decor, ca fiind Soarele şi Luna. Observam discul SOLAR așezat 
între coarnele taurului (sursa cultului solar în arealul României de azi și zona 
Basarabiei, încă din primele faze ale culturii Cucuteni, unele datate de pe la 
6500 î.e.n.). Sursa- Cucuteni si simbolismul de regenerare- https://sites.google.com/
site/seimenisatdinneolitic/3-1-1-3-cucuteni-si-simbolismul-de-regenerare

În arealul Precucuteni-Tripolie A, în a doua jumătate a mileniului V î.e.n., 
apare, așa cum arată specialiștii, un sistem religios sacru - reprezentarea naşterii 
primei religii a lumii, centrată pe hierogamia dintre Cer și Pământ pentru Creația 
cosmică, uniunea divină asigurând fecunditatea terestră:Principiul feminin: Marea 
Zeiţă - creatoarea vieţii ; Apa vieţii: lichid amnioric (în viaţa intrauterină) sau lapte 
matern ; Principiul masculin: Taurul - izvor al vieţii, asociat cu simbolul uterului şi 
a apei - asigură regenerarea puterilor zeiţei prin lichidul seminal. Sursa- https://sites.
google.com/site/seimenisatdinneolitic/3-1-1-3-cucuteni-si-simbolismul-de-regenerare
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23. Marea Zeiță încadrată de coarne de taur vopsite cu roșu

Marea Zeiță încadrată de coarne de taur vopsite cu roșu. Ceramică ritualică 
pictată, loc. Ruginoasa, jud. Iași, România, cultura Precucuteni. Circa 5000-4000 
î.e.n.  Sursa-https://sites.google.com/site/seimenisatdinneolitic/3-1-1-3-cucuteni-si-
simbolismul-de-regenerare

24. Zeița Hathor

Ulterior, la egiptenii antici, apare, sub 
cultul zeiței Hathor, străvechea reprezentare a 
neoliticului rumânesc (Marea Zeiță protejată de 
coarnele de taur, principiul masculin al arhaicului 
european). La egipteni, simbolismul feminin se 
dublează, zeița Hathor fiind și Marea Vacă (iar 
coarnele fiind de vacă, reprezentare  a originii/
conexiunii omenirii cu Calea Lactee).  Zeița 
Hathor. Sursa imagine:  http://zeiiegiptuluiantic.
blogspot.com/2015/01/hathor.html

Orașele descoperite în arealul României de azi (traseul autostrăzii Sibiu-
Nădlac, loc. Turdaș) sunt mai vechi decât piramidele egiptene (acestea datând 
din 2630 î.e.n.). Este cazul, de exemplu, al orașului datând din 4200 î.e.n., de 
la Turdaș, unde s-au găsit și inscripții similare tăblițelor de la Tărtăria, întărind 
teoria că Tărtăria (6500 î.e.n., pe vremea când Sumerul și Egiptul nu existau ca și 
civilizații urbane) nu reprezintă nicidecum un ”import din Sumer”, o ”făcătură” 
sau un ”fenomen izolat” ci dimpotrivă, se încadrează într-o arie culturală extrem 
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de veche, a scrierii locale, proprii civilizației danubiene, creatoarea limbii de aur, 
w-allaha și civilizația-matcă a întregii Europe, civilizație cu nucleul în teritoriul 
României de azi. Primele centre ale omului modern european aparțin civilizației 
carpato-danubiano-pontice, adică un areal cu nucleul în zona României de azi  
(omul de la Bugiulești/2 milioane de ani; Ion de la Anina/40.000 de ani vechime; 
Maria și Vasile de la Anina/26.000-22.000 ani vechime; inscripțiile dedicate cultului 
Zeiței de la Cuina Turcului, prima scriere a lumii, cea ritualică, feminină, de la Cuina 
Turcului- 11.200 î.e.n.; cultura Vinca-Turdaș -7300-6000 î.e.n., așezarea neolitică 
de la Cristian, jud. Sibiu- 6000 î.e.n.; civilizația de la Miercurea Sibiului - 6200 
î.e.n.; 6000-5500 î.e.n., scrierea de la Tărtăria)80. Toate aceste rămășițe umanoide, 
așezări și artefacte au fost descoperite în arealul României de azi, ilustrând 
foarte limpede caracterul de nucleu pentru civilizația-matcă (danubiano-
carpato-pontică) paleolitică și neolitică a întregii Europe și pentru una din cele 
mai vechi civilizații ale lumii81, răspândite prin exportul limbii de aur (rumâna) 
la nivel global, încă din negurile paleoliticului și ale neoliticului. 

HAT-or. Rădăcina de cuvânt din rumâna, w-allaha imperială, limba de aur a arhaicului:  
-Hat (sg.), hatur-i (pl.), substantiv comun, regionalism în rumână, din Moldova: Hotar, 

graniță. Hat-or - Hotarul de aur, în rumână. 
-HAT-HOR (hotarul horei).  HOR-us (HORA, stai, soare!) 
-HAT- Țara HAT-TI (țara hitiților). ”Țara graniței” sau ”de la graniță” (în rumână)
-HATT-ti (locuitorii băștinași ai Anatoliei, încă dinaintea hitiților). ”Locuitorii de la 

hotar/de la graniță” (în rumână)
-HAT-tușaș- capitala imperiului hittit 

25. HATT-ti (locuitorii 
băștinași ai Anatoliei, încă 

dinaintea hitiților)
Sursa: http://

zeiiegiptuluiantic.blogspot.
com/2015/01/hathor.html 

Hathor reprezintă 

80  http://istorie-furata.blogspot.com/2013/12/spatiul-carpato-dunarean-leaganul.html , https://www.dir.org.ro/cea-
mai-veche-scriere-de-pe-pamant-a-fost-descoperita-la-miercurea-sibiului/
81  Daniel Ruzo (1968): “Am cercetat munții din cinci continente, dar în Carpați am găsit monumente unice dovedind 
că în aceste locuri a existat o civilizație mareață, constituind centrul celei mai vechi civilizații cunoscute astăzi”, 
Scris de Departamentul de Informații România (DIR) 2 martie 2017, Istoria României, http://istorie-furata.blog-
spot.com/2013/12/spatiul-carpato-dunarean-leaganul.html, https://www.dir.org.ro/cea-mai-veche-scriere-de-pe-
pamant-a-fost-descoperita-la-miercurea-sibiului/
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una dintre cele mai importante zeițe venerate în Egiptul Antic. Hathor simbolizează 
dragostea, fertilitatea și excesul plăcerilor.  La Teba şi Memphis, ea este patroana muntelui 
morţilor.            

26. Hathor
HATHOR. Sursa: https://www.tinerama.ro/hathor-printesa-venita-din-stele-zeita-

iubirii-si-a-bucuriei/

27. Civilizația 
Marii Lupoaice
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O altă civilizație tânără (Roma italică) hrănindu-se de la civilizația-mamă, 
cea matură (civilizația războinică a Marii Lupoaice/ Steaua câinelui, a lupului, 
Sirius?)  Civilizația-mamă aici, este Râmul primordial, Roma paleolitică și neolitică, 
civilizația-matcă a Europei, adică Romanul, Romanațiul întemeiat de civilizația 
carpato-danubiano-pontică (orașul Roman, Iași, arealul României de azi ; Roma-
nia, Romanați-Vlașca, județ vechi al României de azi).

Romulus și Remus (Roma italică, civilizația tânără, asumându-și geneza, 
originea, din Romanațiul carpato-danubiano-pontic, din Râmul arhaic, aflat pe 
teritoriul României de azi)- alăptați de Marea Lupoaică. Marea Lupoaică, simbolul 
civilizației războinice matriarhale arhaice, paleolitice și neolitice, a nucleului 
decizional al W-allahiei, Țara de aur, aflată pe arealul României de azi. Marea 
Lupoaică este precursoarea simbolului Căii Lactee, a vacii sacre (Hathor), este 
simbolul Amazoanei, al Frumoasei, al civilizației expansioniste, războinice, care 
întemeiază imperii globale sau al unei zone independente, sălbatice, neîmblânzite. 
Marea Lupoaică este simbolul unei Căi Lactee sălbatice, neîmblânzite, poate ostile 
omului, dar care îi și oferă protecție, un simbol ambivalent (care nu se mai regăsește 
la egipteni, unde Calea Lactee este vaca, animalul  domestic și nutritiv prin excelență 
pentru om).

Sursă imagine-https://ro.wikipedia.org/wiki/Lupa_Capitolina

Lupii sunt simboluri sacre în arealul neamului geto-dacic, în perioada 
patriarhală a regatelor geto-dacice. Ce origini are acest cult al lupului practicat 
în regatele patriarhale ale dacilor, ne putem întreba, având în vedere mega-eră 
matriarhală precedentă, prima globalizare a lumii din perioada arhaică? Marea 
Lupoaică stă de fapt, la originea cultului lupului la geto-daci. Doar odată cu apariția 
ordinii patriarhale, adică a regatelor patriarhale conduse de regi-bărbați geto-daci, 
stindardul de luptă devine lupul, nu lupoaica. Însă cultul Marii Lupoaice este unul 
precedent, deoarece, la origine, civilizația geto-dacă este una matriarhală, adică una  
de proslăvire a femeii, de divinizare a ei sub forme simbolice, inclusiv în cea de 
lupoaică. 

Marea Lupoaică are și o funcție de alăptare, simbolică, la fel ca și Marea 
Vacă sacră (la indieni și la egipteni). Marea Vacă semnifică însă Calea Lactee. 
Marea Lupoaică semnifică, fiind reprezentată alăptând, tot Calea Lactee dar într-o 
variantă războinică, este zeița –animal de luptă, ea reprezintă originea unei civilizații 
expansioniste, războinice, este civilizația-sursă, civilizația-matcă a marilor femei 
războinice, Frumoasele. Marea Lupoaică este simbolul regalității feminine și al 
maternității feminine independente, unice, singulare, sălbatice, neîmblânzite. Lupul 
este prin definiție un animal sălbatic, și de pradă (civilizație expansionistă, agresivă). 
Marea Lupoaică este simbolul direct al civilizației amazoanelor, adică este simbolul 
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femeilor războinice și al civilizațiilor lor de tip expansionist, belicos dar și al unei 
forme de regalitate matriarhală războinică (regatele amazoanelor de la Marea 
Neagră și din arealul României de azi - Banat, Timișoara, Ialomița, Insula Albă). 

  28. Vaca cerească

Sursa imagine: goddesses of Egypt. https://www.cleopatraegypttours.com/travel-
guide/hathor-the-egyptian-goddess/ Omul care se trage din stele (apartenența omului la 
Calea Lactee). HAT-or (hotarul  de aur, hotarul divin, hotarul sacru, este hotarul 
ceresc care definește sursa, geneza, protecția ființei umane: Calea Lactee). Această 
galaxie este asociată simbolic încă de la început, cu o divinitate feminină (femeie, 
vacă sacră). Ființa umană se hrănește cu laptele divin (el își trage originea din 
puterea feminină divină care este exercitată asupra sursei sale de existență, Calea 
Lactee). Omul se trage din, și are ca hotar (HAT-or), Caleea Lactee, aflată sub 
simbolul Marii Zeițe, al Marii Mame (o altă denumire ce vrea să sugereze o persoană 
feminină divină, umană sau animalieră, care simbolic, dă viață și hrănește ființa 
umană, civilizația umană și îi arată originea și protecția sa). Vaca cerească (galaxia) 
este asociată și cu zeița NUT (cerul înstelat) -  în limba rumână (a w-allahilor, a 
întemeietorilor Marelui Spațiu trans-continental al Leului Negru) avem verbul a 
NUT-ri (cu referire la hrănirea animalelor; a aspira la ceva, a spera), a se NUT-ri 
(a se hrăni, a bea), NUT-reț, NUT-tritiv (hrănitor).  
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Se consideră că zeița Hathor are o vechime legată de apariția religiei la 
egipteni, cultul ei persistând până în jurul anului 500 e.n. A fost reprezentată cu 
pielea de culoare roșie (pictată în roșu) și cu ochii foarte mari și migdalați, fața 
umană fiind completată de coarne și de un disc roșu al soarelui între coarne. Numele 
ei s-ar traduce în egipteană prin Casa Muntelui (o relație strânsă cu Horus, având 
capacitatea de a îl întineri și a îl readuce la viață)82. 

A fost descrisa ca fiind soția, fiica și mama zeului RA (Soarele), reprezentând 
fazele soarelui sau gazele care îi dau culoarea rosie sau faza de explozie a soarelui 
(culoarea roșie)83. În  mileniul III î.e.n., a fost asociată cu galaxia Calea Lactee, 
împreună cu zeița NUT, sub formă de vacă cerească, cele patru picioare ale vacii 
cerești fiind pilonii ce susțineau întreg universul84.  

Hathor a avut titlul de zeiță a maternității și, ca mamă a lui Horus, era și mama 
divină a faraonului, simbolic85. În unele cazuri, Hathor este înfățișată ca o leoaică, 
având rolul de a proteja faraonii, sau ca un sicomor, un arbore trainic. Hathor oferă 
faraonului caracterul divin.

Despre Egiptul stră-vechi se știu puține lucruri, fiind popularizată îndeosebi 
perioada Egiptului antic. În ce privește momentele de unificare ale Egiptului de Sus 
cu Egiptul de Jos, sub faraonul Menes, (devenit o figură legendară, despre care nu se 
știe sigur dacă a existat sau nu) există puține informații, iar despre istoria precedând 
acest moment al unificării Egiptului nu se pot enumera dinastii cu existență istorică 
certă, această perioadă fiind mai degrabă una învăluită în mister. 

În limba de aur (oro manisa, limba w-allahică, limba imperială, adevărată 
formă de globalizare a mega-erei matriarhale, răspândită pe aproape întreg globul 
în perioadele de expansiune imperială ale proto-paleoliticului, paleoliticului și 
neoliticului), particula ”Or ” poate trimite la termenul de ”aur” (OR-șova, OR-adea,  
Sărata Monte-ORU). Dar, în limba rumână, ”-or” este terminație finală masculină 
la adjective precum: iubit-OR, zâmbit-OR, răzbunăt-OR, înflorit-OR, înțelegăt-OR.

Zeița HAT-OR (Hotarul de aur, în limba w-allahă, imperială, limba Țării 
Sfinte, în baza morfemelor  de cuvânt și a unităților de cuvânt derivând din primele 
onomatopee rostite de locuitorii arealului carpato-danubiano-pontic,  luând ca punct 
de reper omul de la Bugiulești, jud. ar-ian VÂL-cea, România de azi, datat a fi de 
acum 2 milioane -1,9 milioane de ani, din villa franchian dar luând ca punct de reper 
și pe Ion de la Anina, primul hominid modern al Europei, datat a avea 40.000 ani) 
este divinizată în civilizația recentă a Egiptului (cea antică), fiind asociată cu cerul, 
cu galaxia, cu Calea Laptelui.

82  https://www.tinerama.ro/hathor-printesa-venita-din-stele-zeita-iubirii-si-a-bucuriei/
83  Idem. 
84  Ibidem
85  Ibidem 
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2.1. De la Marea Lupoaică la Marea Vacă. Ipostaza feminină a civilizației 
mature ”care hrănește omenirea și îi asigură progresul” 

 
HAT-hor este cunoscută și preluată de egiptenii antici încă de la început ca fiind 

o divinitate celestă (asocierea cu cerul înstelat), semnificând Calea Lactee ”din care 
omul se hrănește” (simbolizarea unei legături intime, originare, între ființa umană și 
Calea Lactee, care este reprezentată de o divinitate feminină- Marea Zeiță, Marea 
Mamă, Marea Vacă). Important este să remarcăm că dincolo de ipostaza sa umană 
(zeiță, femeie) sau animalieră (vaca, lupoaica, leoaica), ființa umană este reprezentată 
ca fiind ”la pieptul său” (Marea Mamă) în ipostază de copil (prunc, tânăra civilizație 
abia născută, cea luată sub protecția și inspirația Marii Mame) sau ca bând din laptele 
ugerului Marii Vaci sacre sau al Marii Lupoaice (aceeași ipostază a ființei umane 
de prunc, copil, de tânără civilizație ce se hrănește din izvorul înțelepciunii, de la 
civilizația matură, de la înțelepciunea feminină sacră, adică originară din mega-eră 
matriarhală). Ipostazele în care vedem ființele umane sugând lapte din ugerul Vacii 
sfinte sau al Marii Lupoaice dar și ipostazele în care Marea Mamă este reprezentată 
născând prunci sau cu prunci la pieptul său (numeroase desene rupestre dar și pe 
stânci sau figurine sacre) ilustrează exact vechimea cultului matriarhal al femeii 
divinizate sau originea civilizațională a omenirii, una aflată în mega-eră matriarhală 
(proto-paleolitică, paleolitică, neolitică inclusiv, până la apariția ordinii patriarhale 
recente, de acum aprox. 3000 ani). Interesant de remarcat este că în cadrul epocilor 
patriarhale (civilizația fierului, a bronzului) cultul zeițelor reprezentate în ipostaze 
animaliere (marea vacă, marea lupoaică) continuă, la fel ca și cultul Marii Mame cu 
pruncul la piept sau născând copii, arătând persistența cultului matriarhal al Marii 
Civilizatoare, Marea Zeiță, Marea Mamă, cea care hrănește omenirea în faza sa de 
pruncie, din înțelepciunea sa. Termenul, conceptul de ”înțelepciune” a fost asociat 
din cele mai vechi timpuri cu femeia (Sophia, în religia creștină). Inspirația este 
asociată tot cu femeia (Athena, zeița înțelepciunii, la grecii antici, Duhul Sfânt, în 
religia creștină, care are și o Ipostază feminină foarte puțin explorată în teologia 
dominată de interpretarea în cheia patriarhalistă). 

Marea Vacă sau Marea Lupoaică sunt reprezentări simbolice pentru puterea 
feminină în ipostaza sa sacră, de Dătătoare de viață, de civilizație matură care 
dăruiește progresul (oferă o nouă vârstă de început pentru omenire, îi oferă un nou 
început, îi asigură evoluția - alăptarea fiind specifică naturii feminine-). Doar prin 
această alăptare omenirea evoluează, se hrănește de la civilizația matură spre a 
putea progresa. Ipostazele în care puterea feminină este divinizată ca Dătătoare 
de viață dar și ca întreținătoare a vieții (hrănește, dezvoltă viața și civilizația) 
sunt deci, expresii ale rolului esențial civilizațional și vital acordat și recunoscut 
plenar femeii în mega-era matriarhală. Acest rol este însă diminuat, negat sau 
blamat în evurile patriarhaliste, în care femeia este demonizată, desacralizată și în 
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care se neagă rolul său creator, civilizațional, evuri în care femeia este redusă la un 
statut inferior, de slugă, obiect, marfă, accesoriu sau element fără semnificație (epoca 
industrială) sau asexuat (camaradă, tovarășă).

2.2. Onomatopeea  ar-iană RA. Rumânescul ”HO-RA!”  (”stai, Suare!”)

În civilizația-matcă a întregii Europe, civilizație ar-iană acoperind cu nucleul 
său arealul României de azi și împrejurimile sale (provinciile istorice dar și părți din 
alte țări învecinate, unde trăiesc comunități de români vorbitori de rumână, limba 
sfântă, de la originea omului ca specie – Ion de la Anina, 40.000 de ani; omul de 
la Bugiulești, jud. ar-ian VÂL-cea, 2 milioane-1,9 milioane de ani), particula de 
cuvânt (atomul de cuvânt) RA semnifică soarele, divinitatea solară, lumina. El este 
folosit din cele mai vechi timpuri pe teritoriul țării noastre, dând cuvinte compuse, 
incantații ritualice adresate soarelui, însoțite de dans (HORA, HO-RA, compus din 
onomatopeea primară HO!,-stai! și particula RA- soare, divinitate)86. Hora este un 
dans ritualic rumânesc, jucat din cele mai vechi timpuri pe arealul României de azi. 
Vechimea sa este atât de mare că nu poate fi estimată (multi-milenară). În mega-eră 
matriarhală (paleolitică, neolitică), HORA era și un dans inițiatic specific femeilor 
sau închinat unor divinități feminine (vezi HORA ZÂNELOR sau hora IELELOR). 
Rumânii au unul dintre cele mai vechi culte ale ZÂ-nelor din Europa87 (vezi personajul 
feminin-prototip Ileana Cosân-ZEANA). 

 HO-RA de la Frumușica/ neolitic, 
cultura Cucuteni , România de azi (vechimea 
neoliticului românesc fiind estimată a fi de 
10.000 î.e.n., spre deosebire de alte areale 
neolitice). Numai în Bulgaria dar și prin 
scrierea de la Miercurea Sibiului (România 
de azi), tăblițele cu scriere sacră descoperite 
dau înapoi neoliticul din arealul Bulgariei 
de azi la 8000 î.e.n., față de 7000-6500 î.e.n. 
estimați anterior). Sursa: Radu Florescu, 
Hadrian Daicoviciu, Lucian Roșu: Dicționar 
enciclopedic de artă veche a României, Editura 
Științifică și Enciclopedică, București, 1980, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hora_
de_la_Frumusica_(Cultura_Cucuteni).jpg

29. Zeul egiptean Os-iris
 

86  Cueșdean, op. cit., p. 41.
87  Cueșdean, op. cit., p. 84. 
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Zeul egiptean Os-iris. Este zeul morților, al oaselor, al împărăției morților. 

Imnuri și texte închinate lui Os-iris (”zeul oaselor” inițial, adică ”al morților”) apar în 
culegerea numită Cartea Morților, una din cele mai vechi versiuni cuprinzând textele 
scrise direct pe sarcofagele defuncților, din Imperiul de Mijloc88. În rumână, familia 
de cuvinte ”os-”:

- Os (substantiv comun)
- Oase (pl.), ose-minte, osu-țe, os-cioare, osi-cioare
- Oaș (zonă din Nordul României de azi)
- A se Osifica, osificare, osificat
- Osuar
În rumână (limba –matcă a Europei, vorbită neîncetat în arealul României de 

azi, de la primele onomatopee-metafore până azi) există și  familia de cuvinte ”sir/
șir”; remarcăm și apropieri de cuvinte și înțelesuri din rumână (OS-SIRIS/SIRIU/
SICRIU) - ”Os din Sirius/ Os din Sicriu/ Os din Siriu” (?) 

- Siriu (munții Siriu, Buzău, arealul României de azi)
- Sicriu (legat de morți, pat funebru în care se depune un cadavru)
- Sirius (Constelația Câinelui/ a Lupului ?)
- Șir, Șirag (de unde derivă orașul Șiraz)- colier de mărgele
- - șiră de paie
- Șirincă

Zeul egiptean SET(H).  Este la egipteni, un zeu al răului, al întunericului. 
Particule și familie de cuvinte în rumână (w-allaha imperială):

-Sete (SET-e), a în-SET-a, a îi fi SET-e, a fi în-SET-oșat, în-SET-at  
-SET-os, SET-oasă
- SET-ilă (personaj fantastic din basmul Harap-Alb dar și din basmele populare 

românești); la figurat, un om care bea și nu se mai satură de băut
-a SET-a ceva (a regla, a aranja, a stabili ceva)
-SET, SET-uri 

Zeul egiptean RA. Familie de cuvinte în rumână, limba sfântă, vorbită în 
arealul României de azi și în împrejurimile sale (RA): 

-RA-diant
-RA-diații
-RA-dios, RA-dioasă - luminos, strălucitor, care răspândește raze de lumină
-RA-ze, RA-ză
-RA-i (paradis)
-RA-mură (ramificațiile crengii unui copac)
-RA-zant (care trece rapid în apropierea unui obiect, neatingându-l)
-RA-zachie (viță de vie cu boabe mari, cărnoase, albe sau rozalii)

88  Constantin Daniel, Civilizația Egiptului Antic, ed. Sport-Turism, București, 1976, p. 219. 
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-RA-ză –zonă lumnioasă, lumină, strălucire, proptea, lumină, pâlpâire, radiație, 

licărire, semn slab de…, traiectorie luminoasă, linie dreaptă care propagă lumina
- Faraonul egiptean thinit DJER (GER).  
Runele:  runa  „Gar-Jera” este clar echivalată cu ANU (An). Termenul proto-

german Jera pentru ”an”, devine în engleza veche ”Gear” (scris ”3ear”, simbolul 3 
fiind numit ”yogh”, numărul 3, unde G este echivalat cu Y fiind runic notat ca X cu 
denumirea Gotă de ”Ghiba”, de unde provine Gift, germanicul Gher fiind folosit pentru 
”suliță” și ”lance”)89. Anul Nou la popoarele europene din Nord este sărbătoarea lui 
Gher (cerul) și a lui Ga (pământul)90. De ANU-l Nou se celebrează zeul ANU și 
zeița ANAT și reînvie strălucitorul ANU/ANA.   În toponimia românească, pe arealul 
României de azi, întâlnim loc. GHER-LA, Cioro-GÎR-la, substantivul comun 
pentru ”râu mic”, GÎR-lă (gârlă), GÎRLENI (patronim), GHER-ghieni, GHER-
ghești, GHEOR-ghiu (patronim), GHEOR-ghe (nume masculin),GÂR-leanu, sau 
substantivul comun GHER-ghef (război de țesut, sugerând soarta, timpul, dar și 
prima îndeletnicire feminină, a țese).   

30. An
Sursa: http://origineagherga.blogspot.com/2012/11/colacii.html

Ankh. AN-kh, cheie. Cheia timpului, cheia lui ANU (ANA?). 
 Ankh-ul w-allah arhaic, simbol făcut din aluat, în civilizația matriarhală a 

BABELOR, perioada paleolitică și neolitică, folosit cu milenii înainte de apariția 
civilizației Egiptului antic și a simbolului ”egiptean” ankh. 

31. Cheia raiului
Chiaia Raiului. Cheia raiului. Vlahii consideră 

„aluvatu’, jucăria babilor”. Foto: Paun Es. Durlic. 
Sursa : http://arhiva.formula-as.ro/2010/900/enigme-16/
sfanta-paine-a-vlahilor-11985

89  https://aleximreh.wordpress.com/2017/09/18/crucile-solare-din-apuseni/
90  Ibidem
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32. Ankh -crucea egipteană antică
Ankh- crucea egipteană antică Sursa: https://aleximreh.wordpress.

com/2017/09/18/crucile-solare-din-apuseni/

Cheia vieții, a reînvierii, ankh o țin în mână cei 14 judecători divini ai 
sufletelor decedaților, care sunt: Ra, Aton, Huh, Tefnut, Geb, Sechmet și Horus  și: 
Isis, Nephthys, Hah, Sia și trei divinități reprezentând nomele (provinciile) Egiptului. 
Similitudini în rumână:

Faraonul TETI (primul rege,  A Șasea Dinastie egipteană) ; Loc. TITU (arealul 
României de azi).

-HUH- zeu semnificând un  judecător al sufletelor; HO-rezu (loc. în 
România de azi); HUH-HU-rez (bufniță, în rumână, pasăre asociată cu moartea, cu 
înțelepciunea); ”HU-HU!” -interjecție în rumână semnificând strigătul huhurezului, 
loc. HUREZENI (pe lângă râul Amaradia), patronim HUREZE-anu (remarcăm 
particulele RAZE, REZ, specifice ar-iene, provenind de la SUA-RE, cuvânt rumânesc 
anterior lui sol, solis).

- NEPHTYS-  NOAPTE (PT), în rumână
-SIA  - particulă de cuvânt în rumână (A-sia, Sia-j, Sia-m, Ru-sia) 
-HAH- (onomatopee exprimând râsul, în rumână - HA-HA) 
Originea zeului RA și asocierea acestuia cu astrul solar, cu razele de lumină 

provin din simbolul crucii cu raze, utilizat pe arealul României de azi, de acum 
7000-6500 de ani, dacă nu și mai înainte. Crucea cu raze este un simbol ar-ian (din 
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teritoriul rumânilor, al limbii de aur, w-allaha, adică din arealul României de azi) 
folosit inclusiv la Tărtăria. 

Cea mai veche inscripție cu simbolul crucii este crucea scrijelită în piatră 
de la Tata (teritoriul Ungariei de azi), aparținând culturii ar-iene a rumânilor, 
culturii-matcă a întregii Europe, cultura carpato- danubiano-pontică. Această cruce 
are o vechime de aprox. 50.000 de ani91.

Scrierea de la Tărtăria și plăcuțele cu scriere ritualică găsite aici (7000-6500 
de ani vechime) nu sunt fenomene izolate ci se înscriu în cadrul unor descoperiri 
similare  de pe teritoriul ar-ian (acoperind în străvechime și părți din arealul Bulgariei 
de azi, al Ucrainei, rep. Moldova,  al fostei Iugoslavii, într-un mare spațiu cultural 
al Marii Zeițe). În Bulgaria de azi, spre ex., s-a descoperit o scriere ce este înrudită 
cu cea de la Tărtăria, care întoarce neoliticul din acest areal la 8000 î.e.n. Scrierea 
de la Gradenitza aparține arealului cultural al  scrierii de la Tărtăria, demonstrând, 
alături de alte descoperiri, că scrierea de la Tărtăria nu avea nicidecum un caracter 
izolat, importat sau întâmplător ci dimpotrivă era o scriere cultică, rezervată 
marilor preotese, în cadrul unui cult al zeului ANU și al zeului ȘAUE. Din arealul 
României de azi, din spațiul vestic unde descoperim numeroase toponimii invocând 
zeul ȘAUE (zeul luminii), din Tărtăria cu precizie, apar cea mai veche reprezentare 
a lui ȘA (ȘAUE) dar și a zeului ANU, pe plăcuțele descoperite la Tărtăria fiind 
evidentă crucea cu raze. Zeul ȘAUE/ȘU este reprezentat de simbolul H, scărița și 
zeul ANU este reprezentat de crucea cu raze92. Prezența ambilor zei pe aceeași 
inscripție este pentru prima dată  realizată, în istorie, prin această plăcuță de la 
Tărtăria93. Trebuie remarcat și că localitatea Tărtăria se află la poalele munților 
ȘU-RE-ANU (toponimie invocând trei divinități solare/trei ipostaze ale soarelui 
divinizat)94. Ulterior, în condițiile apariției civilizațiilor mesopotamiene și egiptene 
pe la 3000 î.e.n. și pe la 2000 î.e.n.95, și a cultului zeilor RA și ANU în aceste 
civilizații, regăsim simbolurile acestor divinități inspirate din crucea de la Tărtăria 
(crucea cu raze și șarpele, simbolul energiei). În Sumer, unde ar-ienii l-au exportat 
ulterior, ȘAUE – reprezentat prin H, scărița - a devenit inițial o zeitate secundară sau 
ARA (cum mai era numit)96, ARA fiind evident o reminiscență–marker a civilizației 
ar-iene carpato-danubiene rumânești ce a influențat Sumerul. ȘAUE era zeu secundar 
în Egipt, în timp ce al doilea zeu ar-ian, rumânesc, exportat de rumâni (w-allahi, 
locuitorii Țării Sfinte unde se vorbea limba de aur, rumâna) în Sumer și în Egipt, 
adică zeul Anu, devine zeitatea supremă și are ca simbol crucea cu raze (preluată 
din scrierea ritualică  a marilor preotese de la Tărtăria)97. Zeul ANU apare în Egipt 
fie preluat în componența denumirii unor zeități precum ANU-bis, fie sub denumirea 
91  Napoleon Săvescu, Noi nu suntem urmașii Romei, vol. II, ed. Teocora, 2012,  Buzău, p. 84. 
92  https://aleximreh.wordpress.com/2017/09/18/crucile-solare-din-apuseni/
93  Ibidem 
94  Ibidem 
95  Constantin Daniel, op. cit., p. 45. Istoria universală, vol. I, op. cit., p. 186.
96  https://aleximreh.wordpress.com/2017/09/18/crucile-solare-din-apuseni/ 
97  Ibidem 
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de RA, RE (simbolul inițial al lui RA fiind crucea cu raze, apoi crucea în cerc - care 
este roata valahă-  și apoi discul înaripat)98. După cum arată cercetătorii, simbolul 
crucii cu raze nu este unul izolat (propriu doar Tărtăriei) ci apare și pe ceramica 
ar-iană rumânească de la munții Orăștiei (colecție Vasile Rudan), în dansul solar al 
călușarilor (inclusiv formarea roții solare) dar și pe ceramica extrem de veche din 
Munții Buzăului (România de azi)99. 

Zeița/Zeul ȘAUE/ ȘU/ȘA. Familie de cuvinte în limba rumână:
ȘUI/ ȘUIE- zvelt (ă), înalt (ă), mlădios, mlădioaasă. Obiect îngust. Privire 

pătrunzătoare
ȘUI/ȘUIE- zănatic, care nu-i întreg la minte
ȘUIA (despre ființe)-  a deveni subțire, a slăbi, a se jigări
ȘUI-er- zgomot ascuțit și puternic făcut de vânt, vijelie, furtună, de fenomene 

atmosferice. Zgomot făcut de corpuri sau de obiecte care se învârtesc și spintecă 
aerul cu iuțeală. Sunet ascuțit și strident produs de un instrument muzical, fluier, 
sirenă, țignal. Sunet ascuțit scos de unele animale. Sunet asemănător cu cel făcut de 
vânt, făcut de cineva suflând printre buzele întredeschise.

- A șuiera, șuierare, șuierat, șuierător, șuierătură, șuierel ; 
- Șuiet- vâjâit al vântului, vuiet al furtunii, freamăt de frunze, susur al ploii și 

apelor ;
- A se șupuri (regionalism, Mold.) - a se furișa, a se strecura ;
- șușuit- susuitor, a șușoti, șușoteală – a produce un zgomot lin și uniform, a 

vorbi în șoaptă;
- a șușui- a foșni (vântul) ; 
- șușuitor- care foșnește, foșnitor.

Zeul ANU/AN: este un zeu derivat din denumirea inițială a Zeiței supreme (dată 
fiind vechimea ginții matriarhale și caracterul matriarhal al primelor orânduiri umane 
ale paleoliticului și neoliticului), ANA. În limba turcă de azi, ANNE desemnează 
mama iar terminația de ANNE apare chiar și după BABA (desemnând bunica din 
partea mamei sau bunica)- BABAANNE. În rumână există și adj. BABAN (gras, 
voinic, umflat, trupeș, valoros, mare, semnificativ, important)- ”pește BABAN”; ”o 
sumă BABANĂ de bani”. Pe teritoriul României de azi, ANA este nume comun 
feminin, cu diminutivele ANI-ȘOARA, ANE-TA, ANU-ȚA, ANU-ȘA, AN-CA ; 
AN-CUȚA, AN-DRADA, AN-DRA, ANA-MARIA, unde particula desemnând 
Marea Zeiță ANA este încorporată la început (AN-). Aceeași particulă desemnând 
divinitatea supremă feminină, reminiscență a mega-erei matriarhale, se întâlnește 
și în numele personale masculine (AN-DREI). Odată cu slăbirea cultului Zeiței 
Supreme ANA și cu apariția unor culte de zei masculini care concurează cu zeițele 

98  Ibidem
99  Ibidem 
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(având în vedere tăblițele de la Tărtăria, cultul zeului ȘAUE și al zeului ANU fiind de 
o vechime de 6500-5000 î.e.n., deci cu multe milenii înainte de unificarea Egiptului 
antic și de apariția Sumerului)100, particula care exprima divinitatea masculină este 
AN (de la zeul ANI, ANU). Acești zei existau în arealul României de azi, la rumâni, 
în 6500-5000 î.e.n., când îi înregistrează plăcuțele de la Tărtăria. În arealul României 
de azi (în partea de Vest, zona Mureșului), apar toponimii numeroase închinate 
zeului ȘAUE dar și zeului ANU, reminiscențe din denumirile inițiale ale divinităților 
feminine supreme, zeița ANA (AN, ANI) și ȘA/ȘU, RE/RA (posibil, o divinitate 
feminină a focului și a luminii, înainte de transformarea sa în cult masculin):

-Ocna ȘU-ga-tag, Munții ȘU-RE-ANU, ANINA, Munții ANINEI (V), Mini-
ȘU de Sus, ȘAG, ȘO-imoș, ȘĂ-rmă-ȘA-g (Vest), ȘU-ncuiuș, Aghire-ȘU, ȘI-mleul 
Silvaniei(N), ȘU-ior(N), Vi-ȘEU de Sus(N), ȘO-mcuța (N), Foc-Ș-ANI (Est), Chișc-
ANI  (E),  I-ȘA-lnița (S), SU-seni (V-Centru), Boc-ȘA (V-Sud), Uric-ANI (Centru), 
Petro-Ș-ANI (Centru-Vest), Jiu-Paro-Ș-ENI (Centru Vest), Mar-ȘA (lângă Sibiu), 
ZAU (ȘAU?) de Câmpie (Centru); Br-AN (Centru), Sânt-ANA (lângă Arad, Vest), 
Băile Hercul-ANE (Vest), Drăgă-Ș-ANI (Centru-Sud), Băile Govo-RA (Centru), 
Sighișoa-RA (Centru), Nemi-RA (lângă Miercurea Ciuc, Centru), RO-m-AN (Est), 
Boto-Ș-ANI (Est), Băl-AN (Est), Vf. Geam-ANA (Est),  P-RA-id (Centru), Munții 
Ba-RA-olt (Centru), ȘE-ini (Nord-Vest),  Lacul Vid-RA-RU (Centru), Ungu-RE-NI 
(Centru-Est), Călă-RA-ȘI (Sud),  RA-st (Sud),  ȘO-fronea (V), SE-beș (Centru-V), 
Sighi-ȘO-a-RA (Centru), SO-vata (Centru), SĂ-rmă-ȘE-l (Centru), Mari-SE-l 
(V-Centru), SA-scut (Est), Hu-ȘI (Est), SĂ-veni (N-Est), SU-ceava (Est), SU-
cevița(Nord), Vic-Ș-ANI (Nord),  Pod. Some-Ș-AN (Vest), B-ANA-t (Vest), Vf. 
RO-ȘU(Centru), Munții Făgă-RA-ȘU-lui (Centru), Vf. Moldove-ANU (Centru), 
ȘO-tânga (Centru), Câmpia Boi-ANU-lui (Sud), Hunedoa-RA (Centru-Vest), Năd-
RA-g (Vest), ANI-noasa (Centru, pe lângă Târgu-Jiu) ; HOTAR-ANI (Drăgănești-
Olt, Sud), Gogo-ȘU (Sud), Mîr-Ș-ANI (Sud), Clo-Ș-ANI (lângă Tismana, Vest), 
ȘUȘ-ANI ( Drăgășani, Centru-Sud), Lim-ANU (Sud-Est), SĂU-lești (Centru, lângă 
Târgu-Jiu), Buc-Ș-ANI (Sud) etc.  

În apartenența regională sau la un anume loc/localitate (cluj-ean, argeșe-an, 
maramureș-an, bihore-an), apare terminația de –AN, sugerând divinitatea ANA/
ANU/AN/ANI ca divinitate protectoare, din timpurile paleolitice cele mai vechi, pe 
arealul României de azi, și cultul autohton al zeiței supreme ANA, ulterior devenit 
un cult masculin (în zonele și epocile de interferență, spre 6500 î.e.n. sau mai târziu, 
cu culturile patriarhale dominate de un zeu suprem).

Ca divinitate venerată, ANA/ ANU/ ANI/ AN apare deci, consemnată în 
plăcuțele cu scriere cultică rituală de la Tărtăria (arealul României de azi) odată 
cu un alt cult, al zeului focului (ȘAUE, ȘA, ȘU), pe aceeași plăcuță (pentru prima 
dată în istorie, această asociere se face în arealul României de azi). Zeul ȘU/ 
ȘAUE/ ȘA devine la egipteni o zeitate secundară (ȘU, zeul atmosferei), în timp ce 
100  Cueșdean, op. cit., pp. 46-49. Dumitru Bălașa, Țara Soarelui..., op. cit., pp. 31-32.
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la sumerieni intră ca particulă protectoare în denumirea civilizației, a  orașelor (SU-
mer). 

În Egiptul antic, zeul ANU devine zeul RA, având simbolul crucii cu raze, 
apoi ai crucii în cerc (simbol neaoș rumânesc, roata valahă, pre-celtică, folosită 
din timpuri paleolitice în arealul ar-ian rumânesc și până în zilele noastre, inclusiv 
prin simbolurile de pe costumele feminine și masculine populare rumînești, cu rol 
magico-protector- în special, pe ia feminină). 

În Egiptul antic, existau cultul zeului ANI, al zeului ANU-bis, al zeului RA dar 
și al zeului ȘU/ȘAUE (divinitate secundară)101. Toate aceste divinități își au originile 
în culte feminine paleolitice din arealul României de azi, având mari preotese (zeița 
ANA, precum și zeița focului, a vetrei, ȘU/ȘAUE  - tăblițele de la Tărtăria consemnând 
posibil, înspre anii 6500 î.e.n., o etapă ulterioară, de transformare a cultului zeității 
focului în cult masculin, -zeul ȘAUE-, după care cultul focului revine la venerarea 
femeii - cultul zeiței HESTIA/ESTIA, protectoarea vetrei, a focului, a căminului, la 
daci,în plină epocă patriarhală). Avem în vedere faptul că ne raportăm la mega-eră 
matriarhală, care începe de la 600.000 î.e.n. odată cu paleoliticul timpuriu, pentru 
care punctul de reper 6500 î.e.n. (Tărtăria) reprezintă o dată recentă în evoluția unor 
culte a zeităților supreme (lumina, soarele, focul). 

La egiptenii antici, începând cu 3000 î.e.n., când apar dinastiile faraonilor 
înscrise în liste coerente (începutul istoriei egiptene, practic), fiecare oraș întemeiat 
de către faraon avea o teologie a sa, reinterpretându-se miturile și cosmogoniile în 
mod oficial spre a se conferi zeului faraonului (sau orașului-noua capitală) rolul 
preeminent102. Astfel, conform teologiei solare a orașului Heliopolis, oraș situat în 
vârful Deltei, zeul–trinitate Ra-Atum-Khepri a creat primul cuplu divin, Atmosfera 
(Șu) și Tefnut (vidul), fiind părinții zeului Geb (pământul) și ai zeiței Nut (cerul). 
ȘU, zeul atmosferei, este cel care separă cerul de pământ103. ȘU este o divinitate 
preluată clar din pantheonul rumân (cultul zeiței/zeului ȘU/ȘAUE), din vremuri pre-
dinastice ale Egiptului (din vremea pre-unificării sale la anul 3000 î.e.n.), deoarece 
ȘU apare, laolaltă cu RA (ANU) în cosmogoniile și mitologiile diverselor orașe-
capitale, în condițiile în care Egiptul pre-dinastic cunoștea o epocă neolitică destul 
de vag reconstituită azi, pe la anul 5000-4000 î.e.n. și în condițiile în care, încă 
din 8000 î.e.n., pe arealul României de azi, înflorea și se răspândea strălucitoarea 
civilizație neolitică–matcă a întregii Europe -scrierea de la Miercurea Sibiului/8000 
î.e.n., scrierea de la Tărtăria/7000-6500 î.e.n., capabilă inclusiv de expansiuni 
trans-continentale (pe care specialiștii în preistorie le consideră realizabile încă din 
paleolitic, pe rute similare sau pre-existente Drumului Mătăsii).

RA este prezent în toponimiile rumânești, alături de particula ȘU, ȘA, ȘAU, 
dovedind o evoluție autohotonă a cultului zeului luminii (soarele cu raze) și a zeului 
ȘAUE (zeul focului), ambele culte fiind inițial culte feminine, cu zeități feminine, 
101 https://aleximreh.wordpress.com/2017/09/18/crucile-solare-din-apuseni/
102  Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, trad. Cezar Baltag, Ed. Științfică, București, 1992  p. 94. 
103  Ibidem, p. 94.
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având în vedere puternicul caracter matriarhal al primelor orânduiri sociale de 
pe arealul României de azi (zeitatea ANA fiind prezentă în componența Țării LU-
ANEI, până azi. La fel, particula RA fiind prezentă în componența toponimiilor 
din arealul României de azi, derivată din primele onomatopee-metafore ale omului 
primitiv de pe aceste meleaguri, ARA, RRU, RÎ, RAU, RA,  prezente în toponimii 
ar-iene din perioada de început a limbii rumânești, din paleoliticul timpuriu (de la 
600.000 î.e.n.), de la primele sunete articulate de locuitorii acestor meleaguri (luând 
ca reper omul de la Bugiulești/2 milioane de ani; Ion de la AN-ina- 40.000 î.e.n.). RA 
este particula locală rumânească, prezentă în toponimia cea mai veche a arealului 
României de azi104: RÂURENI (B-RA-șov, Govo-RA, Vat-RA Dornei (Nord); RO-
m-An (Est), Sighi-ȘOA-RA (Centru), Hunedoa-RA (Vest), O-RA-dea (Vest), O-RA-
vița (Vest), RA-dna (Vest), B-RA-d (Vest), RĂ-zoa-RE (nord), RE-metea (Centru), 
RE-ghin (Centru), RA-coș (Centru), P-RA-id (Centru).

33. Cruce cu raze, simbolullui RA
Cruce cu raze, simbolul lui RA, vechime 

aprox. 6500 ani, descoperită în arealul României 
de azi (munții O-RĂ-știei). Sursa: https://
aleximreh.wordpress.com/2017/09/18/crucile-solare-

din-apuseni/

Simboluri solare și ale horei (dansul solar, 
dansul soarelui, dansul în cerc, simbolizând  forma solară), adică simbolul ”cercului” 
întâlnim în epocile arhaice ale rumanilor, paleolitice, ca forme de exprimare abstractă  
a acestui dans și a chemării soarelui, a invocării sale - HO-RA, Stai, suare/ soare!)105.
Cuvântul ”SUARE” este de asemenea, un cuvânt cu origini ar-iene (din rumână, 
limba sfântă) folosit neîncetat pe arealul României de azi și care nu este derivat 
104  Cueșdean, op. cit., p. 9. 19.
105  Cueșdean, op. cit., p.41. Cea mai veche compoziție soliformă sau amuletă soalră cu raze descoperită în area-
lul României de azi are o vechime de 11.000 de ani, fiind găsită în punctul Donești-Geamăna, tăblița ceramică 
de la Drăgoiești, cu 4 fascicole a câte 3 raze realizate prin puncte incizate, reprezentând soarele. De asemenea, 
compozițiile soliforme de pe megaliții din Căliman (desene incizate legate de cultul soarelui), precum piatra gravată 
a megaliticului de la Gura Haiti din Căliman. Cf. Dumitru Bălașa, Țara Soarelui sau , op. cit., pp. 49-50. 
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din latină ci tocmai invers, lat. sol, solis fiind derivat din w-allaha imperială care 
utilizează termenul de SUARE din vechimi imemoriale, când Roma antică, Sumerul 
și Egiptul nu existau106.

SUARE (de la zeul focului, SAUE/ȘUA- ?) este un cuvânt neaoș rumânesc, 
semnificând astrul luminos al zilei, și fiind folosit multi-milenar, anterior apariției 
Romei antice și limbii latine.

Cercul este un simbol solar neaoș rumânesc, întâlnit permanent în scrierile 
sacre ale proto-paleoliticului, paleoliticului, neoliticului, însoțind dezvoltarea 
civilizației umane pe acest areal, de la apariția omului ca specie până în zilele 
noastre. Cercul este cusut pe ie, bluza /cămașa feminină cu rol magico-protector, 
acoperită cu o rețea de simboluri care reprezintă inclusiv o scriere abstractă inițiatică. 
Cercul este simbolul HO-REI, dansul soarelui, având în arealul vorbitorilor de 
rumână, o vechime ce însoțește apariția speciei umane, din proto-paleolitic, nu doar 
de la momentul neoliticului românesc (Hora de la Frumușica, de exemplu). 

Particula ar-iană RA dar și particula RAM-  sunt răspândite  prin procesul 
de expansiune trans-continentală al w-allahei (rumâna imperială), nu doar în Egiptul 
pre-antic dar și în Asia (civilizațiile de pe Valea Indusului).

RA-M-ayana (epopee ar-iană a civilizației vedice, Valea Indusului, datată 
după conținutul său– cu referiri la conducătorul ar-ian, rumân, numit Rama -  a fi de 
acum 15.000 ani107)

Pi-RAM-idă (construcție faraonică multi-scop)
RA-M-ses (faraon egiptean din dinastia a nouăsprezecea, 1320-1318 î.e.n.; alți 

faraoni  RAM-ses, din dinastia a douăzecea, 1200-1085 î.e.n. a Egiptului antic)- ceea 
ce arată o folosire a fondului w-allah lingvistic, în arealul Egiptului, în mega-epocă 
matriarhală, adică din neolitic, de la apariția civilizației egiptene (de dinainte de 
Dinastiile Thinite) în Egipt, inclusiv până în perioada sus-numită, perioada ”antică”. 
Egiptul are o perioadă neolitică în care, să ne amintim, erau practicate drumuri 
trans-continentale (inclusiv părți ale ”Drumului Mătăsii” - denumit astfel mult mai 
târziu-), încă din paleolitic. Perioada neolitică a Egiptului, cea de dinaintea unificării 
celor două regate, este acoperită cu multe zone de legendă, de ceață, neexistând liste 
clare de dinastii (ele începând cu Menes/Nermer și cu momentul unificării politice a 
celor două regate). Egiptul neolitic însă, nu este în afara influenței trans-continentale a 
difuziunii limbii w-allahe, limba sfântă, din arealul său de vorbire originar (România 
106  Idem, pp. 20, 42-43, 48-49.
107  Eugen Lăzărescu, Personajul mitico-istoric Rama, aryanismul vedic și denumirea de Romania, în  vol. Obârșia 
neamului nostru, , simpozion național, ed. a III-a, 27-28 martie 2020, Craiova, ed. Cornul Abundenței, 2020, vol. 
III. Acest autor citează pe cercetătorul indian  Naranayanm care ” s-a raportat tot la marile perioade cosmice ale 
mitolologiei indiene, pe surse şi criterii calendaristice tamile, data naşterii fixând-o la 17 ianuarie 10205 î.H.iar după 
alte criterii calendaristice, la 13 ianuarie 15261 î. H.”. Conform lui Lăzărescu, ”o serie de scripturi antice indiene 
(Devi Mahātmyam, Rāmayana, Legile lui Manu etc.) au o vechime mult mai mare, conform datelor furnizate 
de chiar conţinutul lor incriptate în forme descifrabile numai de specialişti, ele au vechimi mult mai mari decât 
acelea ale datărilor consemnate oficial, datări legate de apariţiile lor scriptice. 
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de azi și împrejurimile sale) până pe continentul african (și nu doar în Egipt). Țara 
Sfântă influențează lingvistic și cu simboluri specifice, culturi paleolitice și neolitice 
aflate la distanțe trans-continentale, prin rute de transport , în mod direct dar și prin 
propagare de la un neam la altul (difuziune indirectă a limbii sacre, limba globală a 
omenirii). Egiptul nu are o epopee cu zei, precum  Ramayana și nici scrieri sacre de 
tipul Rig-Veda. 

RAM-ură (în rumână semnifică o creangă unui copac, ramificațiile coarnelor 
de cerb, o diviziune a unui curs de apă, a unui masiv muntos, o diviziune a unui nerv 
sau a unei artere, o ramificație a unei familii sau popor, un sector de activitate)

RAM, RAM-uri (s. n., ramură de copac; ramură, domeniu de activitate sau al 
științei)

RAM-a: cadru de lemn care ține un tablou, o fotografie, o oglindă; cadru în 
care se montează ceva (rama de gherghef); fâșie de piele flexibilă și groasă cusută pe 
marginea încălțămintei și fixând talpa de fețe

RAMA, RAME (vâsle)
A se RAM-ifica (a se despărți în mai multe ramuri)
RAM-ificare, RAM-ificație (despărțire în ramuri; despărțit în ramuri)
RAM-ificat (despărțit în ramuri)
RA-du, RA-da, RA-dița (nume personale, pe arealul Romaniei de azi)
RA-luca (nume personal feminin, pe arealul României de azi)
RA-fira (nume personal feminin, pe arealul României de azi)
Ma-RA (nume personal feminin, pe arealul României de azi)
And-RA (nume personal feminin, pe arealul României de azi)
And-RHEA (nume personal feminin, pe arealul României de azi)
And-RA-da (nume personal feminin, pe arealul României de azi)
Basa-RA-b (patronim, pe teritoriul României de azi și în rep. Moldova)

Toponimie pe arealul României de azi, conținând particula RA:
RA-dna (Vestul României de azi)
Basa-RA-bi (loc. din Sudul României de azi)
D-RĂ-gănești-Olt (loc. din Sudul României de azi)
D-RĂ-gășani (loc. din Sudul României de azi)
Co-RA-bia (loc. din Sudul României de azi)
D-RĂ-gănești-Vlașca (loc. din Sudul României de azi)
B-RA-șov (loc. din Centrul României de azi)
Ba-RA-olt (loc. din Centrul României de azi); RA-coș (loc. din Centrul 

României de azi)
Feldioa-RA (loc. din Centrul României de azi); Sighișoa-RA (loc. din Centrul 

României de azi)
P-RA-id (loc. din Centrul României de azi)
RĂ-zoare (loc. din Nord-Vestul României de azi)
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Dă-RA-bani (loc. din N României de azi)
RĂ-dăuți (loc. din N României de azi)
Ca-RA-nsebeș (loc. din Vestul României de azi)
Ca-RA-ș (loc. din Vestul României de azi)
A-RA-d (loc. din Vestul României de azi)
Timișoa-RA (loc. din Vestul României de azi)
O-RA-dea (loc. din Vestul României de azi)
O-RA-vița (loc. din Vestul României de azi, lângă Munții ANI-nei)
O-RĂ-știe (loc. din Centrul României de azi, pe lângă râul Mureș)
C-RA-iova (loc. din Sudul României de azi)
Călă-RA-și (loc. din Sudul României de azi) 
D-RA-galina (loc. din Sudul României de azi)
Ba-RĂ-gan (câmpie din Sudul României de azi)
Munții ZA-RA-ndului (Vestul României de azi)
M-ții Făgă-RA-șului (Centrul României de azi)
B-RA-ila (județ, Sud-Estul României de azi)
Lacul RA-zelm, RAZE-lm (România)

Zeița egipteană Sechmet. Zeița-leoaică. Rădăcina de cuvânt ”SEC-” și 
familia de cuvinte din rumână:

- SEC, SECI  (adj. – ”vin sec”)
-SEC-at (uscat, fără umezeală)
-SEC-ăciune (faptul de a fi secat, secetă)
- SEC-are (acțiunea de a seca)
- A SEC-ătui (a stoarce pe cineva de…)
-SEC-ătură (om de nimic, neserios)
-SEC-ătuit (stors de puteri, de vlagă, sleit)
-toponimie : SEACA (loc. lângă Vidra, România de azi, Sud) ; Seaca de Câmp 

(Sud).

Zeița Seck-MET- zeița leoaică, zeița răzbunării și a ciumei. MET-,  M*T- 
morfem de cuvânt în rumână, de unde derivă: MET-amorfoză (META, mare). Mare 
răzbunare, mare asprime, mare răceală, mare uscăciune sufletească (mare duritate)- 
în trad. din limba rumână, limba w-allahă, limba de aur. 

-SEC, SEACĂ (uscat, lipsit de umezeală; despre oameni -aspru, rece; tare, 
puternic, dârz, incapabil de emoții și sentimente) 

SECA (regionalism, pronume de politețe adresat unei femei în vârstă de către 
un om mai tânăr)-în rumână,  ”Seca Lenca avea două fete”. 

Zeul egiptean TOTH. Rădăcina de cuvânt ”TOT-/ TĂT, TOT” și familia de 
cuvinte din rumână: 
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În rumână, limba de aur globală care și-a extins imperii (atestate prin rădăcini 

de cuvinte, nume de divinități, ansambluri de concepte și termeni, de particule 
specifice, ca markeri lingvistici specifici) peste trei continente, cuvântul ”TĂT” 
semnifică ideea de ”întreg”, de ”tot”.  

TĂT este o rădăcină de cuvânt neaoș rumânească, adică ar-iană, folosită de 
locuitorii arealului României de azi și a comunităților de vorbitori nativi de limba 
rumână din jurul României de azi. Cuvântul  se folosește și încorporat în cadrul unor 
cuvinte compuse, exprimând ideea de ”întreg”, de ”plenitudine”, de ”perfecțiune”, 
asociată cu divinitatea (un sens sacru).

TĂT se întâlnește ca și cuvânt distinct, în forma sa inițială, în vorbirea din 
Banat dar și în Moldova, Oltenia, Muntenia. 

-a-TÎT, a-TÂT (numai, gata, puțin)
-a- TĂT-puternic
-a-TĂT-știitor
-a-TĂT-văzător
-a-TĂT-iertător
-a TĂT-iubitor
-TĂT-ulești (sat de pe lângă râul VEDEA, jud. ar-ian Olt, arealul României 

de azi), semnificând „satul Întregului”, al TĂT-ului, adică al TOT-ului,  sau al 
înțelepților („cei cu mintea toată la cap”, „întreagă”). O denumire ar-iană cu vechime 
multi-milenară, din arealul României de azi. După zeii din pantehonul egiptean, ar fi 
„satul lui Toth”, ”satul înțelepciunii lui Toth”.

-TĂT-uc, TĂT-ucă, TĂTĂ-ică, TĂT-ică (formă sau varianta compusă din 
particula ar-iană TĂT și terminație de diminutiv).

- TĂTĂ (azi, regionalism din rumâna vorbită în arealul României de azi). 
Semnifică în vorbirea populară, adj. feminin „TOATĂ” (forma feminină a întregului, 
a totului) – „TĂTĂ pâinea”, „TĂTĂ farfuria”. 

- TĂTE (TOATE), forma inițială, din rumână pentru pluralul feminin al tot-
ului: „TĂTE farfuriile”, „TĂTE pâinile”, „TĂTE mandrele” (frumoasele, femeile)

-TAT-ă (bărbat întreg, masculinul de la TĂT, întregul, TOT-ul, adică forma 
masculină a înțelepciunii, TOT-ul). 

-TAT-aie (altă formă compusă, din rumână, semnificând bunicul sau tatăl cel 
bătrân).

- TOATĂ  (adj., forma feminină a TOT-ului, derivată din TĂT)
În expansiunea civilizațională către Africa, imperiul global al ar-ienilor 

(vorbitorii nativi ai limbii sfinte, limba matcă a întregii Europe) lasă urme în Egiptul 
antic marcând pantheonul de divinități în mod clar și cu destule exemple ca să nu 
fie vorba doar de o asociere întâmplătoare de cuvinte ci de un fond lexical pre-
antic, datând din perioada primei limbi a omenirii, w-allaha, limba de aur, limba 
ar-iană a mega-erei matriarhale, vorbită de locuitorii arealului României de azi (cu 
împrejurimile sale unde trăiesc comunități de români vorbitori permanent, multi-
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milenar, ai acestei limbi primordiale deoarece este direct derivată din primele 
onomatopee-metafore ale ar-ienilor):

TĂT este particulă de cuvânt care dă denumirea zeului egiptean al științei și 
înțelepciunii, TOTH. La egipteni, TĂT devine TOT. Forma originară din rumână, 
din limba de aur, este a-TĂT-puternic, a-TĂT-văzător, a-TĂT-iertător, formele de 
a-TOT-puternic, a-TOT-văzător fiind variante mai recente. 

Zeul TOTH este, în pantheonul egiptean antic, căpetenia scribilor, este ”Cel 
ce știe”, ”Marele Învățător, Medicul, Atotcunoscătorul”,  și are un rol specific  în 
cunoașterea și vindecarea bolilor, este căpetenia științelor, în general.108

După unii autori, numele zeului egiptean Thoth este un nume recent, dat de 
către greci ‘ţΘώθ; thṓth’. Așa-zișii greci, însă, odată ce invadează pe la 1900 î.e.n., 
teritoriul Greciei de azi, ca triburi nomade și războinice de păstori, în valuri109, intră 
într-o civilizație authotonă regională care își păstrează specificitatea, măreția și 
caracterul matriarhal (civilizația carpato-danubiano-pontică), și suferă și ei influența 
limbii de aur, rumâna. În rumână, particula TOT/ TĂT este neaoș rumânească (fiind 
regionalism conservat în arealul Moldovei de azi dar și în Banat, Oltenia), cu o 
vechime anterioară venirii grecilor de la 1900 î.e.n. Rumâna s-a format ca limbă-
matcă a întregii Europe încă din negurile paleoliticului, pe baza unor morfeme de 
cuvânt și particule specifice, pe care diferitele neamuri ale recentei epoci patriarhale 
(de la 3000 î.e.n. în cazul Egiptului și Sumerului ; de la 1990 î.e.n. în cazul Greciei) 
le preiau ca atare, în epoca antică, folosindu-le apoi ca și ”particule specifice” noilor 
limbi inspirate din rumână. 

Lumea Egiptului antic îl cunoştea pe zeul TOTH (TĂT) sub numele de Tehuti 
sau Djehuty (de la neamul Djed, adică Get)110. În limba veche egipteană, Toth era 
numit Dahau-ti (în egipteană ‘ḏḥwty’), care inspira traducere: ”din neamul geţilor” 
(nobilii Dahae).  Toponimia înrudită cu această denumire, din arealul României de 
azi este: localitatea Dălhăuţi, (Dalhauti/Dahauti, scrisă fără diacritice)111. 

Dacă în rumâna paleolitică și neolitică aceste cuvinte erau particule pentru 
substantive sau pentru divinitate în general (nu știm să fi existat un cult specific 
al zeului Toth/TĂT la rumâni anterior epocii antice), la culturile de expansiune 
ale limbii sfinte (w-allaha, limba divină, adică limba-matcă a culturii europene și 
limba globală de expansiune a mega-erei matriarhale), aceste particule desemnează 
divinități specifice pentru cultura nouă pe care o formează. 

 

MAAT (zeița egipteană a adevărului și a dreptății). A cântări, a măsura, a 
108  Constantin Daniel, op. cit., p. 254.
109  Diferitele triburi nomade de păstori, cunoscute azi sub denumirea generică de ”greci”. A se vedea Horia Matei, 
op.cit., p.163. 
110  Civilizația și cultura neamului românesc, 2016, Vlachorum Sapiens, https://getarumterra.wordpress.com 
111  Idem.
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raționa, a cugeta, a căuta (cunoașterea), a cerceta. Rădăcina de cuvânt ”MAT ” și 
familia de cuvinte din rumână:

Matematică -  MAT-e-MAT-ică
MAT-că (origine, obârșie, început; albie de râu cu un nivel al apelor normal; 

albină-femelă, regina albinelor)
MAT-erial (palpabil, real, care aparține MAT-eriei, realității palpabile, 

obiective), bunuri economice, avere
MAT-erie  (domeniu de cunoaștere, de cercetare; substanță, material, țesătură, 

stofă, pânză; obiect de studiu la școală, realitatea obiectivă)
MAT-ern (care aparține mamei, propriu mamei, al mamei)
MAT-imă (arhaism, lecție, învățătură)
MAT-rice (uter, sistem de numere grupate într-un tablou dreptunghiular)
MAT-triță (forma în care se toarnă literele în tipografie)
MAT-ur (stare de deplină dezvoltare fizică și intelectuală)
MAT (la șah, a face mat pe cineva, a îl învinge)
MAT (fără luciu, opac, fără strălucire, netransparent)
MATA (în Moldova, dumneata, pronume de politețe, sg.)
MAT-ahală (namilă, colos, ființă foarte mare, sperietoare)
MATARA- regionalism, vas în care țăranii duc apa la câmp

MAAT semnifică legea divină ; zeul TOTH este soțul și stăpânul lui Maat, 
stă lângă cumpăna cântarului celor răposați și cântărește în sala dreptății, sufletele 
oamenilor, faptele lor, punând într-un taler faptele, inima și în celălalt, o pană sau pe 
MAAT, semnul adevărului și al dreptății112.

Alți zei egipteni ai începuturilor (”de la facerea lumii”): Zeul ȘU 
(atmosfera), Zeița Nut (cerul), Tefnot (vidul), zeul Geb (pământul)113- particulele 
de cuvânt, familia de cuvinte din rumână:

ȘU-ier, a ȘU-iera, ȘU-ierat (suflare de vânt, cuvânt șoptit)
ȘU-voi, ȘU-viță
ȘO-ptit , a ȘO-pti
Nut, nuturi (substantive, desemnând uluc, canelură).
Țâf-NUT (ursuz)
NUT-reț (hrana dată animalelor), NUT-tritiv (hrănitor), a NUT-ri (a spera, a 

se hrăni) 
Gheb-os (aplecat spre pământ, cocoșat, încovoiat, gârbovit)
Gheb (mold.-  cocoașă dar și înălțime, ridicătură)
Ghebă (manta țărănească lungă împodobită cu găitane)-regionalism. Moldov.- 

ghebea, ghebele, cheb, cheburi, chebă
A se gheb-oșa (a se cocoșa, a se gârbovi, a se apleca spre pământ)

112  Ibidem, p. 242. 
113  Mircea Eliade, Ioan P. Culianu, Dicționar al religiilor, op. cit., p. 125.
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Ghebe (ciuperci, ”ale pământului”)
Gheb-oșat (cocoșat, aplecat spre pământ), în-gheb-oșat, gheb-oșit

Zeul egiptean HORUS. Rădăcina de cuvânt ”HOR-” și familia de cuvinte 
din rumână.  HOR- (hora)

 De la atomul de cuvânt HOR, HORA, folosit din proto-paleolitic în arealul 
României de azi (vechime multi-milenară a dansului ritualic al HOR-ei pe acest 
teritoriu ar-ian, raportat atât la vechimea neoliticului românesc- de cel puțin 10.000 
de ani, ca fenomen specific demonstrând caracterul de cultură-matcă pentru întreaga 
Europă - dar și raportat la vechimea Templului Soarelui de pe muntele Istrița, jud. 
ar-ian Buzău, datat la aprox. 30.000 î.e.n.114, cât și la vechimea simbolului cercului 
(soarele) și a roții valahe (crucea înscrisă în cerc) prezente încă din paleolitic pe 
diferite inscripții și suporturi de pe arealul României de azi)), apare numele localității 
HORE-ZU (România), loc. HORĂ-ști (lângă loc. Drobeta Turnu-Severin), a regiunii 
Bi-HOR (România de azi, Vest), HOR (Fed. Rusă), HORA-san (Turcia de azi), 
HORA Hoverla (Ucraina de azi), HORIA (România de azi), HOR-go (Mongolia), 
HOR-insk (Fed. Rusă), HOR-moz, HOR-mak, HOR-mozgan (Iran)  sau La-HORE 
(Pakistanul de azi, cultura ar-iană vedică adusă de rumâni în perioadele pre-antice, 
în Asia).

Din familia de cuvinte rumânești (din limba de aur, limba Țării Sfinte, 
W-Allachia, vorbită de la apariția omului până în zilele noastre, în mod neîncetat, 
pe teritoriul României de azi și în zonele cu comunități de nativi români din jurul 
statului român de azi), fac parte și:

HOR ! (interjecția primordială rumână a acestei familii de cuvinte)- HOR-
HOR! (sfor-sfor, mai târziu, adică desemnând acțiunea de a sforăi, de a respira adânc 
și cu zgomot)

HOR – substantiv în rumână desemnând un cor (o ceată de cântăreți)
HORAIȚĂ (regionalism, drumul format în mod natural printre casele unui sat 

sau ale unui oraș)
HORĂ (dans popular românesc în cerc închis de dansatori; petrecere populară 

românească; melodie după care se dansează hora; scandal, tărăboi (figurat), coroană 
boreală

HORĂ (arhaism, desemnând o încăpere spațioasă la curtea domnească, 
pardosită cu lespezi, servind ca sală de așteptare sau ca loc de ospețe)

A HORĂI- a sforăi, verb desemnând acțiunea de a respira greu și cu zgomot 
în timpul somnului

HORĂIT- sforăit, zgomot produs de cineva care sforăie
HORĂITURĂ- sforăitură
HOR-căit, a HOR-căi, HOR-căială
a HOR-căni, HOR-cănitură, a HOR-coti

114  Cueșdean, op. cit., p. 39.
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a HORI- a cânta din gură sau din fluier o horă; a juca hora
HOR-incă (băutură tradițională tare, spirtoasă,  din România)
Tot din rumână vine și substantivul HERB (regionalism din Moldova, arhaism; 

stemă, marcă a unei țări, blazon, origine, neam nobil). Faraonul Horem-HEB (Dinastia 
a optsprezecea, Regatul Nou, apogeul Egiptului antic, 1348-1320 î.e.n.). În Egiptul 
antic întâlnim nu doar nume de divinități dar și o serie de cuvinte compuse (nume de 
faraoni) pornind de la rădăcina de cuvânt rumânească HOR-, HORE:

-HOR-us (zeu egiptean având ca simbol un șoim)
- Faraonul HOREMHEB, HORE-mheb (1348-1320 ien, Regatul Nou, Dinastia 

a optsprezecea, apogeul politic și cultural al Egiptului antic)
HOR (faraon egiptean din dinastia a treisprezecea, 1770-1769 î.e.n., Regatul 

Mijlociu,  a Doua Perioadă Intermediară)
Zeul egiptean unic și suprem ATON. Rădăcina de cuvânt ”A-TON 

” și familia de cuvinte din rumână.  A- T*N, unde T*N este morfem de cuvânt 
semnificând TINA, PĂMÂNTUL, ”al tinei”, ”al pământului”, ”de-al locului”,  adică 
”locuitor neaoș, nativ al arealului”, adică ”ar-ian”. 

În rumână, limba w-allahică imperială, limba vorbitorilor din arealul României 
de azi, de la primele morfeme de cuvânt (T*N, de exemplu), AN- TON este compus 
din: AN,  particula pentru divinitate (zeitățile supreme ANU; ANA) dar și pentru 
”omul locului”, ”al unui anumit ținut” (cluje-an, maramureșe-an, argeșe-an, moldove-
an)115, ”al tinei” (Sla-tinei, toponimic rumân),  ”al –pământului”, ”al locului”, ”omul 
locului”, adică ”ar-ian”, ”al arealului respectiv (AN-TON). În limba turcă, ”AN-
ne” desemnează omul, mama (derivare de la zeița supremă a proto-istoriei, ANA, 
femininul lui ANU, zeul suprem)116. AN-TON este compoziție de particule (atomi de 
cuvânt) folosiți în limba rumână cu vechime multi-milenară, anterior istoriei antice 
(perioada recentă) egiptene care-l înregistrează pe faraonul reformator A-ken-ATON 
și pe zeul impus de acesta (ATON). 

ATON- zeul suprem la egiptenii antici, înlocuindu-l pe Amon-Ra prin reforma 
lui A-ken-ATON (un faraon contestat de preoții lui Amon-RA) și care a introdus 
monoteismul la egipteni117 (credința într-un zeu unic, soarele unic). Monoteismul 
solar este prezent în religia geto-dacilor din vremuri imemoriale, prin simbolistica 
dansului specific (HO-RA), a cercului (prezent în scrierea sacră), a crucii (roții) 
valahe (crucea înscrisă în cerc)- a se vedea Templul Soarelui, descoperit pe muntele 
Istrița, jud. Buzău, arealul României de azi, care este estimat la o vechime de 30.000 
de ani118.

Faraonul  Ak (Ik)hunaton (Amenofis al IV-lea), Ik (Ak)en-ATON 

115  Cueșdean, op. cit., p. 84. Toponimie din arealul României de azi conținând particula ANI (particulă locală privind 
divinitatea ANU, AN), anterioară cu milenii civilizației sumeriene și preluării zeului sumerian ANU de către Sumer: 
Cloș-ANI, Lim-ANU, Șuș-ANI, Drăgăș-ANI, Hotăr-ANI, Mîrș-ANI, ANI-noasa. 
116  Constantin Daniel, op. cit., p. 38. 
117  Mircea Eliade, Ioan P. Culianu, Dicționar al religiilor, op. cit., p. 128.
118  Cueșdean, op. cit., p. 39.
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Orașul Akhetaton (Amarna) - Akhet-ATON (Amarna), numit ”Orizontul lui 

Aton”119,  din Egipt- toponimie înrudită cu Amara (loc. din arealul României de azi, în 
Sud), loc. Amaru (pe lângă Mizil, Centru-Sud, România),  râul Amaradia (România). 

Particula de patronim/toponimie ATON, ANTON apare în arealul României 
de azi inclusiv în zona Basarabiei (rep. Moldova de azi), unde se întâlnesc patronime 
și toponimii distincte precum: A(N)TON-escu (nume de familie), regiunea/
localitatea ANTONEUCA (Drochia, deasupra loc. Ochiul Alb, Basarabia), loc. 
ANTONEȘTI (lângă Cantemir, Tătărașeni, în Basarabia, rep. Moldova de azi) etc. 
Acestea exprimă inclusiv  trei particule de divinitate invocate în patronim /toponim: 
ANTONESCU – compus din AN (ANU, zeul ANU sau ANI, venerat la sumerieni 
și la egiptenii antici, însă prezent în arealul României de azi înainte cu milenii de 
apariția civilizației și a mitologiei antice egiptene și sumeriene); patronim/ toponim 
compus din: A (N)TON – al doilea zeu, ATON, prezent în arealul României de azi în 
perioada anterioară cu milenii Egiptului și Sumerului antic, pe un fond de venerare 
a zeului solar (RA), asociată cu AMIN (AMIN-RA, ”lumina este soarele”, ”soarele 
este cunoașterea, înțelepciunea, MIN-tea”- particula MIN) de unde trece milenii mai 
târziu în Egipt ca RA-AMUN/AMON însă preluând și pe zeul MIN ca divinitate 
distinctă, în pantheonul egiptean antic. ”Cei care au dus cultura și cunoașterea” 
(”Lu-MIN-a”, adică purtătorii cunoașterii, ai lui AMON-RA, în ”țara pământului 
îndepărtat”, E-GI-PT sau Țara Neagră, devenită parte a imperiului trans-continental 
ar-ian al HARAPIEI, au fost ar-ienii din nucleul W-allahiei, Țara Sfântă, ca țară 
a limbii de aur, din civilizația-matcă a Europei arhaice, ar-ienii carpatici-dunăreni, 
care au extins  civilizația matriarhală (cultul soarelui, inclusiv cu sora sa Sorița, 

ulterior asimilată cu Dochia, Dacca, în Asia) dar 
și civilizația BABEL-or, pe continentele lumii. 
Acești ar-ieni sunt cunoscuți și venerați, introduși 
ulterior de egiptenii pre-dinastici, printre zeitățile 
lor populare, probabil într-o perioadă pre-antică, 
deoarece apar a fi cele mai vechi divinități (alături de 
zeul HAPI al fluviului Nil), în pantheonul egiptean, 
sub numele de BESII (or, besii sunt un trib get)120. 

34. Statuia zeului Bes
Statuia unui zeu numit Bes, unul dintre cei 

mai vechi zei la egiptenii antici. Sursa: https://www.
thenotsoinnocentsabroad.com/blog/bes-the-egyptian-
god-whos-part-dwarf-part-lion, Relief des Gottes Bes 
neben dem römischen Nordtor des Tempelkomplexes 
von Dendera, Ägypten, https://en.wikipedia.org/wiki/
Bes, Olaf Tausch

119  Constantin Daniel, op. cit., p. 286. 
120  Cueșdean, op. cit., p.32.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021330

CIVILIZAȚII  ENDOGENE

A(N)TON este a doua divinitate prezentă în acest patronim sau toponimie 
specific ar-iană (din nucleul carpato-danubiano-pontic, inclusiv zona Basarabiei de 
azi) care este importată milenii mai târziu de Egiptul antic și ajunge să constituie 
motivul de dispută principal dintre un faraon reformator și zeii lui AMUN-RA 
(tradiționalul cult). Impunerea lui A(N)TON ca zeu unic inaugurează la egiptenii 
antici o perioadă de monoteism religios căruia i se dedică și un oraș (”orașul 
splendorii lui ATON”). A treia divinitate din patronimul/toponimul ANTONESCU 
este terminația specific ar-iană (prezentă pe întreg teritoriul României de azi, inclusiv 
zonele înconjurătoare locuite de români, inclusiv în rep. Moldova de azi), respectiv 
terminația de –ESCU (sugerând invocația tradițională a divinității feminine, 
ZANA, rumânii având cel mai vechi cult al divinității feminine din întreaga Europă, 
cultul Zânelor121, particula de ZA semnificând divinitatea feminină, în sensul său 
originar, abia apoi fiind importată și atașată la legislatorii sau învățătorii bărbați din 
epoci mai recente: ZA-RA-hust-RA, ZA-MOL-xe).   

 Particula de ATON (AN-TON), AN(U)-ATON (dubla divinitate a 
rumânilor, din civilizația matriarhală arhaică dezvoltată în arealul României de 
azi în perioada paleolitică și neolitică, și exportată în Nordul Africii, în Egipt) apare 
încorporată în denumirea unei întregi dinastii imperiale a  italicilor, din Roma 
(orașul întemeiat abia la 753 î.e.n., în Peninsula Italică). 

Cuvintele rumânești povestesc despre zeul AN (devenit zeu al Sumerului 
milenii mai târziu, după ce civilizația-matcă a Europei, cea rumână, îl încorpora 
în denumirea omului, a timpului - cluj-ean, an, ani, z-ân-ă, argeșe-an, olte-an, 
barasabe-an, moldove-an, ardele-an, marmureșe-an, săte-an, orăș-ean)122. Zeul AN 
este cunoscut la rumâni (arealul României de azi) de peste 5000 de ani, alături de 
zeul Șaue (cult atestat de tăblițele de la Tărtăria, datate la Roma a avea aprox. 7300 ani 
vechime). La egiptenii antici, zeul AN apare încorporat în denumirea zeității ANU-
bis (fiind asociat la ideea de a-temporalitate, de eternitate, tărâmul de dincolo)123.

Particula ATON (AN-TON, AN-ATON) este fie împrumutată de 
romanii italici direct de la sursa ar-iană (civilizația-matcă a întregii Europe, 
adică civilizația rumână, din arealul României de azi inclusiv rep. Moldova, 
în Basarabia fiind toponimii străvechi, localități de tipul ANTON- (Antonești, 
Antoneuca etc.) cât și patronime (nume de familie)); fie  este împrumutată indirect, 
adică din civilizația matriarhală antică a Egiptului (o civilizație formată tot de la 
exporturile civilizaționale ale rumânilor în expansiunea imperiului lor paleolitic 
și neolitic spre Africa și la nivel global), respectiv, de la dinastia reformistă a lui 
Akhenaton (numele dinastiei faraonului, bazat implicit pe cultul lui Aton). Indiferent 
dacă Aton a fost preluat de romani ca și zeu în pantheonul -deja universal- al unui 
imperiu roman universal (constituit între 26 î.e.n.- 476 e.n.), particula de ANTON 
121  Idem, p. 84.
122  Cueșdean, op. cit., p. 84.
123  
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(A-TON) este folosită în istoria Romei imperiale ca nume de familie (matronim, 
de tip matriarhal, adică dat de o femeie, întemeietoarea Casei). 

35. Proslăvind soarele ATON

Proslăvind soarele ATON, zeul unic 
(monoteism solar inspirat de la civilizația arhaică 
feminină carpato-danubiano-pontică, anterioară 
cu milenii Egiptului antic și folosind simbolistica 
crucii cu raze și a discurilor solare cu milenii 
înaintea apariției civilizației egiptene. Sursa: 
https://www.wattpad.com/story/135973779-universul-

lui-aton 

 36. Akenaton și Nefertiti, sub soarele ATON. ATONISM sau monoteism 
religios. Element solar unic importat din civilizația carpato-danubiano-pontică, 
arhaică, anterioară cu milenii Egiptului antic. Sursa :https://saragio.wordpress.
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com/2014/01/04/atonismo-monoteismo/

Astfel, remarcăm, în privința Imperiului Roman (italic), dinastia imperială a 
ANTONINILOR (AN-ATON, ATON, AN), care a condus Roma imperială între 
96 e.n. și 192 e.n., incluzând împărați romani precum: Nerva (96-98 e.n.), Traian 
(98 e.n.- 117 e.n., sub a cărui domnie se atinge apogeul politic și de maximă 
expansiune teritorială al Imperiului Roman, 10.000 de km de frontiere întinse 
din Pen. Iberică până pe Eufrat și Tigru, din Scoția și de la Marea Nordului până la 
granițele Saharei și la prima cataractă a Nilului, însumând o suprafață de cca. 3, 3 
mil. km pătrați și o populație de 55 milioane de locuitori); Hadrian (117-138 e.n.), 
Antoninus Pius  (138-161 e.n.), Marc Aurelius (161-180 e.n.), Lucius Verus (161-
169 e.n.) etc, după care începe dinastia Severilor124. Dinastia ANTON-inilor este a 
treia dinastie a Romei Imperiale, după dinastia Iulio-Claudică și dinastia Flaviilor; 

remarcăm ca o particularitate ce indică 
originea rumână a organizării politice 
imperiale (de la organizarea matriarhală 
imperială a civilizației-matcă a Vechii 
Europe, cea rumână paleolitică și 
neolitică, din arealul României de azi), 
faptul că denumirea dinastiei imperiale 
a romanilor italici și transmiterea, 
legitimitatea puterii imperiale se fac (ca 
și în Egiptul antic, în cazul faraonilor), 
prin femeie (numele femeii dă numele 
dinastiei și conferă legitimitatea trecerii 
puterii imperiale de la un împărat la altul 
cât și legitimitatea dinastiei ca atare, însuși 
pilonul Imperiului Roman stă în femeia-
întemeietoare a dinastiei). 

37. Marcus Aurelius
Împărat roman din dinastia 

imperială a ANTONINILOR- Marcus 
Aurelius. Sursa : https://en.wikipedia.org/
wiki/Marcus_Aurelius

Rezultă că, la romanii italici125, dinastia Antoninilor își are originea în 
124  Marcel Popa, Horia Matei, op. cit., p. 662.
125  Utilizăm termenul de ”romani italici” spre a îi deosebi de ”români” (rumâni), ultimii fiind civilizația imperială 
globală arhaică matriarhală, civilizație-matcă a întregii Europe, inclusiv pentru civilizația italică tânără, cea consti-
tuită în 753 î.e.n. pornind de la orașul Roma (Italia).
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denumirea și practica feminină originară, a întemeietoarei Casei imperiale 
romane, o Antonie, Antonia, Antonina etc. 

Ideea fundamentală este însă legitimitatea de tip matriarhal, care conferă 
legitimitatea întregului imperiu prin dinastia fondată plecând de la legitimitatea 
de tip feminin–politic, element care este specific civilizației rumânești paleolitice 
și neolitice din arealul României de azi, de unde s-a răspândit în Europa și pe 

alte continente (vezi cazul transmiterii 
legitimității puterii dinastiilor faraonice 
ale Egiptului antic, tot prin femei - sora 
faraonului de pildă, cu care faraonul se 
căsătorea, spre a deveni legitim conducător 
și a accede la titlul de faraon-). 

38. Faraonul Aken Aton
Faraonul egiptean reformator 

Aken-ATON, al cărui nume înseamnă „Cel 
bineplăcut lui Aton” și soția lui, Nefertiti. 
Sursa- http://www.romania-actualitati.ro/
scrierea_samanica_i_crucea-54710

În Egipt există orașul BUTO, derivat din rădăcina de cuvânt BOTO- (toponimia 
rumână conservând: BOTO-ș-ANi, Botoșani, județ din arealul României de azi, Țara 
Sfântă, țara limbii globale a omenirii din mega-era matriarhală) dar și din orașul 
BUTI-manu. Orașul  egiptean BUTO avea ALBINA (ALB-ina) ca simbol arheologic 
comun, mai vechi în Botoșani decât la Buto126. Ne amintim coroanele în formă de 
albină ale primilor regi egipteni.

Dar și denumirea de ”EGIPT” sugerează morfeme de cuvânt proprii limbii 
de aur, limba rumânilor din nucleul carpato-danubiano-pontic, precum morfemul 
N*P*T, P*T:

E-gi-PT  (e-îndepărtatul pământ, e-țara de departe), unde P*T exprimă 
”îndepărtarea” și particula GI este proprie pentru ”pământ”, ”get”, ”glie”, ”gios” 
(semnificând ”pământul, glia de departe”), în limba rumână

Zeul egiptean Ptah (PT-ah). Familie de cuvinte din limba rumână, bazate 
pe morfemul „P*T”:

-Pită, pitoașcă (P-i-T-ă)- lipie, pâine, în limbajul arhaic rumân
- Pitulice (o pasăre)

126  Ibidem, p. 32.
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-P-roas-P-ă-T (fraged, nou, tânăr)
- a se pitula, a se piti (a se ascunde)
-pitit, pitulat (ascuns, secretos - la figurat)
-a capitula (a se preda, a se da înfrânt)
-a recaP-i-Tula (a rememora, a relua ceva)
- pitic, piticel, piticuț, piticanie (om mic de statură, îndesat)
-s-PIT-al (un lăcaș de vindecare, aflat la distanță de casa omului).
-P-a-T-ă (PATĂ), în rumână (expresia populară ”i s-a pus pata pe cineva/ceva” 

în sensul de  ”este obsedat de cineva/ceva”)
-P-eT-ic (PETIC)
-Peticit, peticeală, petecuț, a petici (PT)
- P-le-Te, P-lea-Tă (cosițe, păr)- (PT)
- P-ilea-Ti
-Îm-Ple-TIT, Îm-pleticit, îm-P-le- T-iceală, îm-P-le-T-itură, a îm-Ple-T-i
NAPATA (NPT)- capitala Etiopiei (Africa)
Zeul Ptah mai este privit și ca o combinație a diferiților zei dar sugerează 

și substanța primordială, apa și pământul, inițial inteligența universală  (inima) și 
voința (limba). Este zeul-patron al orașului Memfis, în Regatul Vechi, un zeu foarte 
important127.

La Memfis este articulată cea mai complexă teologie, în jurul zeului Ptah. 
Cea mai veche cosmogonie egipteană cunoscută până în prezent face mențiune la 
Ptah, care creează prin spirit (inima sa) și prin verb (limba sa)128. Ptah este numit ”Cel 
foarte vechi” și la Memfis este proclamat cel mai mare zeu, el fiind ”Cel care a făcut 
să existe zeii” care, ulterior, au intrat în toate lucrurile vizibile. Ptah creează lumea 
prin verb (teologie apropiată de cea creștina a Logosului)129.

Prima Dinastie a Egiptului unificat. Dinastia egipteană THINITĂ. De la 
particula ar-iană, rumână T*N (TINA, pământ) provine cuvântul TINIȚI (oamenii 
tinei, ai pământului). TINIȚII- prima dinastie de faraoni egipteni, acoperind primii 
400 de ani de istorie ai Egiptului. IN-TINIȚII (TINII; cu particula ”cultură TINITĂ”, 
derivat din cuvântul neaoș rumânesc TINA, desemnând pământul umed și fertil al 
fluviului sacru HAPI, unde H-API, conține  particula neaoș rumânească APA, H-API 
(HAP-APA)

-Boul API-s unde particula AP, API, neaoș rumânească este conservată cu 
referire la o divinitate a fluviului Nil (boul sacru, zeul Apis, zeul APE-lor)130.

127  Istoria universală, op. cit.,  vol. I, p. 173.
128  Ptah îl zămislește pe Atum (Amon) în inima sa și îl naște rostindu-i numele, mit care îl arată pe Ptah superior 
de fapt, lui Ra-Atum. Zeii au făurit oamenii, fiind creați prin cuvântul lui Ptah sau modelați prin roata olarului. Cf. 
Mircea Eliade, Ioan P. Culianu, Dicționar al religiilor, op. cit., p. 125. 
129  Mircea Eliade, op. cit., vol. I, p. 95. 
130  Cueșdean, op. cit., p. 32. 
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-TINA- particula de cuvânt a primului oraș al Egiptului antic. 
Epoca TINITĂ, denumită după numele orașului T(H)IS (aproape de Abydos, 

unde se află necropola regilor THINIȚI). Epoca thinită cuprinde primele două dinastii 
ale Egiptului (conform listei dinastiilor care ne parvine de la preotul Manethon, 
din sec. III î.e.n. și operei sale Aegyptiaca). Deci, sursa principală după care aflăm 
dinastiile și perioada lor de domnie este una recentă, provenind abia din 1200 î.e.n. 

 Orașul T(H)IS:
TIS-mana (localitate și mănăstire de pe arealul României de azi, pe lângă 

Târgu Jiu, Centru-Vest)
 TIS-a, Câmpia TIS-ei
Comuna Tisa , comuna Tisău (Buzău)
Comuna Tisești (Târgu Ocna)

Necropole thinite au mai fost găsite la Saqqara și în Heluan, cu artefacte 
dedicate cultului lui Osiris și al lui Isis. Conform tradiției expuse de preotul Manethon, 
regele Menes a unificat Egiptul și a întemeiat orașul Memfis131.

 -regii thiniți:  AHA, DJER, regele Larpe sau Uadji, Udimu (Usafais) pe 
vremea căruia s-a sărbătorit ceremonia de întinerire a faraonului și i s-a adăugat titlul 
de ”Cel al trestiei și albinei” (Egiptul de Sus și Egiptul de Jos); alți faraoni thiniți au 
mai fost: Adjib (Miebis), Semerkhet (Semempres), Ka.

Conform academicianului Romulus Vulcănescu, în “Mitologia română”,  
“la Tărtăria era pomenit zeul Şane - Usmu / Us-Mu - numele său fiind reprezentat 
întocmai de sumerieni. Cine au fost locuitorii străvechi ai Tărtăriei, care scriau 
când despre Sumerul însuşi nu se pomenea încă?132. Același lucru putem întreba 
și în relație cu  Egiptul, considerat și el în istoria convențională a fi la originea 
civilizației omenirii, fără a se lua în seamă împrumuturile civilizaționale preluate de 
la civilizații mult mai vechi.

Dinastia egipteană THINITĂ (Prima Dinastie a Egiptului unificat). De la 
particula ar-iană, rumână TN (TINA, pământ) provine cuvântul de TINIȚI (oamenii 
tinei, ai pământului, localnici, băștinași).

- Slatina- oraș din jud. ar-ian Olt (România de azi);  compus din Sla-TINA, 
tină clisoasă.

-În-TINAT133 (acoperit cu TINĂ, murdar de pământ, inițial cu sensul de ”al 
locului”, ”al pământului”, ”al tinei” sau ”provenit din tină”). 

-Baș-TINĂ (”conducător al locului”), unde morfemul B*S (umflat, extins, șef, 
conducător)- ”Tină umflată”, extinsă, ”pământ lărgit” (în limba turcă apare particula 
de ”Baș”-buzuc, ”Baș”-tan, președinte, conducător) 
131  Arthur Weigall, Istoria Egiptului antic, trad. George Miciacio, Ed. Artemis, București, 1996, p. 24. 
132  http://origineagherga.blogspot.com/2011/09/ghirghe-in-prima-scriere-din-lume.html
133  Cueșdean, op. cit., p. 32. 
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-În –JOS-it (”al JOS-ului”, ”al pământului”, ”al tinei” sau ”provenit de JOS”, 

”al locului”), cu sensul inițial de ”ar-ian”, nativ. Ulterior, în ordinea patriarhală care 
demonizează sau disprețuiește femeia, pământul și asocierea femeie-pământ capătă 
sensuri pejorative (”umilit”, ”disprețuit”). 

-JOS-eni (orașul JOS-ului, al GIOS-ului, oraș ar-ian, al pământului, al locului- 
din România de azi)

- Joseni (Berca) 

Zeița egipteană ISIS (dubla particulă Is-Is). Familie de cuvinte și rădăcină 
de cuvinte din rumână (IS; I-AS)

-clisă (cl-ISA)- noroi lipicios
- IASI /IAȘI/IEȘI (târgul Ieșilor) – varianta învechită este pentru acest oras, 

”IEȘI”
- loc. Fil-IAȘI (pe arealul României de azi)
-ieșire 
-A ieși (ieși, ieșit, ieșitură)- a părăsi un loc, a se muta, a elibera un loc, a se 

extinde dincolo de margine, de hotar, a ieși din matcă, a se umfla
-IS-cu-SI-t
-IS-tor-IS-it

Alte expansiuni civilizaționale ale rumânei (și ale ar-ienilor rumâni) spre 
Africa: 

Egiptenii antici adorau și un zeu-lup, numit UPUAT (L-upuat?), ca zeu al 
războiului și fiind reprezentat de statuia unui lup134. Armele zeului-lup egiptean 
erau ghioaga și sulița, primele ustensile războinice ale omului. Acest zeu deschidea 
simbolic ceremoniile faraonilor135.

În civilizația Egiptului antic, după cum au observat unii cercetători, se remarcă 
și însemnele cu u-RA-eus, șarpele-cobră, de pe capul faraonilor, semnificând 
spirala pelasgică, simbolul multi-milenar al ar-ienilor din arealul României de azi 
(șarpele fiind simbolul spiralei, estimat având o vechime de peste 8000 de ani în 
arealul României de azi)136. Spirale pelasgice au fost descoperite în sanctuarul de la 
Căscioarele cu vechime de peste 7000 de ani, lângă București (o teracotă rotundă cu 
doi șerpi, unul roșu și unul verde care pleacă în sens opus, ca un simbol yin/yang)137.
De remarcat că doi șerpi descriind spirala pelasgică se află pe toiagul de Patriarh al 
României. 

Orașul egiptean CAIRO (CAIER-ul) își datorează în unele opinii, denumirea, 
de la cuvântul neaoș românesc CAIER, CAIERE (fuioare de tors cânepă, in, lână, 
din care derivă latinescul „caiulus”). Conform lui Marco Merlini, războaie de țesut 
134  Cueșdean, op. cit., p. 32.
135  Idem, p. 32. 
136  Cueșdean, op. cit., pp. 44-45.
137  Ibidem, p.44.
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existau acum 9000 de ani, în Moezia sud-dunăreană138.

GIIZA  (ZA- zâna, GI- geți, GII) în rumâna arhaică, este orașul zeiței giilor, 
a geților. Giiza provine și de la GÎZĂ, insectă minusculă, în rumână arhaică, cuvânt 
folosit până azi. 

SUA-RE (soare, astrul solar în limba rumână). Din românescul sua-RE  derivă 
și cuvintele RAZE, RA-diații139. 

RA-ZE (RA- denumirea soarelui, a luminii; ZA, ZE, denumirea pentru 
divinitate, ZA-baba, ZA-ANA, sfânta Ana, zeița Ana, de unde derivă cuvântul 
rumânesc pentru divinitate feminină, ZA-na)140- RAZA este extensia soarelui, brațul 
soarelui.

RA-ZE (plural specific rumânei), cu forma eufonică specifică de RA-, RE- 
(SUA-RE, de unde derivă termenul de  RE-ge)141. 

RA-ZE-șii lui Ștefan cel Mare142 (voievodul Moldovei, din vremea feudală) 
sunt oșteni dar și stăpâni de pământ, țărani liberi, ar-ieni, proprietari de pământ, care 
constituiau în timp de război oastea acestui voievod. 

 Egiptul se numea „Țara Neagră” (K m.t) în vechime -  remarcăm toponimia 
cu marker ”negru”, care introduce aceast țară în Marele Spațiu al Leului Negru, spațiu 
geopolitic al proto-paleoliticului, paleoliticului și neoliticului, construit progresiv în 
mega-era matriarhală, începând din Harapia (de Sus și de Jos), cu nucleul pe arealul 
României de azi (unde se remarcă toponimele de tip leu, negru și alb), W-Allachia 
sau Țara Sfântă (Țara limbii de aur, a w-allahei, a rumânei, limba proto-globală și 
limba europeană arhaică); ”negru” este, în mitologia egipteană, și culoarea zeului 
Os-iris, precum și a zeului Anu-bis și a zeului Min143.

Zeul egiptean MIN. Rădăcina de cuvânt ”MIN ” și familia de cuvinte din 
rumână, provenind de la ”–MIN”, denumire pentru ”divinitate” în rumână  (morfem 
de cuvânt M*N)144

- A-MIN
-  a lua  A-MIN-te 
- MIN-te 
 LU-MIN-a
Lu-MIN-at, Lu-MIN-os, Lu-MIN-are, Lu-MIN-iscență, Lu-MIN-iță, Lu-

MIN-iș 
MIN-cinos, ne-MIN-cinos

138  Ibidem, p. 31. 
139  Ibidem, p. 85. 
140  Ibidem, p. 31. 
141  Cueșdean, op. cit., 85. 
142  Ibidem, p. 31. 

143  Constantin Daniel, op. cit., p. 277. 
144  Cueșdean, op. cit.. p.171, 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021338

CIVILIZAȚII  ENDOGENE
Du-MIN-ică 
MÎN-care
MIN-une, MIN-unat, a se MIN-una
Zeul MIN este celebrat la egiptenii antici în sărbători speciale, alături de alți 

zei (Horus, Anubis). Sărbătoarea zeului Min era una dintre cele mai populare din 
întreg Egiptul, asociată ulterior cultului regal și fiind la origine o sărbătoare agrară, 
a secerișului145. 

Steaua Câinelui, Sirius sau Sothis în greacă  sau Sepedet în egipteană. Să ne 
amintim că ”Sirius” (SIRIU-s) are o rădăcină de cuvânt SIR/SER neaoș rumână, 
anterioară venirii ”grecilor” în pen. Balcanică, pe arealul Greciei de azi, în 1900 
î.e.n. Civilizația–matcă a vechii Europe cu nucleul în arealul României de azi, exista 
și vorbea limba de aur (rumâna) cu zeci de milenii înainte de venirea triburilor 
pastorale nomade ale grecilor în 1900 î.e.n., la începuturile orânduirii patriarhale. 
SIRI-U (vezi munții SIRIU-lui, toponimie neaoș rumânească) este o rădăcină de 
cuvânt neaoș rumână, provenită din mega-era matriarhală rumânească, cu zeci de 
milenii înainte de apariția ”grecilor” în Balcani și a civilizației ”grecești” pe arealul 
Greciei de azi, precum și a limbii grecilor antici146 (de la 1900 î.e.n., de la stabilirea 
triburilor nomade de  păstori ”greci” în arealul Greciei de azi, prin distrugerea unor 
civilizații minoice și miceniene147, și ele recente față de marea civilizație-matcă a 
Europei, care este cea rumână proto-neolitică, având în vedere că neoliticul românesc, 
ca fenomen specific, începe de la 10.000 î.e.n.)148

Steaua Lupului (Sirius). Steaua Marea Lupoaică (Marea Civilizație –
Sirius- neîmblânzită sau agresivă/expansionistă/războinică). Cultul Marii 
Lupoaice (semnifică la romanii-italici însăși  civilizația rumână, w-allahă, feminină, 
matriarhală prin excelență (civilizația amazoanelor/ a Frumoaselor), de unde ”se 
adapă tânăra civilizație romană” (Romulus și Remus, întemeietorii Romei italice, 
prezentați ca niște copii), adică cea a Romei din peninsula italică, apărută pe la 753 
î.e.n.)149.

Morfemul de cuvânt S*R din rumână are înțeles similar cu morfemul de 
cuvânt C*S (cu sensul în rumână de a aduna, a strânge/ a desprinde)150.

 S*R : a strânge, a sorbi, a  sări, sar-male (termen care provine de la 
morfemul de cuvânt S*T, S-A-R, fiind cuvânt neaoș rumânesc și nu turcesc)151.

 OSIRIS- (SIR/SER), cuvânt înrudit cu SERASIR (stofă țesută cu fir de aur, 
145  Mircea Eliade, vol. I, p. 99. 
146  Cueșdean, op. cit., p.41, 48.
147  Horia Matei, op. cit., p. 163.
148  Ibidem, pp. 38-39.
149  Întemeierea Romei , capitală a latinilor cantonați în regiunea italică Latium Vetus, orașul Roma fiind întemeiat la 
21 aprilie 753 î.e.n. Această cifră este avansată de istorici ai religiilor, precum Mircea Eliade și Ioan P. Culianu, în 
Dicționar al religiilor, op. cit., p. 214.  
150  Cueșdean, op. cit., p. 6-7
151   Ibidem, p. 6-7. 
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brocart)-arhaism, în limba rumână dar și cu subst. SERAFIM (înger luminos), cu adj. 
SERAFIC (celest, nelumesc), din rumână

SIR-jan (Iran)
Sir-a (India)
Munții SIRIU (Buzău, România de azi)
Comuna SIRIU (Buzău, România)
Sir-et (râu, România de azi)
SHIREToko -hanto (Japonia) 
Sir-acusa (Italia)
Deșertul Sir-ian (Iordania)
SIRI-k (Iran)
SIRRI (Iran)
SIR-te (Libia)
SIR-silla (India)
SIR-sa, SIR-si (India)
Sir-wan (Irak)
SHIR-az (Iran)
SIRI-a (țară din Asia)
ȘIRI-neasa (loc. din România de azi, lângă Govora)
SEPEDET (SPDT)- în egipteană (morfeme de cuvânt S-P-D-T) care exprimă 

distanța, depărtarea (P*T). Se-PE-DET (PE-DE-T, depărtare, departe, De-par-Te, 
DE-păr-T-are)

xxxxxxxxx
 Orașul Men-nefer (Memfis152, în denumirea greacă ulterioară) este: men-

nefer (”statornic este cel frumos”, în egipteană). Derivat din w-allahă, limba de aur 
a marelui imperiu trans-continental HARAPIA (denumit aici convențional astfel sau 
Marele Spațiu al Leului Negru), prima globalizare a lumii, din mega-era matriarhală. 
Nufăr, nenufar- plantă acvatică, în limba rumână, admirată pentru frumusețea sa 
(”față albă/fată frumoasă ca floarea de nufăr”). Men- este particula care, în rumână, 
dă cuvintele: MEN-ire (soartă, destin implacabil), a MENI (a sorti, a destina, a fixa 
un destin cuiva, a predestina, a soroci, a hărăzi), a MEN-ține (a păstra ceva în aceeași 
stare, neschimbat) dar și: meandră/meandre sau mendre (subst., sg., pl.) – toane, 
capricii sau serpentine ale unui drum, spirale (meandră). Men-es (faraonul egiptean 
legendar care a unificat Egiptul, pe la aprox. 3000 î.e.n.)153. Men-umorut- nume a 
unui conducător rumân din medievalitatea timpurie, din arealul României de azi. 
Orașul Men-nefer (Memfis, în denumirea sa ulterioară, cea popularizată de greci) 
este capitala regatului egiptean antic sub Prima Dinastie, cea Thinită, fiind construit 
de faraonul thinit Djer154 (în rumână, Ger, adică frig, îngheț; însă în germană, altă 

152  Constantin Daniel, op. cit p. 68. 
153  Idem, p. 45.
154  Ibidem, p. 26. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021340

CIVILIZAȚII  ENDOGENE
limbă europeană derivată din limba și cultura-matcă a întregii Europe, cea rumână155,  
termenul de ”Ger” exprimă noțiunea de căldură)156. 

Particula ”GER” (proprie limbii rumâne, ca limbă de aur a civilizației-
matcă a întregii Europe157, difuzată apoi ca limbă de aur a unui întreg imperiu 
trans-continental numit aici HARAPIA (Marele Spațiu al Leului Negru) apare în 
componența unor țări/locuri din Africa (Al-GER, Ni-GER, Ni-GERIA, Tan-GER, 
Al-GERIA) dar și din Europa (GER-mania), ilustrând întinderea extraordinară 
(proto-globală) a acestui mega-imperiu al rumânilor construit pe baza limbii 
sfinte (w-allaha, rumâna) ca limbă imperială, pe trei continente, în mega-era 
matriarhală (dovadă grupurile de cuvinte, rădăcinile de cuvinte, particulele de 
cuvinte prezente la distanțe continentale față de nucleul de origine al limbii 
rumâne – arealul României de azi și împrejurimile sale imediate locuite și azi de 
comunități de români vorbitori ai limbii sfinte, rumâna-).

2.3. Onomatopeea rumână HAP-APA. Imperiul trans-continental 
al mega-erei matriarhale, HARAPIA. Egiptul, parte a HARAPIEI. Zeul 
protector al Nilului, zeul HAPI 

HAPI este denumirea sacră a zeului fluviului Nil, la vechii egipteni. Originile 
acestei denumiri sacre provin însă dinainte de perioada antică a Egiptului, ele făcând 
trimitere la momentul de fondare al Egiptului, la unificarea politică a Egiptului de 
Sus și a celui de Jos, sub faraonul Menes. HAPI este unul dintre cei mai vechi zei ai 
Egiptului, considerat tatăl zeilor. Originile cultului său se pierd în negura timpului, 
încă de dinainte de unificarea celor două Egipturi. HAPI este fluviul care joacă un rol 
politic fundamental în procesul de unificare al Egiptului de Sus și a celui de Jos. Hapi 
este zeul marelui fluviu, cel care unește două regate și le transformă într-o singură 
unitate politică. HAPI este divinizat de dinainte de formarea Egiptului unitar, fiind 
fluviul sacru ce face posibilă existența celor două regate (Egiptul de Sus și cel de 
Jos). Faptul că este considerat tatăl zeilor (adică, divinitatea originară a Egiptului) 
spune foarte multe despre vechimea cultului acestui fluviu. 

Hapi este fluviul care naște și unifică o civilizație de tip HARAPA în zona nord-
estică a Africii, conectată la imperiul universal (global) de tip HARAPA întemeiat 
pe trei continente, de civilizațiile matriarhale paleolitice și neolitice provenite din 
arealul-matcă al Europei. Conexiunea lingvistică de tip specific ari-ian w-allah 
formează, pe baza morfemului de cuvânt H*P (HAP, APA, HAPA-APA), un areal 
civilizațional extrem de întins, care își are nucleul în civilizația-originară (Țara 
Sfântă, W-allachia, țara limbii de aur, adică a limbii globale, România de azi).
155  Miceal Ledwith, fostul consilier al Papei Ioan Paul al II-lea http://basarabialiterara.com.md, https://luceafarul.
net/limba-straveche-din-carpati-este-mama-latinei-si-a-celorlalte-limbi-europene
156  Cueșdean, op. cit., p.111
157  Miceal Ledwith, fostul consilier al Papei Ioan Paul al II-lea http://basarabialiterara.com.md, https://luceafarul.
net/limba-straveche-din-carpati-este-mama-latinei-si-a-celorlalte-limbi-europene
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 Informațiile ce au rezistat de-a lungul mileniilor, incluse în cărțile Vechiului 

Testament amintesc clar de o epocă stră-străveche (din mega-eră matriarhală) în care 
”exista o singură limbă a omenirii”. Această informație este extrem de prețioasă, 
deoarece aduce în cauză un timp al expansiunii civilizaționale maxime (limba întregii 
omenirii, singura limbă, limba de aur, limba imperială, limba sfântă) a w-allahei, a 
limbii derivate din ontomatopeele ar-iene specifice vorbite în arealul României de 
azi (morfemele AR, BS, HAP; VAL ; NPT, ARD) de la originile speciei umane în 
Europa (omul de la Bugiulești din jud. ar-ian Vâlcea sau Ion de la Anina, primul 
homind modern al Europei, 40.000 de ani). Este perioada primei globalizări care 
are loc în mega-eră matriarhală, de la începuturile ei și care se continuă până în 
momentul instaurării ordinii patriarhale (observăm informația transmisă tot în 
Vechiul Testament, că ”zeii au devenit individoși pe faptul că omenirea se înțelegea 
într-o singură limbă” și că era capabilă să își unifice eforturile în mega-construcții, ei 
intervenind și fărămițând acea limbă originară, ca oamenii să nu poată să mai edifice 
mega-arhitecturi de tipul turnului Babel). Amestecarea limbilor apare ca o perioadă 
de formare a limbilor din trunchiul unei limbi primordiale, comune, adică limba de 
aur, limba imperială, limba globală a vârstei de aur a omenirii. 

Spațiul conturat de morfemul HP- ; HAP, HAPA-APA, care este onomatopee 
specific rumânească, folosită de la primii locuitori ar-ieni ai acestui areal, din perioada 
de formare a limbii w-allahice, a limbii-matcă a întregii Europe, este un spațiu extrem 
de întins, ilustrând valuri de expansiune civilizațională (la nivel lingvistic) pe areale 
trans-continentale unde astăzi ni se pare stupefiant să le constatăm.

Rădăcina de cuvânt HAP-APA (specific rumânească) conturează un spațiu 
global trans-continental ce leagă Europa matriarhală a paleolicului și a neoliticului, 
de alte continente, vreme de sute de milenii (doar dacă luăm ca reper perioada de 
început a paleoliticului, de la 600.000 î.e.n.), formând un drum al cuvintelor, un 
imperiu global civilizațional unit prin limba de aur, rumâna sau w-alaha imperială 
(limbă care folosește morfemul imperial  HP, HAPA-APA).  Este vorba de perioada 
globalizării lingvistice (asociată cu elemente culturale specifice și cu simboluri 
specifice culturii de origine, din arealul României de azi, prezente în culturi de pe alte 
continente),  perioada imperială-globală a limbii de aur, rumâna.  Arealul conturat de 
morfemul  HP, HAPA-APA este unul trans-continental, conturând un mega-imperiu 
numit convențional de noi HARAPIA, astfel:

HAP-HARAP: HARAPIA de Sus și HARAPIA de JOS (ulterior, devenind 
BAS-ARABIA, derivate din HARAPIA/ HARABIA)- cuprinzând un spațiu imens, 
din vestul Europei, arealul României de azi ca punct central, nucleu imperial și zona 
Bas-arabiei de azi ; 

Africa (traseul fluviului HAPI și fondarea Egiptului)
Fondarea civilizației asiatice HARAPPA (pe Valea Indusului, între Pakistanul 

și India de azi)
Principatul ARRAPHA (Irakul de azi)
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38. Hapi, zeul fluviului Nil

HAPI (zeul fluviului Nil,  tatăl zeilor, unul din cei mai vechi zei, datând 
de dinainte de unificarea Egiptului)- aici, cele două Egipturi (în reprezentare 
masculină), mergând unul spre altul,  sprijinind fiecare cu piciorul tulpina comună 
(proiectul comun, unificarea politică, pe care își înnoadă simbolurile politice, pe o 
cruce Tau).  Sursa-  Jeff Dahl, https://br.wikipedia.org/wiki/Hapi_(doue_an_Nil)#/media/
Restr:Hapy_tying.svg 

Fluviul Nil avea un zeu, un spirit divin care îl conducea, cu numele de HAPI, 
reprezentat ca un bărbat pântecos, de o culoare albastră sau verde și cu o înfățișare 
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de pescar. I se închinau imnuri, ode, i se dedicau temple ; el conducea și regla debitul 
Nilului158. Egiptul întreg este numit ”un dar al Nilului”.

39. Hapi, zeul fluviului Nil (chipul a doi harapi)

HAPI- zeul fluviului Nil, datând ca și cult de dinaintea Egiptului unificat. 
Aici, fluviul Hapi, în chipul a doi harapi negri (Egiptul de Sus și Egiptul de Jos), 
158  Constantin Daniel, op. cit., p. 19. 
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reprezentați simbolic cu ofrande în mâini. Sursa-  http://egyptopia.com/en/articles/
Egypt/history-of-egypt/Hapi%2C-The-Nile-God.s.29.13388/

TEHENU (Lybia). Imperiul TEHENU (Libian) al rumânilor ar-ieni, parte 
a Marelui Spațiu Matriarhal Arhaic al Leului Negru. TEHENU (Lybia), parte a 
imperiului proto-global al HARAPILOR (ar-ienilor) cu nucleul în W-allachia (Țara 
Sfântă, Țara limbii de aur, a limbii proto-globale, imperiale, rumâne)

Lybia/ Libia este o  denumire recentă (perioada antică), dată de grecii antici 
întregului continent african. Egiptenii antici înțelegeau prin Libia țara de azi, nu toată 
Africa; egiptenii  numeau  Lybia ”țara TEHENU (t h n w),  țară întinzându-se la apus 
de Egiptul de azi, în Sahara, fără limite naturale precise159. Locuitorii ei erau blonzi, 
cu ochi albaștri, vorbind o limba ne-semită dar cu multe împrumuturi hamite, fiind 
numiți ”indo-europeni”, ”atlanți”160. Acești locuitori originari ai Țării TEHENU din 
Africa erau păstori, dar se îndeletniceau în epocile străvechi și cu creșterea arborilor 
fructiferi într-un mediu care era o savană, în epoca pre-dinastică egipteană161.

Ceea ce este de remarcat în ceea ce privește organizarea locuitorilor țării 
TEHENU (ca o influență clară a civilizației matriarhale a W-Allachiei, Țara Sfântă 
cu arealul în teritoriul României de azi și ca o influență culturală specifică a întregului 
imperiu al Leului Negru, constituit ca proiecție culturală strategică a unei culturi 
de nucleu specific matriarhale, cea din spațiul arhaic carpato-danubiano-pontic), 
este organizarea matriarhală. În cultura TEHENU, femeile aveau și încă au un rol 
esențial în cunoașterea și transmiterea inițiatică a scrierii lor geometrice,  scrierea 
Tifinag. Cultura locuitorilor blonzi și cu ochi albaștri ai țării TEHENU (cu origini 
pierdute în arhaic, în marile migrații trans-continentale ale proto-drumurilor pre-
paleolitice, paleolitice și neolitice, este marcată de elementul specific al rolului femeii 
de întemeietor de civilizație. 

Femeia este, în cultura proto-lybiană (cultura TEHENU), depozitara și 
transmițătoarea de informații esențiale (scrierea geometrică, adică învățătură, 
cunoașterea întregului trib/ societăți). Femeia este deci, la origine, recunoscută ca 
întemeietoarea de civilizație, aspect esențial al culturii mega-erei matriarhale arhaice, 
al Spațiului Marelui Leu Negru, care se întemeiează pe rolul femeii de depozitară și 
transmițătoare dar și de formatoare a civilizației. Scrierea Tifinag a țării TEHENU 
cu origini în perioada de dinainte de unificarea Egiptului, deci anterioară înseși 
apariției Egiptului ca stat unitar centralizat, este un indiciu al unei culturi de tip 
matriarhal a ar-ienilor ajunși din arealul carpato-danubiano-pontic Marea Neagră) 
până în Africa, dovadă numeroase rădăcini de cuvânt, toponimii și zeități ale Africii 
și Asiei, inspirate din cultura de nucleu, civilizația–matcă a întregii Europe și una din 
159  Constantin Daniel, op. cit., pp. 182-183.
160  Ibidem, pp. 182-183.
161  Ibidem, p. 182-183.
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civilizațiile de început ale omenirii după cum recunosc numeroși specialiști, dincolo 
de ideologia patriahalistă după care ”istoria începe din Sumer”.

Urmașii locuitorilor TEHENU (țara care este parte, în mega-era matriarhală, 
în arhaic, a imperiului ar-ian trans-continental numit convențional aici ”HARAPIA”, 
cu nucleul în W-allachia, România de azi, Țara Sfântă unde a apărut limba de aur, de 
unde s-a propagat în prima formă de globalizare culturală a lumii, cea matriarhală, 
în numeroase regiuni ale globului) sunt triburile TUAREGE162. TUAREGII sunt 
considerați urmașii direcți ai locuitorilor Țării TEHENU, adică urmași ai băștinașilor 
ce locuiau Lybia de azi, în perioada pre-antică, anterior unificării politice a Egiptului 
(Egiptul pre-dinastic, Egiptul preistoric). 

La vest de Valea Nilului locuiau triburile libienilor, care vorbeau ramurile 
limbii libiano-berberă, trecută tot după același criteriu (al ”studierii mai ales a 
legăturilor cu limbile semite, decât cu cele cușite”) în cadrul limbilor semito-
hamite163. Se recunoaște de către istorici faptul că ”libienii din stră-vechime aveau 
pielea mai deschisă la culoare decât egiptenii și că ocupau o regiune întinsă  până 
la oceanul Atlantic”164. Tuaregii, berberii, popoarele din Nordul Africii, cu pielea 
albă, vorbitoare ale acestor limbi sunt considerați descendenții libienilor străvechi, ai 
acestor populații TEHENU165.

Nubia-  Imperiul nubian (Țara Cuș/KUȘ/Kush) al rumânilor ar-ieni, 
parte a Marelui Spațiu Matriarhal Arhaic al Leului Negru.  Nubia (Kush), parte 
a imperiului proto-global al HARAPILOR (ar-ienilor) cu nucleul în W-allachia 
(Țara Sfântă, Țara limbii de aur, a limbii proto-globale, rumâne)

Terminația -CUȘ din limba w-allahă, rumână, a arhaicului, provine din 
morfemul de cuvânt rumânesc C*S, cu semnificația bipolară de: a aduna, a strânge/ 
a despărți/depărtare/a depărta166.

Familiei de cuvinte ”-CUȘ” în limba rumână, limba sfântă, w-allaha, vorbită în 
arealul României de azi, de la apariția hominizilor moderni (Ion de la AN-ina, 40.000 
î.e.n.) sau Ion de la Bugiulești (2 milioane de ani), prin formarea de onomatopee și 
interjecții–metafore specifice rumânești (adică, ale locului) și evoluată într-o limbă 
specifică a arealului României de azi, care se vorbește neîncetat pe acest areal, până 
în ziua de azi, de locuitorii nativi ai României de azi și de comunitățile de români din 
provinciile istorice ale României și din alte teritorii din jurul ei.

COȘ, COȘAR, COȘ-uleț, COȘ-arcă
COȘ-COVA (ditamai lucru)

162   Ibidem, p. 183. 
163  Istoria universală, vol. 1, op. cit., p. 136. 
164  Ibidem, p. 136. 
165  Ibidem, p. 136. 
166  Cueșdean, op. cit., pp. 6-7.
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COȘ-COGEA (ditamai omul, cogeamitea omul)
COȘ-coveală
COȘ-COVAN (dumicat mare de mâncare; gras, vârtos)
A-CUȘ
A-CUȘI
Cul-CUȘ
Cul-CUȘ-eală, Cul-CUȘ-it, a se Cul-CUȘ-i
Ur-CUȘ
Ar-CUȘ
Nu-CUȘ
Nu-CȘ-oară
CUȘ-că
Fre-CUȘ
Lune-CUȘ, Alune-CUȘ

Toponimie specifică morfemului de cuvânt C*S și familiei de cuvinte pornind 
de la particula ”CAȘ-” , precum și de la terminația  ”-CUȘ” (în limba Țării Sfinte, 
w-allaha sau rumâna), din care derivă terminațiile/toponimiile/particulele de cuvânt   
”KHASH”, ”KASH”, ”KAȘ” sau  ”-KUSH”, ”-KUȘ” 

CAȘ,  morfem rumân de cuvânt C*S  (exprimă adunarea, strângerea sau 
depărtarea - sens ambivalent):

CAȘ-CAVAL
A avea CAȘ la gură  (expresie în rumână însemnând pentru cineva a fi tânăr, 

nepriceput, fără experiență de viață, copilandru)
CAȘ (o brânză ce se adună din lapte și care sugerează adunarea, coagularea, 

formarea unui popor CUȘ-it)167

CAS-imcea (loc. din România de azi, Sud)
CAȘ-in (localitate în Est, România de azi)
 KASH-mir, CAȘmir (India)
CAȘ-gar
Limba CAȘ-ubică, vorbită în Munții Carpați, și azi (după Marius Sala)168

Limba antică CAȘ-ito-babiloniană169

CAȘ-iți/KAȘ-IȚI (popor antic asiatic) 
Dasht-i KHASH (lângă Nimruz, Agfanistan V)
KHASH-an  (Iran)
KASH-i (China)
KASH-hara (Japonia)
KASH-mar (Iran)

167  Cueșdean, op. cit., p. 33. 
168  Idem, p. 34.
169  Ibidem, p. 334. 
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Particula rumână CUȘ, din care derivă toponimii asiatice cu particula KUSH, 
KUȘ:

Bada-KHSH-an (Afganistan)
Munții Hindu-KUȘ
Munții KUȘH-an
Țara Cuș/Kush/Kuș (Nubia)- Sudanul de azi, Africa
Imperiul KUSH-an (800 î.e.n., Etiopia de azi)
KUSHAB (Pakistan)
KUȘ Gölü- (Turcia)
KUȘ-ADASI (Turcia)
KUȘ-ADASI Korfezi (Turcia)
KUSH-ima (Japonia)
KUSH-TAGI  (India)
KUȘ-murun (Kazahstan)
KUȘ-um (Kazahstan)

Epoca veche a Egiptului (pre-dinastică) cunoaște o diviziune politică a 
Egiptului în două formațiuni (Egiptul de Sus și Egiptul de Jos), cu linia despărțitoare 
prin dreptul orașului Memfis (mai la sud de Cairo170- CAI-RO/RA/RU, derivat din 
cuvântul rumânesc CAIER, CAIERE)171. De asemenea, alt derivat din rumânescul 
”CAIER” mai există toponimic și în Asia, fiind KHAIRPUR (KHAIR-pur /Caier-
pur), Pakistan, la granița de est cu India, pe lângă Fort Abbas.

Egiptenii numeau țara lor (Delta, Valea Nilului, Egiptul de Sus și cel de Jos), ”K  
m. t” (”Pământul negru”), aflat sub patronajul zeilor Horus și Osiris (reprezentați prin 
culoarea neagră),  opus deșertului (”Pământul roșu”, ”d š r.t”), aflat sub patronajul 
zeului Seth (culoarea roșie)172.

Nubia (o parte a Sudanului de azi), acoperea în vechime Țara Wawat (Nubia 
superioară, aproape de Deltă și de Egiptul propriu-zis) și Țara Kush (Nubia inferioară, 
depărtată de Egipt și acoperind total teritoriul Sudanului de azi)173. Denumirea de 
”Țara Kuș” este însă mult mai veche decât dinastia a XVIII-a care a creat funcția 
de vicerege al Nubiei și titulatura de ”fiu al regelui pentru Țara Kush”. Avem în 
vedere vechimea hidronimică și sacră a fluviului Nil, aflat sub protecția zeului Hapi 
(derivat specific din morfemul de cuvânt HP, HAPA-APA, Hap-APA, morfem 
de cuvânt neaoș românesc, cu onomatopee-metaforă din care derivă o întreagă 
familie de cuvinte și particule specific răspândite la distanțe trans-continentale, în 
mega-eră matriarhală). Acest zeu este unul dintre cele mai vechi divinități venerate 
pe teritoriul Egiptului, probabil încă din perioada pre-dinastică (având în vedere că 
există reprezentări cu doi bărbați care înaintează unul spre altul, într-un gest simbolic 
170  Constantin Daniel, op. cit., p. 13.
171  Cueșdean, op. cit., p. 31.
172  Constantin Daniel, op. cit., p. 13. 
173  Idem, p. 13. 
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de unificare politică, împletind fiecare o tulpină de floare pe o tulpină comună) și este 
numit tatăl zeilor. De asemenea, avem în vedere și faptul că alte divinități extrem de 
vechi ale pantheonului egiptean (datând tot din perioada pre-dinastică) sunt BESII 
(omuleți îndesați, greoi), cu rol protector, știut fiind că bessi erau un trib getic174. 

Originea denumirii de ”KUSH”, dată de egipteni unei părți a Nubiei (care 
acoperă Sudanul de azi) este pre-dinastică, în opinia noastră, bazându-ne pe existența 
morfemelor de cuvânt (C*S) din rumână, și pe familia de cuvinte plecând de la 
morfemul C*S din limba rumână recunoscută ca fiind limba-matcă a civilizației 
europene și având în vedere vechimea neoliticului românesc de 10.000 de ani175. 

Însă morfemul de cuvinte C*S este unul pre-neolitic, aparținând prin 
onomatopeele și interjecțiile-metafore generate de el (ACUȘ, ACUȘI, CULCUȘ, 
URCUȘ), epocii arhaice matriarhale străvechi  (luând ca puncte de reper și pe Ion de 
la Anina, primul hominid  modern al Europei ; având în vedere și faptul că paleoliticul 
este considerat că începe de la 600.000 î.e.n., cu urme de cultură rupestră și de cultură 
de cavernă pe Valea Dârjovului, Slatina și în alte puncte de pe teritoriul României 
de azi176) și luând în considerare o perioadă mai veche decât paleoliticul, adică un 
timp pre-arhaic am spune,  încă de la apariția omului pe aceste meleaguri (omul de la 
Bugiulești, 2 milioane de ani)177. 

Morfemul de cuvânt C*S este prezent odată cu apariția vorbirii, a primelor 
sunete , ilustrând însuși distanțarea omului, în mod conștient, ca efect al rațiunii 
sale, de regnul animalier, precum și gruparea în mod conștient a sunetelor în 
compoziții-metafore spre a ilustra principalele sale acțiuni, dorințe, intenții. Pe 
teritoriul României de azi, aceste morfeme sunt prezente în limba română de azi, 
ilustrând o vechime neîntreruptă de vorbire și evoluție a limbii rumâne de la aceste 
prime onomatopee-metafore de tip HP (HAP, HAPA-APA;  CUȘ- a își alege culcuș, 
adăpost de noapte sau acțiunea a urca un deal, un munte - URCUȘ) ale omului 
primitiv de pe meleagurile României de azi. 

Mega-era matriarhală (care începe din zorii comunei primitive în care femeia 
are rol esențial, de păstrătoare a focului, apoi a vetrei, a siguranței traiului și a 
perpetuării speciei umane fragile și amenințate de mari prădători de tipul ursului de 
cavernă, al leului de cavernă) cunoaște mari drumuri trans-continentale, fiind o epocă 
de circulație a onomatopeelor-metafore și de formare a grupurilor și a compușilor de 
cuvinte, care sunt exportate la mari distanțe, uneori pe alte continente. 

Morfemul de cuvânt C*S (de unde derivă particulele CUȘ/ CAȘ) rumânesc, 
nu este singular în cultura africană (Egipt, Etiopia, Nubia, Libia în special) ci 
este însoțit de  numeroase particule cu același înțeles, din denumiri de divinități, 
hidronime, nume de faraoni și dinastii, nume de imperii (Imperiul KUSH-an), nume 
de munți și toponimii (orașe, localități) răspândite  trans-continental. 
174  Cuesdean, op. cit., p. 32.
175  Cueșdean, op. cit., pp.24-25. 
176  Dumitru Bălașa- Dacia sau Țara Soarelui, op. cit.,  pp. 33-34.
177  Napoleon Săvescu, Noi nu suntem urmașii Romei, vol. I, ed. Teocora, Buzău, 2012, pp. 11-12.
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Faptul că aceste aspecte nu au fost explorate suficient sau poate, deloc, este 
de natură să arate impactul ideologiei de gen (patriarhalismul) asupra mega-erei 
matriarhale despre care se preferă o raportare simplistă, grosieră, denaturată 
(”epoca primitivității”, a ”pre-scrierii”, a ”pre-civilizației”, scrierea,  istoria  și 
civilizația fiind asociate cu Sumerul și cu epoca patriarhală a orașelor-state conduse 
de regii-bărbați și de preoții-bărbați reprezentanți ai unui zeu suprem). 

În Valea Nilului, mai la sud de Egipt, locuia o populație cu piele neagră, 
vorbind o  derivație a limbii cușite. Popoarele Orientului antic le denumeau țara drept 
Țara Kush; într-o perioadă mai recentă, după constituirea Romei antice și a Greciei 
antice, țara lor a fost trecută pe hartă drept Etiopia și mai târziu, a fost desemnată 
drept Nubia178. 

 O altă țară constituită de la morfemul rumânesc P*T (însemnând depărtarea, 
noaptea, întunericul - vezi RU-PT-URĂ, NOA-PT-E, în rumână, este și Țara P-un-T 
(Punt). Aceasta acoperea un teritoriu pre-antic întinzându-se peste Sudan (o parte 
a lui), pe litoralul Somaliei și al Eritreei, țară menționată în izvoarele egiptene179. 
Toponimie similară (morfemul P*T) din România de azi: Putna (N-E), com. 
Putineiu (în Sud, sub loc. Roșiorii de Vede), substantive comune: putină, putinică, 
putință, punct, punte.  În rumână, țara PUNT ar fi tradusă prin țara–PUNTE sau 
”țara de legătură”, un coridor de trecere (?). 

În Egiptul antic, perioada dinastică, anume sub dinastia a XVIII-lea este creată 
funcția de ”vicerege al Nubiei”, viceregii Nubiei având și titulatura de ”fii ai regelui”, 
de ”căpetenie a țărilor din Miazăzi” și mai târziu, de ”fiu al regelui pentru țara Kuș” 
sau ”căpetenei  aurului lui Amon”180. Sub administrația viceregelui egiptean stătea un 
teritoriu de la prima până la a patra cataractă a Nilului. Nubia era împărțită în două 
mari provincii, Țara Wawat (de la Asuan la prima cataractă a Nilului) și Țara Kuș (de 
la a doua la a patra cataractă a Nilului)181. 

Recent, adică în secolul al IX-lea î.e.n. (800 î.e.n.), ca o moștenire a civilizației 
arhaice originare CUȘ-ite (etiopiene) aduse de rumâni în Africa pe rutele trans-
continentale matriarhale ale paleoliticului și neoliticului, odată cu limba sfântă, 
w-allaha, a fost creat imperiul CUȘ-AN (KUSH-AN), cunoscut și ca imperiul de la 
NAPATA sau de la MEROE. Regii acestui stat (numit de greci Etiopia) au cucerit 
Egiptul și l-au dominat timp de un secol (750-650 î.e.n.), printr-o dinastie nubiană182. 
Toponimie similară cu MEROE, în România de azi : loc. MERI (lângă  Jiu-
Paroșeni, în Centru-Vest), loc. MEREI (Buzău, Centru-Sud). La acestea se adaugă 
toponimiile similare din Africa: MERU (Tanzania), MERU (Kenya). Substantiv 
comun pl., în rumână: MERE, MERI. Adverb în rumână: MEREU. Diminutiv al 
adverbului ”mereu”: MEREOR (regionalism)-încetișor. Regionalisme  în rumână: 
178   Istoria universală, vol. I, op. cit., p. 135.
179  Idem, p. 136. 
180  Constantin Daniel, op. cit., p. 181.
181  Idem, p. 181. 
182  Ibidem, p. 182. 
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MEREU, MEREIE, MEREI (vast, întins, nesfârșit). MEREUȚ (regionalism)- 
încetișor, cu băgare de seamă. 

Tot în Etiopia există toponimia specific rumânească, a Marilor Femei, 
Întemeietoarele de Civilizație (BABELE) – podișul Adis ABABA (Abeba), care se 
adaugă la această toponimie sacră arhaică matriarhală cu nucleul în România de azi 
(Babele din Bucegi), răspândită global: Baba Burnu (Turcia), strâmtoarea BAB-el 
Mandeb (între Asia și Africa), Baba Burnun (Turcia), Babadag Dagl (Azerbadjan), 
Babadurmaz (Turkmenistan), Babaeski (Turcia), Babol (Iran), Babongo (Cameroun), 
Canalul Babuyan (Filipine), Baboua (Rep. Centrafricană), Babo (Indonezia), Babar 
(Indonezia), Babanușa (Sudan), Babati (Tanzania). 

Familie de cuvinte în rumână, de la particula BAB-:
- Babă, babușcă, băbătie, baborniță 
-babe, băbătii (pl.)
- Babel
-babo, babetă
-patronim (nume de familie)- Ababei, Băbeanu, Baba Novac (voinicul sau 

taica-mare)
- toponimie în România de azi (unde Babele/baba au exclusiv sensul de 

”femeie bătrână”): Babele (Sfinx, Bucegi), podișul Babadag (România),  loc. Băbeni 
(centru –sud, deasupra loc. Drăgășani), Baba Ana  etc. 
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URBANISM ULUITOR

Mădălina Virginia ANTONESCU1

Abstract 

Our paper is proposing a futurological study on urban evolution 
between XXI-XXII centuries, within what we prefer to call “a global order 
of metropolises and megalopolises”. We shall approach briefly, a typology 
of future cities, as based on mega-constructions and Vertical Architectonic 
Ensembles (VAAs) as groups of skyscrapers and, in a future improved 
scenario, made from thyssenkrupps (mega-buildings surpassing the present 
level of the highest skyscraper, inclusively Burj al-Khalifa). New technologies, 
new materials of buildings and new architectonic conceptions will begin to 
re-define the concepts of urbanism and city. Within the present paper, we 
shall try to define concepts as Urbanocene, global order of metropolises, the 
First Chain of Serenissimas, the Second Chain of Serenissimas, the orbital 
city, the hanged gardens, by using some references to historical periods of 
time (Babylon, getic antic cities- dava-, medieval castles). Perspectives 
about mobile and re-combining cities are spectacular, innovating on the 
“city” concept itself, abandoning the idea of a fixed, terrestrial city, in favor 
of detachable, re-composing, hybrid cities, a trend of XXII century that will 
redefine fundamentally the urban habitat, in our opinion.2

1  Expert independent, relații internaționale și studii de securitate
2  Studiu realizat de autoare pe baza unui material din 2018, de tip viitorologic-politico-urban. Toate drepturile rezer- Studiu realizat de autoare pe baza unui material din 2018, de tip viitorologic-politico-urban. Toate drepturile rezer-
vate. Citarile privind prezentul text se fac cu mentionarea completă a sursei.

Viitorologie. Evoluția ideii de urbanism între sec. XXI-XXII

CONCEPTE NOI PRIVIND URBANISMUL 
SECOLULUI XXI: PARCURILE PRIVATE 

SUSPENDATE; GRĂDINILE ORĂȘENEȘTI 
SUSPENDATE; ORAȘELE PRIVATE 

SUSPENDATE 

THE “URBANOCENE”: KEY-TRENDS IN 
HUMAN CIVILIZATION, IN THE SECOND 
HALF OF XXIST CENTURY- FIRST HALF 

OF XXII CENTURY
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 Key-words: Techno-Antropocene; Urbanocene; urban privacy; private cities; 
high urban gardens; high private parks; post-democracy; residential high 
ensembles; feminine/masculine concepts about cities and urbanity; global 
urban epoch; ThyssenKrupp; Serenissimas;   

Introducere – de la orașe de zgârie-nori la orașe de 
thyssenkruppi. Noile baze ale arhitecturii urbanistice ale sec. XXI

Începând cu a doua jumătate a secolului XXI, noi concepte și tehnologii, noi 
materiale de construcție vor modela tot ceea ce cunoaștem azi despre orașe 

și despre funcțiunile, obiectivele și rolul lor în civilizația umană. Deja, constructorii 
și arhitecții metropolelor sec. XXI plănuiesc și încep să implementeze trecerea 
de la conceptul de zgârie-nori (pe care s-a bazat ideea de urbanism începând 
din modernism, începutul sec. XX) la conceptul de ”thyssenkruppi” (structuri 
arhitectonice superioare zgârie-norilor de azi). 

1. Perla
”Perla”. Mai degrabă decât un zgârie–nori, noi considerăm că turnul din 

imagine (”The Pearl”) reprezintă un thyssenkrupp (noul trend arhitectonic urban 
care depășește nivelul zgârâie-norilor). Sursa: https://www.dezeen.com/2018/07/12/
skyscraper-movie-the-pearl-architecture-adrian-smith/
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1. Evoluția orașelor în sec. XXI-XXII - un neo-
medievalism? Ansamblurile rezidențiale formate din zgârie-
nori inter-conectați (CAV-ul, complexul arhitectonic vertical).

Dezvoltarea rapidă a orașelor și avansarea spre un nou concept al ”orașului 
secolului XXI-XXII” se va face, în concepția noastră, pe baza schimbării mentalității 
privind: politica în sec. XXI-XXII, rolul politicii, rolul orașelor (așa cum era înțeles în 
regimurile politice din sec. XX- începutul sec. XXI), relația dintre oraș și democrație. 
Mai degrabă, putem vorbi, în opinia noastră, despre un nou tip de regim cvasi-politic 
ce se va extinde la o scară universală, precum democrația astăzi. Este vorba de 
regimul politic post-democratic, mai degrabă o formă de plutocrație și corporatism, 
ce va forma o nouă aristocrație, numită ”noua aristorcrație a înălțimilor urbane” 
(New Urban-Highs Aristocracy).  Aceasta va fi compusă dintr-un cerc eclectic de 
savanți, de corporatiști, de oameni vizionari (cercetători) și investitori cu influență 
(un fel de mecena sau lobbiști), complet desprinși din clasele politice și economice de 
tip vechi care domină azi la nivel terestru (orașul/habitatul urban legat de suprafață) 
orașele și statele de azi. În viitor, noua aristocrație se va desprinde  de legătura 
cu suprafața terestră strict vorbind, formând un tip autonom de regim politic și de 
cetate, cu viață proprie desprinsă juridic și politic de orașele terestre (metropolele 
cu blocuri având înălțimi inferioare Burj Khalifa, azi). Vorbim de un concept absolut 
revoluționar de oraș în sec. XXI (ca un secol ce va fi considerat unul ”primitiv” 
în evoluția urbanismului către desfacerea de legătura terestră și expansiunea 
spațială-verticală).

Practic, în prezent, orașele sunt concepte de comunități umane aflate încă la 
un nivel primitiv, adică orașele sunt legate ca ansamblu, de suprafața terestră. Orice 
bloc mai mare de 20-40 de etaje este considerat un element component al orasului 
și  aparține structurii, politicii, administrației, strategiei de securitate militară a 
municipalității orașului respectiv.

În 40 de ani, orașele vor începe însă, în opinia noastră, să devină ansambluri 
autonome față de vechile orașe (cele de azi), care pornesc de la conceptul de 
”ansambluri rezidențiale”.

Conceptul de ”ansamblu rezidențial” (întâlnit azi) este unul revoluționar 
pentru evoluția viitorului tip de oraș. Acest oraș al viitorului va pleca de la un grup 
de blocuri cu înălțimi superioare Burj al-Khalifa, complet separat de vechiul oraș 
înconjurător din care se ridică. Ele nu interacționează cu orașele terestre (orașele 
vechi) ci se dezvoltă autonom față de ele, la înălțimi colosale, dotate cu moduri 
independente de fabricare și de aprovizionare cu energii verzi, cu moduri specifice de 
ascensiune și de legătură între ele (pe vertical și pe orizontal), cu un transport specific 
multimodal (pentru oameni și încărcături comerciale) între ele.

Aceste miezuri de orașe (ansamblurile rezidențiale) vor rupe legăturile 
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politice și juridice cu orașele terestre propriu-zise (cele cu majoritatea clădirilor 
compuse din blocuri până la jumătatea Burj Khalifa) pe lângă care s-au constituit. 
Ele vor alcătui entități autonome juridic și politic, își vor alege singure liderii și 
consiliile muncipale, primarul general și orice structură (o gardă proprie pentru 
fiecare nivel de siguranță al blocurilor, mini-trupe de intervenție proprii etc.)

În viitor, evoluția orașelor va include nu doar tipuri de democrații (orașe 
conduse de primari și de consilii municipale votate democratic de cetățenii lor) 
ci și forme de aristocrații plutocratice  (guvernatori privați al orașelor, principese 
metropolitane). Asemenea cetăților din feudalism, mai multe orașe vor fi considerate 
entități similare cetăților și se vor putea reuni juridic și politic în federații, în ligi 
de orașe, în sub-consilii speciale. O principesă de oraș suspendat poate extinde 
conducerea asupra orașelor terestre limitrofe (metropolele vechi) și le poate anexa 
la super-metropola–nucleu (orașul format din blocuri cu multe niveluri superioare 
nivelului actual ultim al Burj al-Khalifa). 

Super-metropolele suspendate vor presupune ansambluri rezidențiale 
de blocuri-turn ce vor dubla cel puțin Burj al-Khalifa și vor avea o rezistență 
extrem de mare datorită conceptelor și materialelor super-avansate de tehnologie 
a construcțiilor. Accentul pe inovare în domeniul construcțiilor va prinde o mare 
importanță în următorii 40 de ani. 

 Orașele viitorului se pot ridica și la periferia actualelor orașe sau în locuri 
mult distanțate de orice metropolă prezentă, tocmai spre a evita melanjul dintre nou 
și vechi și spre a își asigura periferia ulterioară necesară dezvoltării lor. Pot fi orașe 
pornind de la ansambluri rezidențiale construite de-a dreptul în deșert, în junglă, 
pe suprafața marilor lacuri, în tundră, pe înălțimi stâncoase în zone care, azi, 
aparent, sunt de-a dreptul improprii pentru ridicarea unor locuințe cu 4 etaje.
Tehnologiile de construcție și mai ales, noile materiale de construcții, din substanțe 
deosebit de flexibile, ușoare și rezistente față de tot ceea ce există azi, combinate cu 
o arhitectură de-a dreptul inovatoare a urbanismului viitorului, complet distinctă de 
ceea ce vedem azi, vor face posibilă înălțarea acestor miezuri urbane incipiente de 
unde vor avansa viitoarele metropole ale sec. XXI.

1.1. Marea revoluție urbanistică: Conexiunile între mega-clădiri 

„Ansamblul rezidențial special” este miezul de la care pleacă orice oraș 
al viitorului. Ele nu pot fi construite pe baza actualelor orașe, deoarece presupun o 
grupare incipientă de aprox. 15 blocuri cu înălțimi superioare Burj al-Khalifa. Aceste 
blocuri nu sunt construite autonom, separat unele de altele (ca în prezent) ci sunt 
concepute ca o mega-construcție (un ansamblu semi-conectat), fiind legate între 
ele prin poduri, diverse căi de acces, coloane, tuneluri, zone intermediare, dispuse pe 
variate nivele și în variate forme. Nivelul unu poate reproduce arhitectonic, un unic 
stil, renascentist, să zicem, pentru toate cele 15 blocuri. Nivelul doi poate fi construit 
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într-un stil pre-roman și tot astfel, fiecare nivel poate fi construit cu o arhitectură și 
un design (de exterior dar și de interior) ce sugerează un anumit stil dintr-o anumită 
perioadă istorică sau zonă istorică.

Tipuri de conectări (formând o mega-clădire, un ansamblu proto-urban la înălțime)
Proto-conectare între un grup de zgârie-nori, formând o bază suspendată 

la nivelul ultim al acestora (bază ce, în concepții mult avansate față de nivelul 
arhitectonic urban de azi, va forma fundația suspendată a unui nou oraș).

2. Marina Bay Sands. Singapore
Marina Bay Sands. Singapore, https://www.peri.ca/projects/skyscrapers-and-

towers/marina-bay-sands.html 

3. Marina 
Bay Sands. 
Singapore 

Marina Bay Sands. Singapore. Sursa: https://blog.airpaz.com/id/mengintip-
mewahnya-objek-wisata-marina-bay-sand-singapura/
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4. Petronas towers Malayesia. Turnurile 
Petronas

Petronas towers Malayesia. Turnurile 
Petronas. Un stil incipient de viziune a mega-
clădirilor inter-conectate prin punți și spații 
intermediare, asemenea  vechilor turnuri de castele 
medievale.sursa: https://pixy.org/4718980/   

Epoca antică- ptototipuri de construcții la înălțime (tip cetate). Dava- 
cetatea antică getică plasată pe o înălțime

5. Cetatea Devei
Cetatea Devei (România). Surse: https://zhd.ro/eveniment/comunitate/cetatea-

deva-va-fi-ecologizata-de-voluntari/, https://hunedoara.transilvania-tv.ro/cetatea-deva-
ecologizata-de-voluntari/
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6. Cetatea Devei (România).
Cetatea Devei (România). Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Deva

7. Grădinile suspendate ale Semiramidei (reconstrucție) 
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Reconstrucție a grădinilor suspendate ale Semiramidei (Babilon), epoca antică. 
Conceptul de grădini suspendate (pe mega-construcții -temple, palate-). 

Sursa- https://en.wikipedia.org/wiki/Hanging_Gardens_of_Babylon#/
media/File:Hanging_Gardens_of_Babylon.jpg, Maarten van Heemskerck - http://
www.plinia.net/wonders/gardens/hgpix1.html

Epoca medievală. Proto-construcții și tipuri de inter-conectări ale 
componentelor unui ansamblu arhitectonic vertical primitiv (castelul medieval) 

 Tipuri de inter-conectări între turnurile și părțile componente ale unui 
ansamblu urban pe verticală (castelul-mini-oraș, castelul-fortăreață, castelul-univers). 

8. Castel medieval european
Castel medieval european. 
Sursa- https://sites.google.

com/site/skylafrancis2000119/
castles

9. Castel japonez
 Castel japonez. 

Tip de construcție urbană 
așezată pe înălțime 

(castelul-fortăreață, 
castelul-oraș), axat pe o 
concepție predominant 
defensivă. Sursa- https://

sites.google.com/site/
skylafrancis2000119/castles
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Proto- CAV-uri (”Complexe arhitectonice verticale”). Castelul medieval 
European – concepția turnurilor inter-conectate

10. Castel medieval european
Castel medieval european. Inter-conectare principală (de bază) între 

două turnuri formând un ansamblu urban (orașul-castel) din care, în sec. XXI 
se inspiră CAV-urile. Sursa-https://www.castlesworld.com/castles/bunratty-castle.php

11. Alt tip de castel medieval european
Alt tip de castel medieval european. Construcție hibridă (semi-terestră, 

semi-acvatică). Se remarcă inter-conectările turnurilor, care o introduc în 
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istoricul mega-construcțiilor de tip ”complexe arhitectonice pe verticală” (din care 
se vor ivi, în sec. XXI, CAV-urile). Sursa: https://sites.google.com/a/student.slcusd.org/
medieval-mythbusting/medival

12. Castel medieval European. Tipuri de inter-conectări
Castel medieval European. Tipuri de inter-conectări (porți, arcade, punți 

suspendate, creneluri, ziduri-drum între diferitele turnuri ale unui ansamblu 
arhitectonic pe verticală, situat ca și concepție, pe înălțime).  Sursa- https://www.youtube.

com/watch?v=G9zwXB9fZDU

13. Castel medieval spaniol
Se remarcă multiple 

inter-conectări ridicate pe 
diferite niveluri, pe o fațadă 
principală, în formă de 
cascadă. Sursa: https://pixabay.
com/photos/castle-architecture-
sky-clouds-4350568/
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14. Dubai. Burj al–Khalifa
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Dubai. Burj al–Khalifa. Mega-construcție de tip zgârie-nori (unul din cel mai 
înalt pentru generația sa), format din mai multe turnulețe alipite de corpul principal, de 
diferite înălțimi, fără spațiere între ele). Sursa- https://www.arabisklondon.com/?p=4101  

15. Construcție din Chonqing, de tip proto-„complex architectonic vertical”.
 Construcție din Chonqing, de tip proto-„complex architectonic vertical”. 

Conține mai multe turnuri (sau zgârie-nori), conectate între ele dar și având 
deasupra lor o altă construcție. Raffles City Chongqing’s «horizontal skyscraper» 
is named the Conservatory and measures 300 m (984 ft)-long. Sursa: https://newatlas.
com/raffles-city-chongqing-project-conservatory/53660/

De la unele dintre cele mai impresionante construcții deja ridicate (cel de-
al doilea zgârie-nori cel mai înalt din lume, cel mai înalt pod din lume), China se 
îndreaptă spre generația următoare de  construcții arhitectonice de tip hibrid (urban 
semi-terestru, semi-aerian), numit ”cel mai înalt pod-aerian” (highest skybridge)- 
prin proiectul lui M. Safdie, Raffles City Chongqing, numit ”The Conservatory”, 
care are în totalitate opt turnuri proiectate să facă parte din acest ansamblu. Mai este 
denumit și ”zgârie-nori orizontal” (adică structura curbată de deasupra turnurilor). 
Observăm punțile de legătură dintre turnuri, situate în spatele structurii curbate 
și orizontale, care inițiază o concepție nouă, de tip ”cetate”, asemeni structurii 
cetăților medievale situate la înălțime (pe vârful unui munte, al unui deal), ridicându-
se pe stânci și având patru turnuri sau mai multe, comunicând între ele prin punți/
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poduri de piatră suspendate. Această concepție medievală (cu elemente gotice) este 
re-inventată astăzi, în materie de concepte urbanistice, în sensul ilustrat de clădirea 
de mai sus (încă în stadiu de proiect). 

De asemenea, pot fi construite în viitor ”Complexe întregi rezidențiale” 
personalizate, într-un singur stil arhitectonic inspirat dintr-o anumită perioadă 
istorică și zonă geografică (Complexul African stil Tombuctu, Complexul Cucuteni-
Old Europe, Complexul Venețian etc.). În timp, se pot organiza adevărate trasee 
turistice urbane, de la un Complex la altul, spre a se explora și a se pune în valoare 
particularitățile și specificul arhitecturii și organizării fiecărui tip de complex. 

Evoluția orașelor în sec. XXI va presupune un refuz al uniformității 
globaliste de azi și mai degrabă, o adaptare în stil futurist a culturilor și civilizațiilor 
antice, medievale și chiar personalizate (virtual concepute de creatori speciali de 
stiluri urbane) a fiecarui Complex. Niciun Complex nu va semăna cu altul, fiecare 
fiind axat de la început pe un stil urban arhitectonic propriu, ce va constitui specificul 
său și mândria sa, inclusiv ca atracție turistică. Uniformitatea prezentă azi în stilul 
minimalist și impersonal al turnurilor de azi va fi evitată în următorii 40 de ani și 
exclusă din evoluția orașelor viitorului.

Această concepție birocratizantă, de ”spațiu de lucru”, impersonal, al orașelor 
moderne de azi va fi evitată în favoarea dezvoltării unor spații grandioase, artistice, 
culturale, de relaxare, în care spațiile de birouri vor fi incluse și unde munca efectivă 
se va desfășura în adevărate sfere verzi, păduri cu cascade interioare, într-o concepție 
absolut nouă despre muncă și activitate urbană.

2. De la  Antropocen la Urbanocen (secolul urban spațial) - 
definiție 

„Antropocen”3 este definită în doctrină ca fiind o perioadă caracterizată printr-o 
„intervenție masivă, repetată și cu consecințe adesea distructive a omului asupra 
naturii”. Doctrina avertizează asupra conținutului distructiv al conceptului, insistând 
asupra efectului negativ produs de metropole. Habitatele urbane produc un impact 
masiv și negativ, puternic poluator (fiind vorba de multiple forme de poluare) asupra 
mediului. De asemenea, este o perioadă în care poluatori pot fi nu doar indivizii 
ci și statele, corporațiile transnaționale (la toate nivelele, local, național, regional, 
internațional). 

Dorindu-și o restabilire a relației de armonie cu natura, multiple documente 
adoptate de state sub egida ONU au ca obiect o abordare multi-dimensională 
3  P.J.Crutzen, E.F. Stoermer, The Anthropocene, Global Change Newsletter, vol. 41, 2000. Mark Lawrence, The 
Antropocene- Humans in the Earth System, second interactive dialogue on Harmony with Nature, april 2012, www.
harmonywithnature.org . R. E. Catton and W. R. Dunlap, Environmental Sociology: A New Paradigm, The American 
Sociologist, vol. 13 (1978). Capital Institute, Economics, Finance, Governance and Ethics for the Anthropocene, 
working paper of the Third Millennum Economy, 3ME project, June 2012.
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(inclusiv în sectorul politicilor urbane și al dezvoltării de noi modalități, de tipuri 
de construcții și concepte de habitate urbane, care să fie bazate pe respectarea 
principiului dezvoltării durabile). Este vorba de a implica în acest efort mai ales 
actori infra-statali și trans-statali, pentru a aplica o abordare holistică asupra noilor 
habitate urbane ”prietenoase cu mediul” și care să urmărească în toate elementele lor 
și în funcționarea lor, respectarea ecosistemelor terestre, nepoluarea aerului, a solului 
și a subsolului, un intervenționism minim în aceste ecosisteme, axarea pe energii 
reciclabile în totalitate. Putem spune că nu suntem decât la începutul unei concepții 
noi, cu totul revoluționare asupra relației om-mediul urban-planeta sa-natură. 

Omul începe să se re-definească pe sine dar și civilizația sa ca una de tip post-
invaziv, post-poluator, post-agresiv cu natura, cu ecosistemele terestre de orice fel.  
Planeta devine din ce în ce mai mult o entitate de care statele, corporațiile și oamenii, 
civilizația umană în ansamblu, trebuie să țină seama, trecând de la o economie 
industrială masiv poluatoare și intervenționistă în natură, la o economie circulară, 
concentrată pe reciclare, pe folosirea energiilor verzi, pe minim intervenționism în 
natură și pe protejarea naturii (intervenționism pozitiv).

Antropocenul începe să își schimbe definiția; de la o cultură agresivă cu natura 
(privită în sens patrimonialist, ca obiect supus exploatării iresponsabile și nelimitate 
a omului, prin valurile masive de industrii puternic poluatoare), acest concept 
devine dimpotrivă, unul care exprimă preocuparea crescută a societății actuale de a 
implementa principiul solidarității globale, de a implica actorii statali, non-statali în 
activitățile de protecție, de regenerare, de refacere a naturii, a ecosistemelor terestre 
acolo unde ele au suferit intervenții masive, îndelungate sau puternic poluatoare 
datorită civilizației umane. 

Este vorba de implementarea holistică a unei relații de respect și de 
intervenție în scop de regenerare și refacere sau de protecție asupra naturii, 
o relație care este parte componentă a unei economii circulare, puternic axată pe 
dimensiunea de combatere a poluării, a formelor de industrializare și de exploatare 
a pământului, pe dimensiunea de reciclare, pe cea de salvare a speciilor amenințate 
cu dispariția datorită poluării electromagnetice (frecvențe dăunătoare păsărilor, 
insectelor în special). Toți actorii, indiferent de nivel, sunt implicați într-o acțiune 
solidară, responsabilă, privind înlăturarea efectelor negative ale economiilor intens 
poluatoare și exploatatoare asupra naturii și în special, a modului de viață clasic 
urban (orașele,  ca niște comunități de consum și ca surse de poluare pentru spațiile 
din jurul lor  sau întreținând în jurul lor sau pentru ele, economii locale sau periferice 
puternic poluatoare). Mafiile gunoiului sau ale lemnului, defrișările ilegale masive, 
legislațiile laxe sau neaplicate privind regimul protecției pădurilor, corupția endemică 
a unor societăți, deșertificările masive sau inundațiile ca efect al distrugerii sau 
neinvestiției în sisteme de păduri de protecție și în sisteme de irigații, sunt elemente 
ale modului defectuos de relaționare atât cu mediul urban (cu orașele) dar și cu 
natura, care trebuie schimbate (printr-o aplicare mult mai hotărâtă a unor regimuri 
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juridice ecologiste la nivel regional și internațional, plecând de la baza convențională 
deja existentă, Pactul Global Verde).

Este vorba deci, de o schimbare fundamentală de paradigmă, trecerea de 
la practica intervenționismului masiv distructiv și de la concepția patrimonialistă 
asupra naturii (de exploatare, ca resursă nelimitată și de poluare a ei iresponsabilă), 
la principiul solidarității internaționale, al dezvoltării durabile, al relației de re-
armonizare cu natura și cu planeta, a civilizației umane (inclusiv în ceea ce privește 
dimensiunea sa urbană și viitorul urbanismului, secolul XXI fiind definit ca de ONU 
ca ”un secol urban în plin avânt”4).

Antropocenul dă naștere unui alt concept, pe care îl propunem aici (Urbanocen) 
în sensul de epocă globală urbană, axată pe proliferarea și pe importanța tot mai mare 
a unor actori  distincți (marile orașe sau metropolele, megalopolisurile). Este vorba 
de un fenomen specific sec. XXI, caracterizat prin fenomene masive de migrație 
dinspre zona rurală (asociată cu un nivel primitiv de dezvoltare, cu sărăcia) înspre 
zona urbană (asociată cu ideile de tehnologizare, de progres, de economie puternică, 
de oportunități, cu un nivel crescut de viață). 

Însă habitatele urbane, multe dintre ele datând, în porțiuni importante ale 
lor, din sec. XX și din concepțiile urbanistice ale acelui secol, se văd confruntate 
cu fenomene de puternică și bruscă periferizare (o expansiune necontrolată a 
cartierelor încropite, a periferiilor de barăci care nu respectă reguli urbanistice și 
nu se integrează principiilor de dezvoltare eco-friendly). Fenomene de creștere 
a corupției, a mafiilor de arderi ilegale a deșeurilor urbane la periferiile acestora 
-generând poluări intense și permanente ale acestora cu substanțe toxice și cu fum-
, fenomenul proliferărilor gropilor de gunoaie, ilegale, tot în apropierea așezărilor 
umane (cartiere, sate periferice, zone urbane de pe lângă spații virane) sau al poluării 
conductelor de apă urbane (consecință a poluării pânzei de apă freatică a orașelor), 
generarea deșeurilor în cantități imense, nesortate (efect al unei economii de consum, 
economie generată de concepția patrimonialistă a sec. XIX–XX asupra naturii, ce nu 
mai poate fi menținută în sec. XXI) sunt aspecte negative pe care orașele de azi le 
generează asupra mediului înconjurător.

Urbanocenul este definit, în opinia noastră, ca un tip de perioadă dominată 
de actorii (astăzi infra-statali), precum metropolele și megalopolisurile, care vor 
câștiga progresiv o dimensiune autonomă (sau independentă, de-a dreptul) față de 
actorii tradiționali (state). În perspectiva formării progresive (asemenea regimului 
drepturilor omului, devenit în prezent, un adevărat regim global, ce se impune statelor 
printr-o serie de cadre instituționale la nivel mondial) a unor reglementări regionale și 
internaționale privind drepturile și obligațiile orașelor, vom putea vorbi de un drept 
urban internațional și, în etapa a doua, de un adevărat drept global metropolitan, 
4  Cities and Homes for All: The Habitat Agenda. United Nations Conference on Human Settlements, Habitat II, 
Istanbul, Turkey, June 1996, United Nations Centre for Human Settlements, HS/562/99E, Nairobi, Kenya. The 
Habitat Agenda. Istanbul Declaration on Human Settlements, www.unhabitat.org/declarations/ist-dec.htm
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fixând legislația specifică prin care să se controleze fenomenul proliferării și al 
creșterii importanței (inclusiv la nivel econonomic și politic) marilor metropole 
și megalopolisuri ale lumii. Descentralizarea deciziei va duce, paradoxal, la o re-
orientare a migrației dinspre orașe spre zonele rurale, privite acum ca și ”componente 
a marilor habitate urbane”, adică zone ce trebuie încadrate în strategiile urbane de 
dezvoltare în sensul că zonele rurale, prin descentralizarea deciziei economice sau 
cu privire la orașe vor fi considerate ”periferii mai depărtate” ale megalopolisurilor 
și metropolelor din jurul lor, deci vor beneficia de fondurile orășenești ale acestora 
pentru a se dezvolta în calitate de ”periferii” (apropiate, imediate, semi-integrate, 
depărtate) ale metropolelor și megalopolisurilor.

Urbanocenul este perioada care pleacă de la accepțiunea ONU asupra sec. 
XXI ca un ”secol urban în plină afirmare”. Însă Urbanocenul va cuprinde și o etapă 
de maturizare, în sec. XXII, când fenomenul urbanizării se va stabiliza și va începe 
o re-gândire a funcțiunilor orașelor, a relației lor cu periferiile, cu zonele rurale, 
spre a se descuraja migrația înspre orașe și pustiirea zonelor rurale. Considerarea 
zonelor rurale ca ”periferii depărtate” ale metropolelor, deci incluse în strategiile 
comprehensive de dezvoltare ale orașelor, va duce la alocarea de fonduri orășenești 
dinspre metropolă către periferiile sale, la creșterea dezvoltării economice a 
periferiilor și la stoparea migrației spre metropole.

Astăzi, asistăm în cadrul politicilor statale, la crearea unei prăpastii economice 
(datorită excesivei centralizări economice) între zonele rurale și cele urbane, la o 
incapacitate de conectare între cele două tipuri de habitate umane. Unele zone ale 
lumii sunt dominate de migrațiile masive și necontrolate (adevărate poveri economice 
și fiscale, sociale) spre marile orașe, cu efectul pustiirii zonelor rurale; în alte zone ale 
lumii (în Estul european de pildă), se constată o  schimbare de statut juridic a orașelor 
în ”comune” spre a beneficia de fonduri comunale, mult mai substanțiale și ușor de 
obținut decât prin statutul de ”mici orașe”. Relația dintre zonele rurale și metropole 
va deveni una cheie pentru actorii politici decidenți ai statelor din sec. XXI-XXII, 
deoarece unele vor izbuti și altele nu, să descurajeze poverile economice excesive 
acumulate de metropole prin fenomenele necontrolate (consecință a proastelor 
politici de inter-relaționare între zonele rurale și orașe mari, inclusiv la nivel de 
regiune europeană, de ex.) de migrație dinspre state spre orașe.

Urbanocenul mai poate fi definit, în concepția noastră, și ca un secol urban 
orbital sau spațial, perioadă în care actuala civilizație umană (socotind de acum 2000 
de ani) se orientează spre concepte urbanistice (în primă fază, realizate de țări în mod 
izolat -fiecare cu proiectul său-, în a doua fază, prin unirea eforturilor unor grupuri 
de țări interesate de un anumit proiect urbanistic)  situate în zona înalt-atmosferică, 
în zona orbitală și apoi, în zona extra-atmosferică sau spațială -dincolo de orbita 
imediată  a Pământului-). 

Urbanocenul duce, în această a doua accepțiune, la inițierea unor proiecte 
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de către state avansate (care sunt capabile să susțină economic, ele însele, proiecte 
globale economice de tip OBOR, în cazul Chinei sau asiatice -indo-japonezo-chineze 
de ex.) pe orbita Pământului, la nivel spațial (colonii spațiale realizate colectiv, de un 
grup de state, conform unei viziuni comune) sau la nivel înalt-atmosferic.

Urbanocenul, în această a doua accepțiune pe care i-o acordăm în lucrarea de 
față, implică:

- Construcția de habitate urbane pe platforme stratosferice, pornind de 
la conceptul de ”thyssenkrupp” (clădiri superioare zgârie-norilor), care asigură 
platforma terestră tradițională (fixă) pentru un set de construcții urbanistice din 
straturile înalte ale atmosferei 

- Construcția de platforme supra-terestre detașabile (care se pot amplasa 
parțial pe munții cei mai înalți, rezistente la schimbările de temperatură și la condițiile 
ostile de pe vârfurile munților) și care oferă bază pentru thyssenkruppi mobili 
(detașabili, segmentabili, re-amplasabili, re-compozabili în alte forme de structuri 
înalt-atmosferice)

- Construcția de benzi-bază (sau drumuri suspendate), pe piloni, care formează 
o centură înalt-atmosferică, pe care se amplasează primul nivel de thyseenkruppi.

- Construcția de platforme mobile (orbitale) care se atașează la thyssenkruppi 
și se detașează de ei, alcătuind noi orașe sau părăsind baza (thyssenkruppii) pentru 
a rămâne o perioadă pe orbita terestră (platforme urbane mobile sau nomade, care 
sunt a doua componentă detașabilă/atașabilă la thyssenkruppi, de pe platformele fixe 
înalt-atmosferice (benzile-bază sau centura de piloni).

- Orașele orbitale hibrid (orașe cu o componentă parțială prin platforme mobile 
orbitale; parțială prin platforme spațiale, dincolo de orbita imediată a Pământului) 
sunt orașe plutitoare în componentele lor care se atașează/ se detașează temporar 
fie la orașele spațiale (în afara spațiului imediat al Pământului, orașe–navă pur și 
simplu), fie la orașele-colonii, situate pe Lună sau pe Marte.  

16. Straturile atmosferei
Straturile atmosferei.  sursa-  https://peglob.
wordpress.com/tag/atmosfera/  
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17. Turnul Namaste (metropola Mumbai, India)

Turnul Namaste (metropola Mumbai, India). Designul turnului reflectă 
simbolul indian al ospitalității (împreunarea palmelor a bun venit). În limba 
sanscrită, Namaste înseamnă ”mă înclin în fața ta”. Un  zgârâie-nori inspirat din 
civilizația vedică, în fapt. Sursa : Tomi Tohăneanu. 9 octombrie 2016, Surse informații: 
www.evolo.us, www.trendhunter.com, Surse foto: www.evolo.us, www.tfod.in, www.
killadesign.com

18. Turnul Namaste (metropola Mumbai, India) 
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Turnul Namaste (metropola Mumbai), India. Sursa: Tomi Tohăneanu. 
Surse informații: www.evolo.us, www.trendhunter.com, Surse foto: www.evolo.us, 
www.tfod.in, www.killadesign.com 

19. Primul zgârie-nori din lume rotativ. Hotel-Turn Dinamic, Dubai
Primul zgârie-nori din lume rotativ. Hotel-Turn Dinamic, Dubai. Primul 

zgârâie-nori 4D din lume, fiecare din nivelurile sale fiind capabil să se rotească la 
comandă, astfel că peisajul se poate schimba la dorință, camerele fiind rotative. 
Sursa: https://thelastnewspaper.com/category/future-architecture/, https://

thelastnewspaper.com/dynamic-tower-hotel-the-worlds-first-rotating-skyscraper/
Your Discovery Science
dailymail.co.uk, Dubai Futuristic Skyscrapers, Futuristic Hotels, Futuristic Architecture

3. Noile Lanțuri de Serenissime. Orașele de pe stația orbitală. Orașele din 
centura spațială (pornită de la OBOR-ul orbital).  

Actualmente, cea mai avansată concepție globală coerentă, incluzând 
infrastructura efectivă, potențialul și oportunitățile infrastructurale, tehnologiile și 
conceptele urbanistice ale viitorului (ca elemente ce pot fi atașate la această concepție) 
este proiectul chinez OBOR (cu dimensiune orbitală de arhitectură urbană).

În lucrarea de față, prin sintagma de ”Noile Lanțuri de Serenissime ”, 
înțelegem două tipuri de orașe din sec. XXII:

- unele formează Primul Lanț de Serenissime (orașele-ou, din cuiburile 
zgârie-norilor)

-unele formează Al Doilea Lanț de Serenissime (orașele-orbitale, centura 
orbitală de Serenissime)
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Primul Lanț de Serenissime conține o rețea de orașe situate pe vârfurile 
Complexelor Arhitectonice Verticale (CAV-uri).

Un CAV este un grup de zgârie-nori sau de thyssenkruppi inter-conectați între 
ei prin structuri mobile și multiple, care formează un ansamblu unitar, având în vârf, 
pe platforma  ultimă, cea a tuturor zgârie-norilor (un spațiu comun, inter-conectat), 
o sferă. Aceasta este în sine un oraș, care poate alege fie  un statut autonom (oraș în 
oraș), fie un statut de inter-conectare cu nivelul inferior (zgârie-norii care o sprijină 
și o includ).

Primul Lanț de Serenissime reprezintă în viziunea noastră:
Orașul-sferă (sau orașul-ou) situat în vârful (sau între terminațiile/căngile 

fiecărui turn, întruchipând o structură de rezistență și de susținere a oului întocmai 
unui cuib)- inspirațională în acest sens ni se pare clădirea din Astana. 

Proliferarea acestor orașe-ou de la nivelul mai multor zgârie-nori întruchipând 
un CAV (un ansamblu unitar arhitectonic pe verticală) va duce la formarea unei salbe 
(rețele) infra-locale de orașe (numite de noi, Serenissime), care pot fi orașe-state 
(proliferarea mini-statelor) sau entități dependente de clădirile care le susțin sau de 
autoritatea pe teritoriul cărora sunt construite.

Rețelele regionale de orașe-ou situate în vârful CAV-urilor (complexe de 
thysenkruppi) formează un arc metropolitan regional (o asociație de orașe cu statut 
special, asemeni unei ligi sau federații de orașe). 

Lanțurile de Serenissime (sau salbele de orașe–ou situate în cuibul-vârf al 
zgârie-norilor sau al thyssenkruppilor-într-o fază și mai avansată de arhitectură 
urbanistică a viitorului-) sunt reglementate prin Carta Primului Lanț de Serenissime, 
aplicabilă ca document comun acestor noi actori politico-juridici (subiecte ale unor 
reglementări regionale metropolitane distincte)

 Această rețea de orașe-ou este reprezentată de  dogi/dogesse, cu rol de 
guvernatori sau de primari generali, asistați de consilii municipale și se numesc, în 
mod convențional, de către noi,  ”Noile Serenissime”  

20. Singapore. Grădină cu baobabi-zgârie-nori. Complex arhitectonic urban 
pe verticală (CAV). Sursa:  https://blog.bawahreserve.com/what-to-do-in-singapore

Primul Lanț de Serenisssime reprezintă în viziunea noastră, o rețea de orașe-
sferă, aflate sau susținute pe platformele sau situate între vârfurile multiple ale 
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zgârie-norilor, rețea inter-conectată sau cu componente autonome, în conformitate 
cu opțiunile fiecărui oraș, exprimate în Carta Primului Lanț de Serenissime). 

alte tipuri de Serenissime de prim nivel: orașul-ou este inclus în îmbrățișarea 
unor turnuri spiraloforme și nu este situat în vârf.  Orașul-sferă se află între turnurile-
piloni. Aici, sfera este inclusă între turnurile răsucite, numărându-se, și acest tip de 
design, în opinia noastră, în cadrul clădirilor de tip nou (al doilea nivel de orașe, cele 
din sferă, practic, incluse în cadrul thyseenkruppi-lor sau plasate în vârful lor). Oul 
(sau sfera) din vârful clădirilor-cuib este un mini-oraș, ce poate fi alcătuit dintr-o 
clădire autonomă (oraș-în-oraș) sau care poate constitui baza pentru ridicarea unui 
alt nivel de orașe (caz în care thyssenkruppii inițiali rămân în funcționalitatea de 
piloni sau de orașe de primul nivel, urmând ca de la sferă în sus să se construiască al 
doilea nivel de thyssenkruppi (cea mai curajoasă idee ce se poate imagina la nivelul 
tehnicilor de construcție de azi, o adevărată provocare).

Structura din Astana conține, în viziunea noastră, conceptul Primului Nivel de 
Serenissime 

 Bayterek Tower, Astana. Reprezintă copacul mitic al vieții, iar sfera din 
vârf simbolizează un ou al păsării fericirii. Sursa: https://dreamyroute.com/things-to-
do-in-astana/ 

  

21. Bayterek Tower, Astana

Sursa: https://www.imperatortravel.
ro/2018/08/astana

. 
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22. Bayterek Tower, Astana (detaliu)

Astana. Clădire–turn, de tip „cuib-cu-
ou”. Sursa :  https://old.qazaqtv.com/en/view/
society/page_214547_city-of-nursultan-marks-

its-22nd-anniversary

23. Astana. Clădire–turn, de tip „cuib-cu-ou”

23. Alt tip de Serenisssima de prim 
nivel

Alt tip de Serenisssima de prim 
nivel (denumit astfel, în concepția 
noastră), unde oul-oraș poate fi inclus 
între turnurile răsucite. Sursa : https://

inhabitat.com/spiraling-triple-towered-
eco-skyscraper-for-cairo/ 

În imagine, construcția 
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eco-friendly din Cairo, proiect denumit ”Cairo Space-Scraper”,  design de 
Mohamed Abdel-Aziz. Această clădire combină trei turnuri–spirală inter-
pătrunzându-se, fiecare turn preconizat a avea o funcționalitate proprie; 
clădirea se alimentează de la soare dar și cu energii eoliene și cu hidroenergie 
(de la fluviul Nil).  Sursa: Annie Ho — July 4, 2010 — Eco, evolo.us-----------

 

24. Alt tip de Serenisssima de prim 
nivel. Clădireaa Cybertum 

Alt tip de Serenisssima de prim 
nivel (denumit astfel, în concepția 
noastră), unde oul-oraș poate fi inclus 

între turnurile paralele (și nu în vârful-cuib). 
În imagine, clădirea denumită 

Cybertum. Sursa: http://www.
bhutanigroupgrandthum.com/

 

Astana. Kazahstan. Conceptul de habitat urban de tip sferă (care poate ajunge 
până la cel de oraș-sferă supendat, în prototipurile de orașe ale sec. XXII). Sursa: 
https://astanatimes.com/2017/09/life-after-expo-what-awaits-buildings-and-infrastructure/ 

25. Astana. Kazahstan
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Al Doilea Lanț de Serenisssime reprezintă, în viziunea noastră, orașele de 
pe centura orbitală, care alcătuiesc o rețea de orașe situate pe platforme mobile, 
orbitale, în care sunt incluse și grădini. Platformele mobile de pe orbită, întruchipând 
habitaturi urbane nomade (care se rotesc în jurul Pământului), sunt prevăzute în 
partea inferioară cu lifturi în formă de  ou, care coboară/urcă pe piloni mobili 
(retractabili) până la ultimul nivel al CAV-urilor (complexele terestre arhitectonice 
pe verticală, habitatele urbane din stratosferă), alcătuind conexiuni (mobile, 
temporare, detașabile) între cele două lumi (Serenissimele orbitale și Primul Lanț de 
Serenissime, cele de pe thyssenkruppi). 

Rețeaua de Serenissime orbitale se conectează în condițiile specificate în Carta 
lor Specială, având competențe, odată cu realizarea conexiunii, de participare la 
luarea deciziilor în Primul Lanț de Serenissime (orașele –ou din CAV-urile terestre, 
cele din vârful tyhssenkruppilor). 

Între cele două Lumi sunt porțiuni flexibile, detașabile, drumuri care circulă 
înspre și dinspre ele.

4. Grădinile suspendate- civilizații urbane ecologice ale 
sec. XXI-XXII

Epoca antică - prototipuri de ansambluri arhitectonice la înălțime (de tip 
”grădini suspendate”) 

26. Grădinile Babilonului 
Sursa-https://en.wikipedia.org/wiki/Hanging_Gardens_of_Babylon#/media/

File:Hanging_Gardens_of_Babylon.jpg
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27. Altă reconstrucție privind grădinile suspendate ale reginei Semiramida
Altă reconstrucție privind grădinile suspendate ale reginei Semiramida, 

enumerate printre cele 7 minuni ale lumii antice. Sursa : https://cele7minunialelumiiantice.
zohosites.com/gr%C4%83dinile-suspendate-ale-semiramidei.html

Nivelul arhitectonic și conceptual din prezent (deja funcțional)

Mega-turn cu rol specializat (zgârie-nori) plasat în cadrul unui ecosistem și 
destinat refacerii/prevenției distrugerii mediului înconjurător. Aici, zgârie-nori situat 
în pădurea amazoniană și specializat în stingerea incendiilor de pădure.

28. Structură specializată în stingerea 
incendiilor de pădure

Structură specializată în stingerea 
incendiilor de pădure. Clădire-gardian în 
formă de lotus deschis, pentru alimentare 
cu apă în cazul luptei cu focul în Amazon. 
Zgârie-nori cu rol de prezervare a 
ecosistemului din Amazon. Sursa:https://

inhabitat.com/lotus-shaped-rainforest-
guardian-skyscraper-harvests-rainwater-to-

fight-fires-in-the-amazon/  
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Ansamblu arhitectonic urban eco-friendy. Grup de mega-structuri inter-
conectate formând Orașul-Pădure. Proiect, Malayesia. Oraș-Pădure situat pe 
insule artificiale. Conceptul de ”grădini verticale” (încadrate în zgârie-nori).

29. Viziunea unui artist despre prima fază a districtului comercial Orașul-
Pădure, din Malayesia

Viziunea unui artist despre prima fază a districtului comercial Orașul-Pădure, 
din Malayesia. Image: Forest City. By Medilyn Manibo, March 11, 2016. Sursa: https://
www.eco-business.com/news/malaysias-forest-city-primed-for-green-development/

Orașul-Pădure este un proiect de investiții imobiliare și un concept novator 
(oraș ecologic) al Malayesiei, un joint-venture, declarat zonă de duty-free, deschis 
pentru rezidenții locali, afacerile locale și turism. Principiul dezvoltării durabile stă 
la baza conceptului de Oraș-Pădure situat pe o insulă artificială.

Insulă artificială în Dubai. Conceptul de habitat hibrid (urban-semi terestru, 
semi-acvatic). Asocierea conceptului de insulă artificială cu cel de mega-
construcție (zgârâie-nori sau cu clădiri care depășesc conceptul de zgârie-nori). 
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Elemente ce pun în evidență tendințele urbanistice ale sec. XXI- 
XXII 

30. Oraș hibrid (de tip insulă). Insula-Palmier, Dubai
Oraș hibrid (de tip insulă). Insula-Palmier, Dubai. Sursa : http://www.

topdubaiattractions.com/palm-island/
 

31. Singapore. 
Prototop de 
oraș-pâlc de 

arbori (zgârie-
nori–baobab)
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Singapore. Prototop de oraș-pâlc de arbori (zgârie-nori–baobab). Sursa: https://
onetour.vn/tin-tuc/cam-nang-du-lich-singapore/diem-danh-cac-dia-diem-du-lich-mien-phi-

o-singapore.html

Nivelul 2- Proiecte  de CAV-uri (zgârie-nori) pentru sec. XXI,  cu grădini 
suspendate, dispuse în formă de terase, cu piscine și lacuri, formând un habitat 
hibrid (urban-vegetal) 

Marina Sands Bay. Singapore. Exemplu de grădini suspendate. Sursa : https://
sites.google.com/site/influenciatecarquitecmoderna/obras-arquitectonicas-modernas/

marina-bay-sands

32. Nivelul 2- Proiecte  de CAV-
uri (zgârie-nori) pentru sec. XXI

 

33. Proiect Harma numit „Oraș în Cer”
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Proiect Harma numit  ”Oraș în Cer”. Clădire de nivel 2, pe zgârâie-nori de tip 
floare (lotus). Ideea unei grădini suspendate pe mega-construcții formând parcuri 
urbane stratosferice, ancorate pe turnuri enorme deasupra orașelor.  Grădinile de pe 
megatropole. Sursa- https://inhabitat.com/city-in-the-sky-futuristic-flower-towers-soar-
above-modern-metropolises/megatropolis-city-in-the-sky-hrama-10/, https://mymodernmet.
com/tsvetan-toshkov-city-in-the-sky/

34. Orașe verticale
Orașe verticale. Un exemplu.  Tech Insiders. https://ro.pinterest.com/

pin/482307441325496911/ 

Nivelul trei- grădinile suspendate de pe thyssenkruppi (mega-construcții 
ale sec. XXII, denumite convențional astfel, care depășesc zgârie-norii cei mai 
înalți de azi și care sunt dispuși sub formă de CAV-uri- ansambluri arhitectonice 
inter-conectate, pe verticală, formând lanțuri de orașe suspendate; un urbanism 

al stratosferei). 

35. Singapore. Gardens on the Bay

Singapore. Gardens on the 
Bay. Inter-conexiuni între turnurile-
baobab, în formă de centuri. Sursa: 
https://pxhere.com/en/photo/1023053 
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36. Conceptul revoluționar de „clădiri în cer”

Conceptul revoluționar de „clădiri în cer”, ajungând și depășind zona 
unde se formează pătura de nori. Sursa: https://pixabay.com/photos/sky-apartment-
view-clouds-sky-moon-5074975/

37. Oraș în cer
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Remarcăm inter-conectările dintre structuri, alcătuind în opinia noastră, un 
prototip de CAV (Complex unitar, arhitectonic pe verticală).  Proiect „Oraș–lotus 
în cer” (Futuristic Lotus-Shape City in the Sky). 

Sursa: Pinar Noorata, 2 mai 2012, https://in.pinterest.com/pin/544513411182406905/, 
https://mymodernmet.com/tsvetan-toshkov-city-in-the-sky/, https://inhabitat.com/city-in-
the-sky-futuristic-flower-towers-soar-above-modern-metropolises/megatropolis-city-in-the-
sky-hrama-10/ 

Lanțul orbital de Noi Serenissime 

Nivelul patru- grădinile orbitale 

Grădinile orbitale, în accepțiunea noastră, sunt zone întregi cu ecosisteme 
diferite (păduri de foioase, de conifere, păduri tropicale suspendate, situate pe 
platforme urbane mobile, din zona orbitală, și dotate cu plaje, cu resorturi de lux). 
Primii dezvoltatori imobiliari din zona exclusivistă, de pe centura orbitală, par a fi 
asiaticii (China, plecând de la adaptarea proiectului ”OBOR orbital”). 

Crearea unei zone gravitaționale 100%, cu piscine, cascade, râuri, toate 
alimentate  de o industrie  avansată de fabricare, transport și reciclare a apei. Apa 
cea mai pură este produsă industrial (inclusiv printr-o stație-complex de piramide 
transparente). Apare ”industria apei”, fabricată direct în zona orbitală, în afara 
Pământului..

Grădinile suspendate din orașele orbitale.
 
Actualmente, orbita Terrei este ne-locuită (fără habitate urbane) și are mai 

multe zone cu diferiți sateliți. 
Aceste zone vor fi curățate complet de sateliți, pentru a face loc unui mega-

concept novator, urban hibrid (lanțuri de orașe plasate pe platforme orbitale, cu inter-
conectări temporare și mobile, care se desfac și se refac, formând și desfăcând orașe; 
inter-conectările pot fi și pe verticală, tot temporale și mobile, legând pentru o anumită 
durată de timp orașele orbitale de nivelul ultim al orașelor de pe thyssenkruppi (cele 
terestre, formând CAV-urile, ansamblurile arhitectonice verticale). Concepte mobile 
de urbanism, specifice sec. XXII. 
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38. Grădinile suspendate din orașele orbitale
Sursa imagine - https://www.nasa.gov/press/2015/february/nasa-briefing-to-

highlight-early-results-from-new-earth-science-missions .  Orbita Terrei, așa cum arată 
în prezent.
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Cercetător George Liviu TELEOACĂ
 

Abstract

Cu câțiva ani în urmă, a fost acceptat la publicare articolul meu, 
„Lupa Capitolină și tehnologia”, intitulat astfel pentru a pune doar în seama 
evoluției tehnologice deficiențele manifestate în studierea acestui simbol. Era 
de așteptat ca istoricii, artiștii plastici sau criticii de artă să spună ceva, PRO 
sau CONTRA, cu privire la încercarea mea, dar n-a fost așa, deși simbolul 
este de mare notorietate.  Nici specialiștii din străinătate nu s-au dovedit 
prea inspirați în analizele făcute, deși statuia a fost supusă unui proces de 
restaurare.  În ceea ce ne privește, o importanță aparte o are contextul socio-
istoric care a determinat realizarea acestei statui, dezvelită după primii 
treizeci de ani ai Republicii Romane, atunci când orice proiect trebuia aprobat 
prin vot în cadrul instituțiilor republicane. Întrucât poartă girul organelor 
republicane de decizie, Lupa Capitolină devine în mod concret actul în bronz 
prin care s-a ratificat public obârșia carpato-danubiană a spiritualității 
romane. Ea se confundă cu obârșia spiritualității europene dată fiind larga 
răspândire a sacrului simbol cu cap de lup în spațiu și în timp, așa după cum 
a arătat în tratatul său regretatul Whitney Smith, fostul director al Centrului 
American de Vexilologie.

Ca urmare, această variantă vă rog să o primiți sub titlul „Lupa 

 LUPOAICA DE PE CAPITOLIU - 
ACT DE RATIFICARE A OBÂRȘIEI 

CARPATO-DANUBIANE A 
SPIRITUALITĂȚII EUROPENE 

THE WOLF ON THE CHAPTER - ACT 
OF RATIFICATION OF THE CARPATO-

DANUBIAN ORIGIN OF EUROPEAN 
SPIRITUALITY

OPINII



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021390

Capitolină ca act de ratificare privind originea carpato-danubiană a 
spiritualității europene”.

Cuvinte-cheie: lupa capitolină; tehnologia informației; apropierea de mesajul 
originar; 

Abstract

 A few years ago, my article, „The Capitoline Magnifying Glass and 
Technology” was accepted for publication, entitled only to account for the 
technological evolution of the deficiencies manifested in the study of this 
symbol. Historians, visual artists or art critics were expected to say something, 
FOR or AGAINST, about my attempt, but it was not, although the symbol is 
well known. Specialists from abroad did not prove to be too inspired in the 
analyzes made, although the statue was subjected to a restoration process. 
As far as we are concerned, the socio-historical context that determined the 
creation of this statue, unveiled after the first thirty years of the Romanian 
Republic, when any project had to be approved by vote within the republican 
institutions, has a special importance. As it bears the endorsement of the 
republican decision-making bodies, the Capitoline Magnifying Glass becomes 
concretely the bronze act by which the Carpatho-Danubian origin of Roman 
spirituality was publicly ratified. It is confused with the origin of European 
spirituality given the wide spread of the sacred wolf-headed symbol in space 
and time, as shown in his treatise the late Whitney Smith, former director of 
the American Center for Vexillology. 

As a result, please receive this version under the title „Capitoline 
Magnifying Glass as an act of ratification on the Carpatho-Danubian origin 
of European spirituality”. 

Keywords: Capitoline magnifying glass; information technology; proximity 
to the original message; 

Astăzi, datorită nebănuitelor progrese înregistrate de tehnologia informației, 
putem contempla cu ușurință orice lucrare de artă universală, folosind 

calculatorul personal, chiar și telefonul mobil. Realizate profesionist cu aparatură 
performantă, imaginile color oferă oricui numeroase detalii, la care nu au avut acces 
nici specialiștii din deceniile anterioare. 

S-a creat astfel universul virtual al artei plastice, în care contemplația conduce 
involuntar la conexiuni, menite a ne apropia tot mai mult de mesajul originar gândit 
de artistul creator. Printre primele opere de artă universală, care beneficiază de acest 
privilegiu, Lupoaica de pe Capitoliu ocupă un loc aparte dată fiind nu doar marea sa 
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vechime, dar și mulțimea copiilor sale răspândite în toată lumea (https://www.google.
ro/#q=capitoline+wolf).

În perioada de început a existenței sale, încheiată în jurul anului 480 î.Cr., când 
a fost turnată în bronz, Lupoaica nu era corelată cu legenda gemenilor abandonați pe 
malul Tibrului, de vreme ce păstorul Faustulus, salvatorul lor, va fi inclus în scenă 
doar pe monede, după alți 340 de ani. 

Lipsa 
păstorului, dar mai ales ținuta 
maiestoasă a Lupei Capitoline, total 
atipică pentru hrănirea cu lapte a 
sugarilor, sugerează un anume mesaj 
simbolic similar cu mesajul imaginii, 
în care marele cuceritor, Tutmes al III-
lea (1479-1425), ca ființă matură, se 
hrănește cu știința guvernării la sânul zeiței Isis, redată sub forma unui arbore sacru. 

     Chiar dacă pictura a fost realizată în Egiptul Antic, analogia se justifică 
pe deplin având în vedere că Herodot (484-425) în a doua sa Carte, Euterpe, a pus 
în evidență numeroase asemănări ce existau între zeitățile egiptene și cele grecești, 
iar pentru asemănările ce ar fi existat între zeitățile egiptene și cele romane, depune 
mărturie Cicero (106-43), care a pretins că până și arhaicul zeu latin, Vulcanus, ar 
fi fost fiul Nilului (Victor Kernbach). Pe de altă parte, Theodor Mommsen a ajuns 
la concluzia că multele asemănări dintre zeitățile eline și zeitățile romane se cer a 
fi puse pe seama unui centru comun de iradiere, de unde modelele de cultură se 
răspândeau în tot bazinul Mării Mediterane, călătorind cu ușurință așa cum a călătorit 
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și dardanul, Aeneas, care ajunge din Troia devastată în Lațiu numai după ce petrece 
un an pe coasta africană a Mării Mediterane găzduit de Dido, regina feniciană a 
Cartaginei.  

În fapt, pentru primul mileniu înainte de Hristos istoria a înregistrat în bazinul 
mediteranean intense schimburi de valori materiale, dar și culturale, care au condus 
la utilizarea în comun a unor metafore plastice, între care și acest mod de a sugera 
hrănirea dinaștilor cu înțelepciune divină. Claritatea și puterea mare de sugestie a 
acestei metafore plastice, au fost prețuite până târziu, în Evul Mediu, așa cum arată 
un tablou în care Sfântul Bernard de Clairvaux (1090-1153) (https://en.wikipedia.
org/wiki/Bernard_of_Clairvaux), aflat în genunchi, primește de la Sfânta Fecioară 
Maria cu Pruncul în brațe hrana sacră a harului și a înțelepciunii, dar și puterea de 
a ridica din temelii șaizecișinouă de mânăstiri. Mistica sa a fundamentat gândirea 
teologică medievală occidentală, iar ca predicator a jucat un rol major în declanșarea 
celei de-a doua cruciade.

Pentru a reveni la mesajul plastic, pe care îl poartă Lupoaica de pe Capitoliu, 
mai trebuie precizat că tot în consonanță cu arta Egiptului antic s-a utilizat și o a 
doua metaforă plastică pentru a exprima natura celestă a Lupei. În acest sens este 
elocventă identitatea dintre tandra arcuire a lui Nut, zeița egipteană a cerului și poziția 
pe picioare a Lupei Capitoline, care imaginează astfel cerul gemenilor sacri, născuți 
din unirea zeului Marte cu vestala Rea Silvia. Cumulând cele două asemănări: cu 
zeița Isis, precum și cu zeița Nut, Lupa Capitolină întruchipează acea zeitate celestă, 
care i-a hrănit la sân cu înțelepciune divină pe fondatorii Romei Antice. Deosebit de 
sugestivă este în acest sens atitudinea lui Romulus și Remus, care conștienți de ceea 
ce aveau de primit, nu ating sânii nici cu gura, nici cu mâinile, ci ridică brațele cu 
palmele deschise spre cer, așa cum fac până azi toți preoții pentru a solicita pogorârea 
Harului.

În sfârșit, pentru a recunoaște zeitatea, de la care au primit înțelepciunea 
Romulus și Remus, tehnologiile prezentului ne-au adus 
în prim plan neglijatele pene de pe 
gâtul Lupei Capitoline, pene precis 
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individualizate și pe linia omoplaților, urmând apoi pe șira spinării. Prin aceste 
pene riguros distribuite pe gâtul exagerat de lung, ca și pe axele corpului său, Lupa 
Capitolină este ca și ansamblul cu pene și cap de lup reprezentând acel simbol 
străvechi de la Dunărea de Jos, numit ulterior Stindardul Dacic sau Draco, de multe 
ori Dragon sau Balaur. 

Așadar, pe baza unor analogii de o incontestabilă evidență, putem afirma, fără 
ezitare, că Lupa Capitolină a fost turnată în bronz pentru a eterniza omagiul adus 
Stindardului Dacic de către cetățenii Romei Antice.   

Dezvelită în jurul anului 480 î.Hr., Lupa Capitolină a 
învederat prin arta monumentală străvechiul temei identitar al demnității și 
al fermității încredințat de Romulus și Remus urmașilor. 
Mobilizați de demnitatea astfel moștenită și păstrată 
mai ales prin sărbătorirea anuală a Lupercaliilor, 
romanii vor regăsi necontenit puterea 
de a depăși adversitățile vieții, așa cum 
au depășit și abuzurile tiranicului rege, 
Lucius Tarquinius Superbus (534-509 î.Hr.), 
pe care l-au alungat cu tron cu tot, spre a 
întemeia Republica Romană. Cu aceeași energie 
spirituală au traversat apoi perioada de reorganizări (perioada de tranziție) 
agravată de neîncetate agresiuni externe, pe care le-au învins cu sabia în mână prin 
eroismul demnității lor naționale. Victorioși în primii treizeci de ani ai Republicii, 
romanii s-au considerat datori să omagieze prin bronzul Lupei Capitoline simbolul 
tăriei neamului lor. Ca urmare, Senatul împreună cu adunarea cetățenilor, susținuți 
și de acordul augurilor, care aveau puterea legală de a întrerupe orice activitate ce 
n-ar fi fost pe placul zeilor, au votat, atât proiectul statuii, cât și finanțarea pentru 
realizarea ei. Totul devenise res publica, adică proprietate publică, așa încât toate 
aceste demersuri echivalează cu o autentică și largă ratificare publică a statuii, numită 
Lupa Capitolină, statuie devenită documentul în bronz, privind obârșia carpato-
danubiană a celor care au fondat Roma Antică, dar și a spiritualității ei. 

Până la urmă, întreaga spiritualitate europeană se dovedește a fi de obârșie 
carpato-danubiană, întrucât sub auspiciile acestui simbol sacru cu cap de lup s-au 
făcut mii de ani de istorie, din Persia până în Britania, așa după cum a arătat cu 
claritate Centrul American de Vexilologie pentru drapelele lumii încă din anii 1975-
1976, când a fost publicat, în două ediții, franceză și engleză, primul tratat al acestui 
Centru. Ca urmare, ratificată public de cei ce au trăit atunci și reconfirmată de studiile 
actuale, obârșia carpato-danubiană a spiritualității europene devine reperul real 
pentru soluționarea corectă și durabilă a suferințelor europene generate de edificarea 
unității în diversitate.

Ca altă dovadă că Lupa a fost realizată pentru a cinsti divinitatea strămoșilor 
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plecați din spațiul danubiano-pontic, numele lui Romul(us), ca eponim pentru 
întemeietorii Romei Antice, coincide prin structura de consoane cu cuvântul 
Rumăr(us), întrucât r și l sunt interșanjabile. Or, această primă formă rotacizată 
a etnonimului Român, păstrată în uz până azi de albanezi și de istroromâni, s-a 
răspândit cu cel puțin trei milenii în urmă, conform legităților lingvistice formulate 
de Émile Benveniste, care a arătat că alternanța r/n, reprezintă cea mai veche flexiune 
în indo-europenistică. Sub aspect etnonimic se mai poate constata fără dificultate că 
Ramnii ca întemeietori unanim recunoscuți ai Romei antice reprezintă un al mod de 
a scrie cuvântul Românii.  

Pentru dăinuirea noastră din preistorie, ca vlahi și ca români pe aceste 
pământuri carpato-danubiano-pontice, dovezile sunt însă mult mai multe, dar 
Lupa Capitolină, în sine, ca mărturie explicită și directă, asumată ca act public de 
începătorii Republicii Romane, conferă acestui spațiu danubiano-pontic statutul de 
Vatră a Tradiției Primordiale, obârșia spiritualității europene, leagănul civilizației 
noastre.

A nu întreține vie, la nivel european, conștiința acestui reper real de comuniune 
interetnică și religioasă echivalează cu trenarea la nesfârșit a neîmplinirilor unității 
europene, de unde și datoria noastră, a tuturor europenilor, de a ne actualiza cu 
perseverență cunoștințele în acest sens, fiindcă Vatra Tradiției Primordiale este un dat 
de importanță perpetuă în evoluția societății umane (cf. Jean Tourniac, Melchisedec 
sau Tradiția Primordială, Ed. Herald, București, 2009, Cap. I).          

NB  Numai în limbaj curent se spune Lupoaica de pe Capitoliu sau Lupa Capitolină 
(Capitoline she-wolf). În mitologie este numită Luperca. Partenerul său este Lupercus, al 
cărui nume coincide cu numele zeității Licurgos, din mitologia greacă și se aseamănă cu 
numele Bärsärk din mitologia scandinavă. În următorul articol se va arăta că numele Lup-
erc(us), Lic-urg(os) și Bärs-ärk aparțin familiei de teonime individualizate etnic, provenite 
de la sintagma teonimică arhetipală Valac-Valac. Evidentă este asemănarea segmentelor: 
-erc, -urg, - ärk cu segmentul -ârc din V-ârc-olac, care e doar la un pas de Valac-(Va)lac. 

București, 3 februarie 2021 
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                   Researcher George Liviu TELEOACĂ

Abstract

 A few years ago, my article, „The Capitoline Magnifying Glass and 
Technology” was accepted for publication, entitled only to account for the 
technological evolution of the deficiencies manifested in the study of this 
symbol. Historians, visual artists or art critics were expected to say something, 
FOR or AGAINST, about my attempt, but it was not, although the symbol is 
well known. Specialists from abroad did not prove to be too inspired in the 
analyzes made, although the statue was subjected to a restoration process. 
As far as we are concerned, the socio-historical context that determined the 
creation of this statue, unveiled after the first thirty years of the Romanian 
Republic, when any project had to be approved by vote within the republican 
institutions, has a special importance. As it bears the endorsement of the 
republican decision-making bodies, the Capitoline Magnifying Glass becomes 
concretely the bronze act by which the Carpatho-Danubian origin of Roman 
spirituality was publicly ratified. It is confused with the origin of European 
spirituality given the wide spread of the sacred wolf-headed symbol in space 
and time, as shown in his treatise the late Whitney Smith, former director of 
the American Center for Vexillology. 

As a result, please receive this version under the title „Capitoline 
Magnifying Glass as an act of ratification on the Carpatho-Danubian origin 
of European spirituality”. 

Keywords: Capitoline magnifying glass; information technology; proximity 
to the original message; 

  THE CAPITOLINE WOLF AS AN ACT 
OF RATIFICATION ON THE CARPATHO-

DANUBIAN ORIGIN OF EUROPEAN 
SPIRITUALITY

LUPOAICA DE PE CAPITOLIU - ACT DE 
RATIFICARE A OBÂRȘIEI CARPATO-

DANUBIANE A SPIRITUALITĂȚII 
EUROPENE
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Nowadays, owing to the unexpected advances in information technology, 
we can easily contemplate any universal work of art, using a personal 

computer, even a mobile phone. Professionally made with high-performance 
equipment, the colour images offer anyone many details, to which not even the 
specialists of previous decades had access.

Thus was created the virtual universe of fine art, in which contemplation 
involuntarily leads to connections, meant to bring us closer and closer to the original 
message conceived by the creative artist. Among the first works of universal art, 
which benefit from this privilege, the Capitoline She-Wolf occupies a special place 
given not only its great antiquity, but also the multitude of its copies spread all over 
the world (https://www.google.ro/#q=capitoline+wolf).

In the early period of its existence, ending after 480 BC, when it was cast in 
bronze, (https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/roman-
republic/a/capitoline-she-wolf), the She-Wolf was not correlated with the legend of 
the abandoned twins on the banks of the Tiber, since the shepherd Faustulus, their 
saviour, will be included only later in pictures on coins.

The absence of the shepherd, but especially the majestic attire of the Capitoline She-
Wolf, totally atypical for feeding infants, suggests a certain symbolic message similar 
to the message of the image, in which the great conqueror, Tutmes III (1479-1425), 
as a mature being, feeds on the science of governance in the bosom of the goddess 
Isis, illustrated in the form of a sacred tree.

Even though the painting was made in Ancient Egypt, the analogy is fully 
justified, given that Herodotus (484-425) in his second Book, Euterpe, emphasized 
many similarities that existed between Egyptian and Greek gods and goddesses, and 
for the similarities that would have existed between the Egyptian and Roman deities, 
Cicero (106-43) testifies, who claimed that even the archaic Latin god, Vulcanus, was 
the son of the Nile (Victor Kernbach, Dictionary of General Mythology, Scientific 
and Encyclopaedic Publishing House, Bucharest 1989, p. 627). On the other hand, 
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Theodor Mommsen came to the conclusion that many similarities between the Greek 
deities and the Roman deities are required to be attributed to a common Greco-Italic 
space (Roman History, Scientific and Encyclopaedic Publishing House, Bucharest, 
1987, pp. 29-32), a space where cultural models spread in the Mediterranean basin, 
travelling easily, as did the Dardan, Aeneas, who arrives from devastated Troy in 
Lazium only after spending a year on the African coast of the Mediterranean Sea, 
being hosted by Dido, the Phoenician queen of Carthage.

In fact, for the first millennium BC, history recorded in the Mediterranean 
basin intense exchanges of material and cultural values, which led to the shared 
use of plastic metaphors, including this way of suggesting the feeding of dynasties 
with divine wisdom. The remarkable suggestive power of this plastic metaphor 
was cherished until late in the Middle Ages, as shown in a painting in which St. 
Bernard of Clairvaux (1090-1153), on his knees, receives (https://nl.pinterest.
com/pin/498210777503445273/) from the Blessed Virgin, Mary with the Infant in 
arms the sacred food of grace and wisdom, but also the power to raise sixty-nine 
monasteries from the foundations. The mystique of his grace also grounded Western 
medieval theological thought, and as a preacher he played a major role in starting the 
Second Crusade.

Going back to the plastic message that the Capitoline She-Wolf carries, it should be 
mentioned also that in line with the art of ancient Egypt, a second plastic metaphor 
was used to express the celestial nature of the Capitoline She-Wolf. In this sense, is 
eloquent the identity between the tender arching of Nut, the Egyptian goddess of the 
sky, and the standing position of the Capitoline She-Wolf, which thus imagines the 
sky of the sacred twins, born from the union of the god Mars with the vestal Rhea 
Silvia. Combining the two similarities, the one with the goddess Isis and the one with 
the goddess Nut, the Capitoline She-Wolf personifies that celestial deity, who breast-
feeds with divine wisdom the founders of Ancient Rome. Particularly suggestive in 
this respect is the attitude of Romulus and Remus, who, aware of what they had to 
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receive, they do not touch the breasts with their mouths or hands, but raise their arms 
with their palms open to the sky, as all priests do to date to ask for the descent of 
Grace.

Finally, in order to recognize the deity, from whom Romulus and Remus 
received their wisdom, the technologies of the present have brought to the fore the 
neglected feathers on the neck of the Capitoline She-Wolf, precisely individualized 
feathers on the shoulder blades, then on the spine. Through these feathers rigorously 
distributed on the exaggeratedly long neck, as well as on the axes of her body, the 
Capitoline She-Wolf is like the ensemble with feathers and wolf’s head representing 
that ancient symbol from the Lower Danube, later called the Dacian Banner or Draco, 
often Dragon or Balaur. 

Therefore, based on analogies of indisputable evidence, we 
can say, without hesitation, that the Capitoline She-Wolf was 
cast in bronze to perpetuate the homage paid to the Dacian 
Flag by the citizens of Ancient Rome.

Unveiled after 480 BC, the Capitoline She-
Wolf expressed through monumental art the the ancient 
identitary basis of dignity and firmness entrusted by 
Romulus and Remus to their descendants. Mobilized by 
the dignity thus inherited and preserved especially through the annual celebration 
of the Lupercalia, the Romans will constantly find the power to overcome the 
adversities of life. This is how they overcame the abuses of the tyrannical king, 
Lucius Tarquinius Superbus (534-509 BC), whom they drove out with throne with 
everything, to establish the Roman Republic. With even more spiritual energy, they 
then went the period of reorganization (the transition period) aggravated by incessant 
external aggressions, which they defeated with the sword in hand through the heroism 
of their national dignity.

Aware of the almost miraculous character of the victories obtained in the 
first thirty years of the Republic, the Romans considered themselves obliged to 
pay homage to the spirituality, which designed their foundation and supported their 
becoming. As a result, the Senate together with the assembly of citizens, having the 
agreement of the augurs, who possessed the legal power to interrupt any activity 
that would not have been to the liking of the gods, voted both the project of the 
statue and the financing for its realization. Everything had become res publica, ie 
public property, so all these steps are equivalent to an authentic and wide public 
ratification of the statue, called the Capitoline She Wolf, a statue that became the 
bronze document, referring to the Carpatho-Danubian origin of the spirituality of 
those who founded Ancient Rome.

Finally, the whole of European spirituality turns out to be of Carpatho-
Danubian origin, because under the auspices of this sacred wolf-headed symbol 
thousands of years of history have been made, from Persia to Great Britain, as it 
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has clearly shown American Center for Vexillology (Whitney Smith, Les Drapeaux à 
travers les âges et dans le monde entier, Éd. Fayard, 1976, p.61). As a result, ratified by 
the public institutions of those who lived then and reconfirmed by current studies, 
the Carpatho-Danubian origin of European spirituality becomes the true landmark 
for the correct and lasting solution to the European sufferings generated by building 
unity in diversity.

Another proof that Capitoline She Wolf was made to honor the divinity of the 
ancestors, who left the Danube-Pontic space, is the name of Romul(us), as an eponym for 
the founders of Ancient Rome. Its consonant structure coincides with the consonant structure 
of the word Rumăr(us) (new), because r and l are interchangeable. Or, this first rotacized 
form of the Romanian ethnonym („român”), kept in use until today by Albanians and Istro-
Romanians, „Rumăr”, spread at least three millennia ago, according to the linguistic norm 
formulated by Émile Benveniste, which showed that the r/n alternation represents the oldest 
Indo-European inflection (Origines de la formation des noms indo-européens, Chap. I. 
Le problème de l’alternance r/n, Paris, 1935). From an ethnonymic point of view, it can be 
easily stated that the „Ramnii” as founders of ancient Rome represent another way of writing 
the word „Românii” (Romanians).

 Without invoking other evidence, the Capitoline She Wolf, in itself, as an explicit and 
direct testimony, assumed by the institutions of the Roman Republic, confers this Danubian-
Pontic space the status of Hearth of Primordial Tradition, the origin of European spirituality, 
the cradle of our civilization.

Not to maintain, at European level, the consciousness of this real landmark for 
interethnic and religious communion is equivalent to endlessly dragging the failures of 
European unity, hence our duty, of all Europeans, to persevere to update our knowledge in this 
regard, because The Hearth of Primordial Tradition is a landmark of perpetual importance in 
the evolution of human society (Jean Tourniac,  Melkitsedeq ou la Tradition primordial, 
Part 1)

NB: Only in current speech is it called the Capitoline She-Wolf. In mythology 
it is called Luperca. Her partner is Lupercus, whose name coincides with the name 
of the god Licurgos, from Greek mythology, and resembles the name Bärsärk from 
Scandinavian mythology. The following article will show that the names Lup-erc(us), 
Lic-urg(os) and Bärs-ärk belong to the family of ethnically individualized theonyms, 
derived from the archetypal theonymic syntagma Valac-Valac. The similarity of the 
segments is obvious: -erc, -urg, - ärk with the segment -ârc from V-ârc-olac, which 
is only a step away from Valac- (Va)lac.

Bucharest, March 4, 2021

OPINII



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021400

Liviu TELEOACĂ

Rezumat

Preocupat de viitorul culturii în Europa Unită, semioticianul Umberto 
Eco a lansat în cinci limbi simultan – italiană, franceză, engleză, germană, 
spaniolă – apoi și în română, volumul său intitulat „În căutarea limbii 
perfecte”, găzduit de colecția denumită emblematic, CONSTRUCȚIA 
EUROPEI. Cu intenţia de a sublinia importanţa volumului, domnul  Jacques 
Le Goff, coordonatorul colecţiei, a considerat necesar să precizeze: Ambiţia 
noastră este de a aduce elemente de răspuns la marile întrebări ce stau în faţa 
celor care construiesc şi vor construi Europa …” 

Cuvinte-cheie: canditat; limbă paneuropeană; limba matricială în formă 
actuală; izofonie; caracter fonetic; 

Summary 

Concerned about the future of culture in United Europe, the semiotician 
Umberto Eco launched in five languages simultaneously - Italian, French, 
English, German, Spanish - and then in Romanian, his volume entitled 

ARGUMENTE PENTRU A SUSŢINE 
CANDIDATURA LIMBII ROMÂNE 
LA STATUTUL DE UNICA LIMBA 

PANEUROPEANĂ 

ARGUMENTS TO SUPPORT THE 
CANDIDATION OF THE ROMANIAN 

LANGUAGE FOR THE STATUTE 
OF THE ONLY PANE-EUROPEAN 

LANGUAGE
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„In search of the perfect language”, hosted by the emblematic collection, 
CONSTRUCTION EUROPE With the intention of emphasizing the importance 
of the volume, Mr. Jacques Le Goff, the coordinator of the collection, considered 
it necessary to specify: Our ambition is to bring elements of answers to the 
big questions that stand in front of those who build and will build Europe… „ 

Keywords: candidate; pan-European language; matrix language in current 
form; isophony; phonetic character;

Asociindu-ne celor care se străduiesc să aducă elemente de răspuns 
la marile probleme ale prezentului, suntem dintre cei ce susțin cu 

hotărâre necesitatea stringentă de a se adopta, cât mai curând, doar o singură limbă 
de comunicare pan-europeană în locul celor câtorva limbi utilizate astăzi. Numai 
și numai în acest fel, democratizarea şi libera circulaţie a informaţiei va deveni o 
realitate pentru fiecare cetăţean al Europei Unite. Preocupările în acest sens sunt 
mult mai vechi, iar interesul pentru esperanto ca şi programul Interlingua finanţat 
de Marea Britanie pun în evidenţă opţiunea profund logică de a utiliza ca instrument 
de comunicare pan-europeană doar o singură limbă, care să fie fonetică. La această 
opţiune fonetică, greu de respins, Umberto Eco pornit „Pe urmele limbii perfecte în 
cultura europeană”, încă din toamna anului 1992 mai adaugă una: opţiunea pentru 
potențialul generativ a ceea ce putem numi limba matricială în forma sa actuală, 
opțiune, cu atât mai valoroasă, cu cât limba matricială reunește potențialitățile tuturor 
celorlalte limbi. Apoi prin însuși faptul că este unică se află mai presus de nesfârșitele 
rivalități dintre limbi, reprezentând criteriul ontologic de unitate lingvistică a Uniunii 
Europene.

Remarcabilă mai mult ca oricare altă limbă sub aspectul acestor condiţionări 
de ordin principial, limba română manifestă şi celelalte însuşiri necesare unei limbi 
moderne de largă circulaţie. Astfel:

1. Spre deosebire de limbile zise universale, create în mod artificial, de tip 
esperanto sau Interlingua, lipsite de orice validare practică, validitatea limbii române 
beneficiază de confirmările utilizării sale multimilenare şi pe arii extinse.

2. Cu un lexic pe deplin adaptat nevoilor contemporane, limba română are cel 
mai apropiat lexic de lexicul limbii latine, care a servit ca limbă cultă şi ştiinţifică de 
circulaţie europeană până în epoca modernă.

3. Gramatica limbii române prin complexitate, fineţe şi precizie (cele trei 
genuri pentru substantive sau scara timpurilor verbale) permite o exprimare lipsită 
de ambiguităţi, clară şi la obiect, ce nu lasă loc unor interpretări contextuale. 

4. Ca dovadă că va fi adoptată cu uşurinţă, multe cuvinte românești se regăsesc 
în toate limbile vorbite astăzi în Europa.

5. Limba română va manifesta şi în continuare o deplină rezistenţă la acţiunea 
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tuturor factorilor de uzură datorită legăturii fonetice directe dintre scris şi citit, 
legătură care va menţine permanent vizibil etalonul pronunţiei. 

6. Fiindcă este fonetică în proporţie de 99,5%, scrisul şi cititul se învaţă uşor 
în limba română, aşa după cum recunosc toţi cei veniţi în România. 

7. În cadrul bilingvismului menit să înfăptuiască unitatea în diversitate, 
caracterul fonetic al limbii române va permite cea mai clară și sigură comunicare 
prin scris-citit-vorbit, iar pe de altă parte va menaja în cel mai înalt grad limbile 
actuale ale Europei. 

8. Limba română este izofonică, adică numărul total de consoane dintr-un text 
este egal cu numărul de vocale ale textului respectiv, ceea ce denotă un raport optim 
între energia la emisie şi acurateţea percepţiei.

9. Limba română este versatilă naturalizând cu uşurinţă orice neologism pentru 
conceptele noi, oriunde ar apărea ele în lume.

10. Dezvoltată odată cu formarea Tradiţiei Primordiale, limba română păstrează 
cuvinte care reflectă înrudirea religioasă pe larga arie cuprinsă între Oceanul Atlantic 
şi Oceanul Indian şi ca atare poate fi numită limba Păcii popoarelor.

În încheiere doresc să arăt că dorința fiecărui cetăţean al Europei Unite de a 
avea acces la libera circulaţie, dar şi la libera informare nu mai poate fi grevată de 
multele dificultăţi, pe care le implică limbile etimologice. 

Ca dovadă de netăgăduit că este limbă matricială, cuvântul românesc 
CLOAMBĂ se dovedește a fi bază de metaforizare, adică matrice, pentru mai multe 
cuvinte din limbile indo-europene, așa cum se exemplifică în tabelul de mai jos: 
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Agata Mihaela POPESCU
Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

Ofensiva continuă a cogniției, internetul, spațiul cibernetic, înalta 
tehnologie, tehnologia informației (îndeosebi, prin produsul ei esențial, 
computerul), inteligența artificială și, peste toate, eterna conflictualitate inter 
și intra-umană au dus și au adus societatea oamenilor într-un punct critic, 
din care, sau după care, s-ar deschide n universuri infinite, sau ele, aceste sau 
acele universuri, care se învârtesc în jurul nostru precum planetele în jurul 
Soarelui și stelele în jurul unor megastele din galaxiile Marelui Univers, s-au 
hotărât, în fine, să aducă și la noi, aici, pe pământul nostru, al oamenilor, 
într-un mod încifrat și contagios, mesajul lor interstelar, așa cum o face, spre 
exemplu, Uniunea Europeană pentru statele ei satelitare, unele dintre ele  
făcute invizibile ca istorie, valoare, formă și conținut. 

Cuvinte-cheie: presa on line; rețea; social media; profesionalism; 

Summary

The continuous onslaught of cognition, the internet, cyberspace, high 
technology, information technology (especially through its essential product, 
the computer), artificial intelligence and, above all, the eternal inter- and 
intra-human conflict have led and brought human society into a critical point, 

PRESA ON LINE, ÎN PAPUCII 
SINERGICI AI UNOR UNIVERSURI 

CONSONANTE…

ONLINE PRESS, IN THE SYNERGIC 
SLIPPERS OF SOME CONSONANT 

UNIVERSES…

OPINII



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021404

from which, or after which, would open in infinite universes, or they, these or 
those universes, which revolve around us like the planets around the Sun and 
the stars around some megastas in the galaxies of the Great Universe, have 
finally decided to bring to us, here on our earth, of the people, in an encrypted 
and contagious way, their interstellar message, as does, for example, the 
European Union for its satellite states, some of the they made invisible as 
history, value, form and content.

Keywords: online press; network; social media; professionalism;

Această frază-rezumat, lungă și îmbârligată, precum siajul unei balene 
albastre în Oceanul semi dezghețat din Sud, este, sau ar putea fi, un fel 

de preludiu, în abstract, la posibila destrămare a unui mit – mitul câinelui de pază al 
democrației, presa, mitul soldatului etern din garda de onoare a Adevărului –, care 
și-au cam trăit traiul și iluzia că ar fi fost ce i s-a spus, i se mai spune și își tot spune 
că a fost ceea ce este și că este ceea ce a fost. 

Toate reperele de bază ale cavalerilor unui adevăr aproape absolut, cândva 
idealizat și zeificat (desigur, ca într-un teatru al absurdului), toate punctele de sprijin 
ale acestui mit al cavalerilor cuvântului scris, vorbit sau exprimat prin imagine, 
deși niciodată n-au fost ocolite de furtuni, se năruiesc azi, încet dar sigur, nu doar 
prin ofensiva ticăloșiei și hidoșeniei minciunilor în care supraviețuiesc, de milenii, 
oamenii, ci tocmai prin clamarea libertății absolute a cuvântului și abstractizarea și 
fluidizarea adevărului. 

Astfel, multiplicarea, uzura și, în același timp, păruiala cuvintelor, ajunse la 
entropie aproape zero, se pare că sunt pe cale de a-și epuiza resursele interne de 
mișcare, de generare a acelor tensiuni din care se hrănesc mișcarea, ființa și ființarea 
civilizației umane și chiar a ființei umane. 

Astăzi, există cvasi-convingerea sau, mai degrabă, iluzia că Internetul, 
rețeaua, IT-ul și tot arsenalul implicit, explicit sau contingent asigură, pe de o parte, 
o informație consistentă și în timp real și, pe de altă parte, un sistem comunicațional 
coerent, permanent, mai mult sau mai puțin transparent, dar foarte rapid și foarte 
eficient. Ceea ce este, în mare parte, adevărat. 

Desigur, lumea merge înainte, iar în avangarda acestei mișcări se află 
tehnologia, știința și creația. Presa a fost, dintotdeauna, nu numai un purtător extrem 
de eficient de informație – este rațiunea ei e a fi –, ci și un creator de informație, un 
mediator între faptul de viață și cunoașterea lui, între ceea ce fac oamenii și ceea 
ce trebuie să afle și să știe oamenii despre ceea ce ei înșiși fac. Cel puțin, așa se 
iluzionează jurnaliștii și toți slujitorii calificați ai comunicării prin cuvântul scris, 
vorbit sau însoțit, întărit sau substituit de imagine.  

Relația aceasta complicată, și nu totdeauna ușoară și comodă, se pare că este 
una care se află la baza construcției deopotrivă sublime și dramatice a civilizației 
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oamenilor. Ei, bine, rețeaua comunicațională (și nu numai comunicațională, ci și 
generatoare de efect descoperitor și, deopotrivă, devastator) revoluționează pur și 
simplu modul de a trăi al oamenilor. Ieri, cetățeanul aștepta în liniște jurnalul, îl citea 
pe îndelete, la cafenea sau în pridvor, rumega știrile, mai ales când erau scrise adânc, 
și le comenta cu vecinul său sau cu oricine altcineva la un pahar de vorbă sau de 
necaz. Azi, tot omul stă în fața ecranului sau a smartfon-ului și află în timp real ce se 
întâmplă prin lume. Adică ce i se spune sau i se arată că se întâmplă. Adică tot așa ca 
întotdeauna. În același univers și, totuși, în altul.

Ieri, jurnaliștii erau pe alese. Inteligenți, culți, trecuți prin școli, capabili să 
scrie, să zbenguiască și să concentreze în texte interesante, purtătoare de informație, 
cuvintele. Ei erau argintul viu al știrii, al noutății, al informației. Era greu să devii 
jurnalist. Era însă și mai greu să rămâi jurnalist, să găsești mereu cuvintele potrivite, 
să nu te autopastișezi, să ai tot timpul zvâc, să arzi, să nu te epuizezi niciodată. Și, 
mai ales, era greu să fii liber, obiectiv, imparțial. Mulți nu reușeau să reziste tentației 
de a nu se sustrage influențelor de tot felul. Dar unii reușeau. Jurnaliștii și redacțiile 
aveau monopolul scrisului, al comunicării publice etc. Sau poate doar se iluzionau 
că îl au. Interesul și banul au fost, și ieri, ca și azi, coordonatele oricărei puteri și 
vectorii cei mai sofisticați ai informației, ai nedeterminării înlăturate și chiar ai gurii 
târgului. Dar presa era sau părea a fi mereu câinele care latră și mușcă, spaimă și 
speranță, vorbă și cuvânt. 

Din păcate, epoca aceea a cam trecut. Așa cum a trecut, cum se crede că a trecut, 
și epoca romanței, a sensibilității, a romantismului și a înțelepciunii. Fără a diminua 
formal nimic din valorile presei, epoca modernă, cea de consum și post-consum, cea 
a începutului cognocivilizației, operează mutații substanțiale și în modul de a face 
presă. E drept, presa a fost întotdeauna un soldat credincios și, câteodată, chiar un 
general fălos în acest veșnic război – și prin cuvinte – al oamenilor contra oamenilor, 
dar parcă mai păstra câte ceva din onoarea și demnitatea scrisului, a exprimării și 
apărării adevărului adevărat. 

Azi, rețeaua și noile mijloace de realizare a produsului jurnalistic sau cvasi-
jurnalistic, se pare că trec în derizoriu truda pe crearea de text inteligent și îndelung 
elaborat, de produs auditiv și/sau vizual, pe șpalt sau la gura rotativei, și aduc în 
prim-plan vectorii direcți către publicul-țintă, în primul rând, în calitatea lui de 
consumator și, abia după aceea, în calitatea lui de gânditor, de cunoscător, de om 
al cetății și al omenirii. Corporațiile, băncile și întregul sistem al așa-zisei societăți 
deschise, al societății de consum și post-consum au adus, prin intermediul rețelei și 
înaltei tehnologii, spiritul comunicării directe, de marketing, al reclamei și captării 
consumatorului, prin fel de fel de universuri consonante. 

Obiectivul politic, economic, financiar, educațional, strategic, operațional și 
tactic al acestui tip de societate (expresie concretă a unui nou tip de civilizație – 
civilizația de consum, civilizația alienării endemice) este accelerarea informației 
de marketing până la crearea dependenței totale de produs și, pe această bază, 
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crearea unui comportament de consum, de dependență consumatoristă. Omul, azi, 
este complet depășit și suprasaturat, chiar agresat și terorizat de o ofertă insistentă, 
diversificată, contaminantă și, într-un fel, chiar virusată. 

Într-o astfel de societate, valoarea omului nu constă în nivelul lui de cultură, în 
cunoștințele și abilitățile lui, ci în măsura în care răspunde și corespunde cerințelor 
calității de consumator și, legat de aceasta, și a aceleia de consumator de credite 
bancare. Omul modern, omul societății de consum, trebuie să fie neapărat îndatorat 
(dependent de credite) și consumator. Chiar și producătorul trebuie să fie și să devină 
în permanență dependent de credite (deci, dator) și de consum (deci, consumator).

De aceea, și presa actuală, mai exact, media actuală, în toate formele, 
formulele și componentele ei, trebuie să răspundă noilor cerințe. Din acest motiv 
(dar și din altele care țin de resetarea comunităților umane și a trebuințelor acestora, 
de fenomenul migraționist și, în general, de dinamica economică și socială din ce în 
ce mai accelerată și extrem de fluidă și de complexă), meseria de jurnalist cunoaște o 
nouă reconfigurare, poate cea mai interesantă și, într-un fel, cea mai dramatică dintre 
toate. 

Dintotdeauna, jurnalismul a fost o meserie interdisciplinară, o meserie cu 
obiectul muncii în lumea geniilor, a elitelor, a palatelor și bordeielor, a producătorilor 
și consumatorilor de orice fel, dar și în lumea interlopă, în cea a răufăcătorilor și 
criminalilor etc., adică peste tot unde sunt oameni care gândesc, care trudesc, care 
fac legi, care respectă sau încalcă aceste legi, adică peste tot pe Terra și, dacă va fi 
cazul, și dincolo de ea. 

De aceea, toate formele cunoscute de a face presă (scrisă, radio, televiziune, 
socială, privată, de stat, de grup, profesională, culturală, economică, politică, 
educațională etc.) trebuie să-și adapteze arsenalele la noua eră, la era cibernetică, la 
era cognitivă. 

Astăzi, statele, dar și marile trusturi de presă, marile agenții, marile jurnale 
și chiar marile posturi de radio și mai ales televiziunile sunt nevoite să se adapteze 
noilor condiții, generate nu numai de cerințele societății de consum și ale viitoarei 
cognocivilizații, ci și de noua eră tehnologică și informațională, de apariția spațiului 
cibernetic, a pericolelor, amenințărilor și riscurilor legate de acesta, precum și de 
noile trebuințe de informare și de cunoaștere ale oamenilor. 

E drept, dincolo de aceste cerințe obiective ale unei societăți în mișcare, care 
duc lumea înainte, spre era cognitivă, acționează și grupurile de sub linie, marile 
identități obscure, marii manipulatori, marile minciuni, marile interese dominatoare, 
multe dintre ele perverse și chiar criminale și multe, multe altele.  

Astăzi, mai mult ca ieri, cuvântul pare a fi cât se poate de liber, chiar criminal 
de liber. Comentariile care se fac pe site-uri la unele articole din presa on line sunt 
atât de diversificate și de scăpate de sub orice control, încât ai impresia că te afli în 
cel mai cumplit război al veninului din cuvinte, al rărunchilor putreziți, al maidanelor 
și al suburbanului. Probabil, cu timpul, asemenea enormități se vor diminua sau 
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vor dispărea, dar, din dorința de a avea cât mai mulți vizitatori și cât mai mulți 
comentatori, unii manageri de site, încă le tolerează. Este o etapă care se va estompa 
cu timpul. Oamenii vor înțelege – toți sau aproape toți – că libertatea cuvântului 
include, în mod obligatoriu, în mod absolut necesar, în mod vital, și responsabilitatea 
folosirii lui… 

…La ora actuală, în fiecare unitate (identitate) politică, economică, socială, 
educațională și militară etc., de stat sau privată, există un compartiment de relații 
publice, care are, între altele, și atribuții redacționale, sau, oricum, de pregătire și 
gestionare a informației publice destinată mediei și nu numai. Spre exemplu, în 
fiecare bază militară americană, există un compartiment de publics affaires, care 
are, în principiu, două atribuții esențiale: managementul informației publice și 
redactarea unor publicații de informare internă sau zonală. Specialiștii din aceste 
compartimente – care sunt jurnaliști militari, în acest exemplu – pregătesc și verifică 
orice informație destinată spațiului public. Inclusiv cuvântul comandantului la diferite 
evenimente care se desfășoară în spațiul public este pregătit de acest compartiment 
(după indicațiile comandantului), sau, în situația în care comandantul vrea și poate 
să și-l pregătească singur, este verificat de acest compartiment. Acest compartiment 
funcționează însă și ca redacție, întrucât, cu sponsorizări din afară, redactează și o 
publicație destinată bazei militare respective sau unui public mai larg. 

Ei, bine, aceste compartimente de relații publice există în toată lumea, sub o 
denumire sau alta. Ele sunt formate din jurnaliști (care sunt și specialiști în domeniul 
în care lucrează) și nu fac altceva decât să intermedieze sau să asigure accesul presei 
scrise, radio, tv, clasice sau on line, la informația respectivă.

Fiecare corporație de pe Terra pregătește și difuzează, pe toate canalele 
posibile (presă scrisă, radio, televiziune, mediu on line) produse jurnalistice (scrise, 
audio, tv etc.) unde prezintă produsele pe care urmează să le scoată la vânzare sau pe 
care le produce. În același timp, elaborează și pune în operă strategii de marketing 
și, în general, desfășoară o acțiune mediatică multifazică, multirol, de un înalt 
profesionalism jurnalistic. 

Practic, o identitate care nu are politici și strategii comunicaționale coerente, 
inteligente și operaționale, nu este vizibilă, deci nu există. Așa fac și instituțiile 
statului care își înțeleg și își respectă rostul, și cele din mediul de asistență socială, 
și cele din mediul educațional și cele care asigură apărarea, securitatea și ordinea 
publică. 

Aceste structuri mediatice ar trebui să fie încadrate cu jurnaliști de profesie, 
de preferat și cunoscători sau chiar specialiști în domeniu în care lucrează, așa cum 
trebuie să fie încadrate și redacțiile. Aceștia pot fi procurați din mediile respective, 
așa cum fac și armatele pe filiere indirecte. De exemplu, un absolvent a unei facultăți 
de cibernetică poate deveni membru într-un compartiment militar de apărare 
cibernetică, după absolvirea unui scurt program de pregătire militară generală și 
specifică acestui domeniu.  

OPINII



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021408

Publicațiile actuale, care apar în mediul online, sau și în mediul on line, au, 
sau pot avea, mai multe opțiuni între care se situează și următoarele: 

- încărcare (de regulă, a fiecărui articol) pe rețele de socializare;
- încărcare pe site a formei pdf, cu coperte, a publicației deja tipărite (oricum, 

în tipografie, se trimit coperțile asamblate și conținutul, adică forma printabilă, de 
regulă, pdf, dar nu numai, a publicației respective); este o formă hibrid, folosită azi 
pe larg, prin care se păstrează, practic, toate caracteristicile formei tipărite și, de 
aceea, o astfel de formulă este nu numai utilă, ci și necesară în această etapă, întrucât 
o publicație trebuie să-și păstreze, și în format on line, grafica, valoarea, frumusețea 
și personalitatea; 

- încărcare, pe articole pdf, în baze de date și, mai ales, în baze internaționale 
de date (BDI);

- încărcare (de regulă, pe articole) în alte formate (html, txt, document HMA, 
text open document etc.); 

- încărcare, pe articole (Word, pdf, html etc.) în diferite directoare (foldere), în 
situația în care revista are un site doar pentru ea, concept în acest fel etc. 

Publicarea în mediul on line nu este totuși haotică și lipsită de orice modalitate 
de control și evaluare, ci, dimpotrivă, având o vizibilitate extrem de mare (practic, în 
toată lumea), exigențele sunt foarte mari și cotele de impact deosebit de importante. 
Totuși, după părerea noastră, presa on line, în măsura în care putem vorbi de o astfel 
de presă sau numai de o ramură a ei, nu are aproape nicio valoare, dacă nu există și 
presa tipărită. Parfumul cernelii de tipografie, simțirea hârtiei jurnalului în degetele 
iubitoare de foaie de ziar și de filă de carte, savurarea informației în liniștea lecturii 
la lumina ce cade pieziș pe cuvintele care joacă în șaua cuadraților nu vor dispărea 
nicicând din mintea și trebuința consumatorilor de carte și de jurnal.  

E drept, la ora actuală Internetul, deși este încă haotic și extrem de redundant 
(apar sute de mii de variante ale unei informații, care generează nu numai enervarea, 
ci permit și dezinformarea, pierderea în hău sau rătăcirea intempestivă), începe, 
totuși, să ofere și modalității ceva mai eficiente de acces direct și chiar rapid la 
informația căutată. În acest sens, este necesară, pentru căutătorul și consumatorul 
de informație și de produs jurnalistic on line, o cultură în ceea ce privește rețeaua și 
efectele ei. 

Iar, pentru capacitarea, judecarea și evaluarea activității jurnalistului on line, 
există suficiente repere și, mai ales, destule criterii obiective, întrucât produsul 
jurnalistic este nu numi în văzul întregii lumi, ci și la îndemâna specialiștilor și, mai 
ales, a… cârcotașilor. Iar de ăștia n-ai cum să scapi. 

OPINII
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Petru SOLONARU

Eminescu... percepe, vede și re-vede, 
generalizează o coincidență a „Totului” 

cu farmecul „fragmentelor” sale... Icoana (Oglinda), 
Întregul... și imaginile (reflectările), părțile... într-o 
dramă cosmică a tetra-dimensiunii... Întrucât 
„Coasta”/partea se trezește când se întoarce la 
Matrice, aici și acum, la Simbol, la Oglindă așadar... 
Prin arta regală Inițiatul-Poet, Sacerdot (nu preot!) 
la Altarul Unității Totului, se adresează, iată, celor 
ce ascultă cu Ochiul Inimii, nu celor ce doar aud cu 
Urechea Minții și numește sacrul, adică adevărul 
hermesian că „ceea ce este sus este precum jos, spre 
a se împlini minunea”.... Corpusculul masculin 
apropiat de unda feminină și unda masculină alături 
de corpusculul feminin sunt, așadar, unime, sub „a 
lumii două fețe”...

Cum Spațiul și Timpul, „Ea și El” s-au unit 
cândva, „în depărtări albastre”, sub decăderile 
vagi ale lui  illo tempore, în „Icoana Stelei”, 

determinând astfel coregrafia unui glosar de străluciri ce împărtășește o theometrie 
obârșială atât a proximității cât și a continuității, însă toate în Grădina Neînțelesului. 
Grație Unirii Primordiale (înmulțitoare!), „Spațiu-Timp” supraviețuiește neatins de 
divizare (împărțire!), adică în Prescrierea Oglinzii, în inseparabilitate. Chiar dacă 
„recipientul” (trupul!), lumea materială, dispare, „Conținutul” (suflet-spirit), drept 
lume imaterială, dăinuie... Într-aceea comutata, pe ceruri, scară de lumină, arcuind 
tiparul întâlnirii cruciale, face ca actanții să nu mai distingă între cauza atracției 

ASCULTAREA DEZ-GÂNDURĂRII... 
„LA STEAUA”...

   
LISTENING TO NOTHINKING ...  

”AT THE STAR” ...
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dintâi a Centrului și efectul de azi al accelerării pe linia învârtitoare a Elipsei.
Ce revelează Poetul?... Că o armonioasă împletire a celor Doi protagoniști, ce 

s-au vădit ca puncte în Semicercul Splendorii, când în Akasha s-a scris contopirea lor, 
sub legea totuși a Unului, („Spațiul” și „Succesivitatea”, putem înțelege!) nu intră, 
niciodată și nicicum, în astâmpăr. Dar Enigma zăbovește... S-a întâmplat „semănatul” 
lor, iar acum se supun „culesului”, chemării sub har, întrucât s-au eliberat din temnița 
sistemului solar către Adânca Iluzie... Dar, atenție!... „Spațiul” și „Timpul” aici, în 
simultană unire, nu mai înseamnă distanță, nu mai înseamnă durată... 

Când un drum merge în „sus” și, în același timp și spre aceeași cauză, altul 
merge în „jos”, se revelează o cale, Calea!... Căci acela ce merge spre Miazănoapte 
va accede la Miazăzi, iar tot acela ce peregrinează la Apus va atinge Răsăritul...   
Întrucât, iată, raza „Stelei”, orbitând Fusul lui Ananke într-o spirală, deși este, nu mai 
poate fi văzută (o face Constrângerea!), iar, totodată, când ar fi să nu fie, ea, Elice 
a Hazardului, va re-ținti Vederea noastră, însă noi, „atunci și acolo”, vom fi uitat 
apurure că ființăm în necuntena Mișcare, neînțelegând „Cercul gravitațional” ce 
se tot voalează în Nemanifestare ca virtualitate sfântă... „Icoana stelei ce-a murit/ 
Încet pe cer se suie:/ Era pe când nu s-a zărit,/ Azi o vedem, și nu e”//... Un joc 
între Oglindă (fără raportare la ceva) și reflectare (imagine)... În nimic e ascuns 
Nimicul... Aceasta deoarece Gravitația ce a dispărut (doar) din manifestare, deci 
aceea care nu mai confirmă „greutatea” lucrurilor (reflexiilor), prisosește purure ca 
o „profundă chemare a Nimicului Latent, ca o Oglindă a Tăcerii, a Singularității... 
Imaginarul - nimic are determinări, „Nimicul deplin” (Latența!) este indeterminare... 

Nedumerirea cu privire la esența Totalității apare prin schimbarea pozițiilor 
absolute a treității după încercarea de desprindere în Ea, El față de „Stea”, atunci când 
rotirea lor în Necondiționat scapă înțelegerii euclidiene, translând de la fenomenalitate 
la noumenalitate. De unde vine nebulozitatea?... Omul, contaminat de privelnicie, 
a dobândit prea lesne că reflexia, ca flux al Minții sale, este asemănarea Oglinzii 
sacre, nu doar o în-chipuire, pierzând în felul acesta Amintirea akashaică... În 
loc să primească, prin golire, dez-gândurare, paharul atracției celeste (Oglinda - 
Oceanul!), el și-a umplut în neascultare cugetul cu imagini (valuri...). Și-a împovărat 
casa memoriei cu „auziri” numai, cu dorințe, gânduri, zgomote și emoții, făcându-se 
prizonier umbrelor, fără a căpăta Soarele centripetal al Inimii, acel „Soare de dincolo 
de soare”, ci numai razele centrifuge, o „realitate”, prin urmare, de plan secund...  

 Creatorul împlinește Geneza prin Sacra-i Geometrie, înfiorare de sine a 
Cuvântului... Măsura însăși s-a abătut în măsurare... A vibrat, s-a repetat „ca vibrare” 
într-o absolută frecvență... Asemeni Lui, Poetul, pornind de la Eterul Dodecaedrului, 
sub Legea Corespondenței, inițiază Apele Icosaedrului poetic. Nu întâmplător se 
oprește la cele 120 silabe ale Tetradei ( de zece ori fețele Dodecaedrului spre 
hexageneza Icosaedrului!). Și să nu uităm: „120 silabe” = 16 x c x  79 x √10, unde 
vom distinge că „16” desemnează Sulful alchimic (diada qvadruplă!), „c” este 
viteza luminii în „lumina Vidului”, „79” este Aurul rasāyanei și „√10” încoronează 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(45)/2021 411

ESEURI

rădăcina Tetraktysului...
Se cunoaște că înseși Simetria, drept o tăietură de aur a Diadei, creând o apropiere 

maximă între „Impuls” (spațiu-cuantă) și „Poziție” (cadența-undă), a săvârșit în 
ascuns translarea de la incertitudine la certitudine, într-o laudă a Chemării. Deși 
frecvența existențială, la o mare depărtare, a scăzut, ea este compensată, în schimb, 
de o intensă vibrație a Dorului, abisala și ademenitoarea chemare gravitațională... 
Căci Lumina stăruie a fi conexiunea fundamentală între El (corpusculul!), Ea 
(unduirea!) și Încovoierea Gravitației (ca îmbrățișare a Facerii). Ce prevestește unul, 
vibrează și în sufletul celuilalt, instantaneu, tăcerea unuia va fi în frecvența tăcerii 
celui de al doilea sub o arcadă a armoniei de nedespărțit (vezi inseparabilitatea 
cuantică!). De ce?... Pentru că, prin extinderea universală a arcului (spațiu-timp) 
sub nesfârșita clintire, se creează situația minunată de a se re-întâlni cândva, într-un 
„acum și aici” al Neclintirii, chiar dacă pentru martorul stării s-ar înțelege că „atunci 
și acolo”... „Tot astfel când al nostru dor/ Pieri în noaptea-adâncă,/ Lumina 
stinsului amor/ Ne urmărește încă”... Soarta, „Datul”, determină conjuncția celor 
2 trasee ale „îmbrățișării”, ce nu mai pot scăpa din Orizontul Vidului... – Ce ne 
urmărește încă?... „Lumina stinsului amor”, Marele Câmp de Întuneric, acela care nu 
mai reflectă lumină, (precum un corp negru desăvârșit!), însă revelează de-a pururi 
atracția/gravitația Unului, Farmecul ce ne cheamă la eterna pace...

 „La Steaua”... De la o deducție a fenomenului și o generalizare inductivă, iată 
tranziția la prezumarea Întregului noumenal alături de o extragere a rădăcinii Diadei 
Unului, o derivare din metafizică a structurii gravitaționale a „spațiului-timp”. Ea, 
întâlnirea, exercită astfel o înrâurire asupra răspândirii luminii (ca timp transformat în 
spațiu și spațiu deslușit în timp) și, invers, lumina peregrinează prin spațiu-timp, iar 
spațiul-timp colindă prin lumină în drumul fără de întoarcere. Odată cu Eminescu ne 
înseninăm, prin urmare, la vederea Quadriadei: Lumina, Spațiul, Consecutivitatea, 
Gravitația... întrezărită într-o linie dreaptă a lui Ananke (axa galactică a Fusului!) de 
„curbură nulă” pe care se înfășoară coregrafia geometrică, divină a arcuirii elicoidei 
triadice: Klotho, Lachesis și Atropos. Unde Ananke  tăinuiește Neclintitul, iar rolurile 
celor trei moirae sunt, într-o comutație a necuntenului, dar simultan: Steaua, Ea, El... 
Metamorfozele...

Eminescu ființează drept al desprinderii dimensionale, al transcenderii, al 
detașării... Deși se numără  al Deschisului, al cercului, el nu-i aparține acestuia, 
ancorat fiind de fundamentalul Punct. A-l înțelege presupune musai revelarea 
Centrului. Însă pentru aceasta nu-i suficientă Lumina, ci, mai ales, înțelepciunea 
gravitațională a Inimii (Pineala!). Nu trebuie căutat în miracole deci, în accidente 
ale firii, ci doar în simplitatea lucrurilor esențiale așezate anankeic, „aici și acum”, 
în jurul purului nimic, în osialitate... Rămâne, în consecință, al Căii, al Spiritului... 
ca stare. Este punctul de pe „i” la care toate ale Totului se întorc. Contrar însă, în 
neînțelegerea-i de către cohorta profanilor, El nu are decât să reprezinte pentru 
aceștia („cei ce totdeauna știu că știu”) decât o vamă a neantului, fără, din nenoroc, 
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nicio frecventare cosmică întru „locul fără de loc”.
Ce ne mai spune Autorul?... Că dualismul creației zeilor, deci și mirabila 

întâlnire a gravitației cu lumina, îi desemnează minții raționale o limită de a înțelege 
o simultaneitate. Revine rolul intuiției înțeleptei inimi de a salva ceva... Dar asta 
înseamnă Inițiere: dez-gândurare, aflarea Sinei (a veni acasă!) și empatie cu lucrurile 
Lumii...

Astfel Eminescu dezvăluie prin analogie că, deși în Întreg suntem așezați într-o 
„Curbură Zero”, ca atare Dreapta Linie a lui Ananke, în părți/elicoide suntem chiar 
„centrifugala-centripetie” a razei de flexiune a Gravitației, nedespărțiți în chemarea 
divină. Dar aceasta numai în trezire, mai bine zis: în frecvența mântuirii. Tangenta 
(„interioară”, de data aceasta!) a Necesității atinge o singură oară Elicea ființării 
–„sferă al cărui centru este pretutindeni, și circumferința nicăieri” (sphaera cuius 
centrum ubique, circumferentia nullibi”, ne sugerează Cusanus. Însă acea atingere/
impresionare de „Dinăuntru” când este nu o vedem (căci trecem doar prezenți ca 
Absență), iar, când o vedem, nu (mai) este, (căci suntem absenți  în Prezență)... 

Prezent în Prezență este numai Gramaticianul ce ascultă Cuvântul 
Tăcerii, Poetul Trezirii!...

Din fericire intuiția poetică, drept conștiință pură a sensului ființial,  nu repetă/
adună logicul, ci înmulțește regenerator Logosul... Iar aceasta pentru simplul motiv 
că „a intui și a fi sunt una”...

4 noiembrie 2020
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   Petru SOLONARU

Asemeni alchimiei poesia este chemată 
să facă aurul sensului din plumbul 

semnelor. Primită ca un gest meta-fizic al unui suflet 
viu damnat cu intuiţie, ea creează o enciclopedie a 
altei lumi într-un ceremonial al athanatosului.

Vocalică şi feminină, ca receptacul al gestaţiei 
şi catarsisului, este ea a Lunii, dar nu în secţiunea 
,,vizibilă”, prozaică, ci în cealaltă, a tăcerii şi 
lucorilor veritabile. Căci aversul pe care îl priveşte 
(fără să-l „vadă”!) ochiul tern este al părelnicului, 
fiind „splendoare” de împrumut. Pentru versuitorul 
gramatopat („al poeziei leneşe”) această perspectivă 
a astrului trece mulţumitoare. Aici e omul fizic, 
Narcis, cel ce adoră numai închipuirea eului său 
în fuiorul de reflexii al fântânii. Dar pentru cel ce 
se dispensează de mirajul ascunderii Cuvântului, 
deci de considerentele exterioare, prin iluminare, 
poetul, Luna i se epifanizează în reversu-i hieratic, 
mut, cel al noimei ordinii fractalice. Aici e omul 

meta-fizic, Androginul. Căci, la fel, este ştiut că în palimpsestul poemei autentice 
din capul locului doar firava legare a glosemelor cu tuşa denotaţiilor  putem desigila şi 
cuprinde. Însă, la o tatonare inspirată, cu acord divin, vom întrezări că în dedesubtu-i, 
nedesluşit, Unul tace. Darul pur-gratuit al acestui astâmpăr absolut odată cucerit va 
prefira cititorilor avizaţi Inefabilul, Osia nașterii în ne-naștere.

 Poetul, nou Adam, pus să dea nume fiinţelor, surprinzând că este primit de 
„frumos”, începe a însenina o călăuzire în misterul Cuvântului. Pleacă aşadar a 
semăna chemarea-i în ţarina celor ce au deja scânteia re-edenizării, dumirind din 
spuze, esotericilor, lumina. Prin ardoarea descoperirii sale el clarifică frontierele 
dintre ,,ceea ce se vede” şi ,,ceea ce nu se vede”, înstrunând bine pe un mal al 
gândului: instinctul semnelor, inteligenţa semnificaţiilor, revelarea simbolică şi 
presimţind, spre Decinde, menirea formei eterne. Fiind împovărat de simboluri, în 

SEMN ŞI SENS

SIGN AND SENS
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imaginar oficiază cu acribie o imitare a Facerii sub un protocol de cunoaştere ocultă. 
Desigur nu este poet cel de nu are învăţarea isihastă. Având cheia acestei catehizări, 
revărsările luminii se deschid în patru direcţii, două ale subiectului: ,,urzeala” şi 
,,sacralitatea” şi două ale predicatului: ,,a numi” şi ,,a tăcea”. Căci, descinzând 
„deodată” pe Calea „Ars  sapiendi, Artă a Inițierii în Moarte (moartea cuvintelor 
spre nemurirea lor în Cuvânt), ca răspuns Marelui Sphinx - Torsionatorul, ce 
așteaptă Dimineața Adevărată, aceea de dincolo de Seară („în al umbrei întuneric”, 
cum sugerează Poetul), nu spre Orientul Nilului efemer, ci către Eneada împlinită 
în Decadă, Ea aderă, acum și aici, la jocul elementarității (quadratul) muzelor: 
Polyhymnia (geometrica nominare imnică a divinației, retortă meditativă a teurgiei) 
și Terpsichore (urzeala, centrizarea, dansul iubitor al cuvintelor/semne) pe de o 
parte, iar Clio (legământul tăcerii maiestuoase) și Urania (sfințietatea muzicală a 
cerului) pe de altă parte… A „numi urzeala” ţine de cetatea pământească, de tocmirea 
desfăşurată a spaţiului, iar a „tăcea întru sacralitate” stă sub acolada cetăţii celeste, ca 
organizare înfăşurată a timpului divin.

Deci: semn, semnificaţie, epifanie simbolică şi sens!
În primul rând semnul numeşte: fracţiunea, „ceva”-ul, figura, trupul, lumea 

fizică, femininul, crepuscularitatea, sensibilul, Torcătoarea - Clotho (căci moirele 
vin să croiască destinul poemului, dând ,,parte” poetului), beţia iluziei vieţii, 
firul bătăturii din canonul ţesăturii, magma himerică, proteicul, floarea meliferă.  
El, signum, e incizia scrisă cu mâna (,,instrumentul instrumentelor”, conform 
Stagiritului) în coperta unui copac, Pomul vieţii din Rai bunăoară, aici ca „pat” al  
îngemănării poesiei. Atenţie! mâna îl exprimă pe omul care intuieşte-înfăptuitor. ,,A 
face” constituind o trecere a lui ,,a spune”: a prevesti hermesian cu degetul, a boteza 
fiinţările ca un Adam, asemeni Creatorului care rostește: să fie! și…se desăvârșește 
„Facerea”. Indicativul acţiunii.

Apoi semnificaţia ocupând: sublinierea obârşiei, introducerea asemănării 
în neasemănare, masculinul, devierea, sufletul, metamorfoza, cornul plin cu flori 
al Întâmplării–Tyche, zeitatea hazardului ce cârmuieşte axele genezei, coregrafia 
albinei, ,,vorbirea care vede”, natra urzitoare, intrarea în meleagul inteligibilului, 
al focarului, când simţibilele sunt tot mai departe irizând circumferinţa. Semnul ca 
minciună a vieţii îngăduie semnificaţiei fortuna de a accede în adevărul acesteia.

A treia dimensiune, epifania simbolică, drept distilare a nectarului de accepţii 
ale graiului, se succede când repetata lucrare arheionică ,,privește” spre ,,ieri” aflând 
despre ,,mâine” într-o vedere a pururei ,,azi”. Acum hăruitul cearcă sinea creaţiei 
cu lăuntricul ochi pinealic, descoperind prin contemplare frumosul, irisalitatea. În 
prim plan e Depănătoarea-Lachesis, cea a aletheiei, a măsurii profetice, a înfăşurării 
firului  timpului în eternitate. …Metaforă în pârg exprimând că mărimea terană se 
contopeşte în cea universală, când lumea de jos se conjugă cu ceea de sus într-o 
nuntire abisală. Aici simbolul, ca mediu încărcat de meditaţie şi analogie, făcând 
apel  la echivalenţa semnificaţiei şi veşnicind memoria, uneşte contrariile şi le 
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simplifică polarizarea, iar prin dezvăluire omul intuieşte locul său în lume, învăţând 
să trăiască în consens cu sine şi cu divinitatea, în transcendenţă. Este  haina în care 
eonul devine arătat, prin urma-i transmiţându-ni-se adevăruri pure. În acest stadiu 
el adaugă o valoare nouă faptei literare, o deschidere, realizând corespondenţa între 
tărâmuri, întărit, ca ,,alt-ceva”, sub descifrarea unui mister al Florii Închise.

Şi, în sfârşit, sensul, atunci dobândit când tăcerea şi cuvântul sunt unime. Aici 
tutelară este Curmătoarea-Atropos ce taie canavaua poesiei înnodând-o, însemnând 
aceasta făurirea legăturii în Unul, pentru ca Marele timp să comunice cu cel comun, 
ca sacrul să intervină în mijlocul profanului să-l revigoreze. A înnoda trimite la o 
punte spre nemurire, zidită  şi orchestrată pe piatra muţiei semice numitoare de 
absolut, dăruind mierea înţelepciunii vegheată de Logosul-albină   într-o reiterare 
de rânduială arhetipală de la Conţinător la conţinut. Tăcerea sensului în substanţa 
sa profilează figuri ale rostului ca: stupoare, deschidere, zăbovire, fiind oglindită 
prin: ritm, ca organizare armonioasă a întregului, mlădiere, ca modulare, intonare, 
fascinaţie, timbru distinct, repaos, spaţiere, postură, măsură şi calm desăvârşit. 
Să nu uităm: Cuvântul, „neclintita legănare”, revelaţie divină, începe cu ritmul, o 
răsfrângere identică a monadei în treimea nemărginirii. Pe de altă parte să resubliniem 
că Adam cumineca în ritmate versuri pre-alfabetice cu Dumnezeu. Tempourile, 
cadenţe ale naturii, au energia de a reaşeza omul în echilibrul vastităţilor, în Marea 
Tăcere. Poetul răzbind la sens depăşeşte tragedia singurătăţii umane, aceea din diada 
îndefinită a Amiezii, şi recuperează existenţa contemplativă diriguită de sacre legi 
către Soarele de dincolo de Soare pe care îl binevestește Seara. La nivelul de față se 
discern proporţiile şi paralelismele deplinătăţii, dovadă că aici Apollo e „acasă” în 
„Ziua Omului” ce, prin moartea-i crepusculară , dobândește, iată, ne-moartea Noii 
Dimineți, respectând cheia ordinii Genezei: „și a fost Seară și a fost Dimineață, 
ziua întâi”. Însă nu aurora aparentală a vremurilor de „sub soare”, ci Irisul Luminii 
Adevărate al Soarelui veșnic.

Ca o artă a magiei, întreagă, poesia se impune să fie : revelată numire a 
similitudinii noastre cu Spiritul, adică să vină în concordanţă cu eufonia lucorilor, 
să vibreze în polarizare, să intuiască ritmul uniform dintre lăuntru şi afară sub adânc 
astâmpăr şi rigoare geometrică, fiinţând ca verigă a ordinii infinite, să pulseze ca 
feminină, generând, astfel, măreţie dăruitoare.

Adevărat-frumoasă este numai aceea, aşadar, în care cuvintele nu-s mai mult şi 
nici mai puţin decât semnificaţiile lor, iar acestea din urmă dezvăluie (epifanizează) 
legământul omului cu Cerul exact cât învăluie (sacralizează) tăcerea Timpul 
(sensul).... Întrucât ea, deopotrivă cu ţesătoria străveche sunt ritualuri iniţiatice pe 
o axă verticală (de la închis la deschis!), primite, ambele, prin tradiţie, de la zei, voi 
insista pe elementele – patru! – ce le articulează.

Dar să justific: -,,De ce ţesătoria”?... Motivul e că în tehnica imemorială 
artizanală s-au păstrat încă fundamentalele cuvinte ale Prealfabetului, iar 
metaforele primitive ale acestei vrednicii au rămas ca atare daruri cugetării creative. 
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Şi la „ţesătoria poetică” întâlnim o ascensiune şi o descensiune. O toarcere şi o în-
toarcere la ,,urmă” prin urmire, la un timp mitic sub moartea semnului şi învierea 
în sens. Harul divin (urzeala germinală) reia o atemporitate, o plenitudine a Clipei, 
când cronia încetează ca devenire abandonându-se eternităţii.

Tetrada, aşadar a acţiunii, ca: semn, semnificaţie, epifanie simbolică, sens, o 
regăsim în pătrimitatea înțeleaptă a „patului” (războiului) de ţesut: bătătura, urzeala 
(semnificaţie, mesaj despre transcendenţa fiinţei), axul de dezvăluit (din spate) şi sulul 
de înfăşurare (din faţă) şi, la urmă, tetrorul poeticei: ,,a numi”, urzirea, sacralitatea, 
,,a tăcea”, ce, toate, reeditează liturgic o poveste generală a căutării identităţii noastre 
cu dumnezeirea într-o „alternanță simultană” care încearcă ordonarea iluziei.

Afirmând că poetul aşează punctual cuvintele în secţiunea de aur a Sacrului 
şi adăugând că muza-i constituie în fond Muza Tăcerii, închipuită de Pythagora ca 
o fecioară tăinuită de un lung văl, cu un deget pus peste buze indicând: ,,- Taci!...”, 
alteori cu fizionomia fără gură, să urmărim ce pregăteşte Ţesătoarea poesiei în faţa 
„patului” de rostuit cuvinte, când, inspirată, ca o Pithie, absoarbe cu rigoare armonia 
imensităţilor. 

Ca în vechile ceremonii de iniţiere din templele egipţiene, unde se folosea un 
sălaş pentru hipnoza neofitului, şi încântata stihuire se instituie tot pe un pat, ca vehicul 
ce poartă la principiu (sens) într-o legănare de flux (desfăşurarea urzelii) şi  reflux 
(înfăşurarea chilimului poemului ). Patul de ţesut este Arborele sacrificial (centru al 
lumii) în care ascensiunea se face prin dezvăluire pe o scară împresurătoare ce duce 
în final la cer (Liniștea!). Căci a muri (prin semn, cum am mai spus) pilduieşte a te 
agăţa de munte, de axa, de scara sa, spre a vedea zeii (a ne-muri în sens!).

Stăruie aici cvartetul ideii: morţii (semn), dragostei (semnificaţia), eliberării       
(epifania simbolică) şi sanctificării (tăcerea!) prin cunoaştere meta-fizică de la ireal 
(părelnic) la adevărata realitate. Însă centrul lumii trebuie construit  (făcut!), fiind 
necesară o reîntemeiere a universului, o reiterare pe alt plan a cosmogoniei. Creaţia 
porneşte de la această inimă de manifestare a sacralităţii, urzeala, descoperirea 
eşafodajului semnificaţiilor („căutarea în găsirea-deja”!).

Ţeserea, ca urmare, ar fi aşa-zicând: de pe axul (sulul) de jos, cel din spate, al 
ascunsului, cel hermesian, derulator (atenţie!  totul  începe de jos în sus, de la om la 
zeu, de la spiritul mic la Acela mare), aşadar de la acest sâmbure e trimisă   (vestită!) 
urzeala, intriga, fulguraţia spiritului, sub fascicole ordonate prin datină, creîndu-se un 
spaţiu gol de sorocire între fuioarele înţelesului. În acest spaţiu al Lipsei, Natra deci, 
urzeala mănâncă firul bătăturii. Prin devorare ea restituie cosmicităţii fracţiunea de 
ne-umblat (teritoriul cavernal, prisoselnic de la începătura urzirii) ce fusese temporar 
încriptată, tot aşa cum Timpul, mistuindu-ne pe noi oamenii, înapoiază Lumii esenţa 
noastră vidă.

   Remarcăm din debut că cel ce primeşte urzeala nu poate fi decât un ales. Al 
zeului. Căci  numai Acela are trăinicie de a da soartă şi calea de a o urma. Această 
ursire va fi suportul unui ritual spiritual, mistic, într-un cortegiu ordonat de cuvinte 
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puse în acţiune de poetul – ţesător cu scop simbolic în dreaptă suire, cum am mai 
spus. În pelerinajul de care vorbim bântuie vie nostalgia Paradisului sub dorinţa 
omului de reprimire a condiţiei dumnezeieşti, a stării celei dinainte de cădere (din 
Cuvânt în cuvinte, din Înnod la destrămare) . Salvarea e posibilă prin punerea 
întrebării Poesiei:,,-Unde-i asemănarea omului cu sacralitatea?” Astfel, prin 
interogaţie poetul trece de nepăsarea colbuielnică a semnelor, de la asimetria 
reflexiilor la Simetria Oglinzii, de la Adâncul de Jos la Adâncul de Sus, dobândind, 
prin ritualizarea văzduhului cuvintelor, nemurire. Aşadar urzeala, precedând formele, 
sprijină şi însufleţeşte opera, ea fiind o preînnoială, deoarece imersiunea semnelor 
în semnificaţii rodeşte şi potenţează viaţa, duce la o ,,apariţie” (velniţa poemului). 
Ea spală astfel ,,păcatele” bătăturii (cuvintele comune), este epuratoare, iar prin 
înfăşurarea simbolică a noii naşteri primeşte darul de a fi sacralizată în mister.

Continuăm. Prin această fantă nudă, natra, a structurii zămislitoare ca ochi a 
toate-văzător, loc de epifanie deci, cu ajutorul mâinii (căci ,,a zice” e ,,a arăta regal 
cu degetul”, a plăsmui metafora) se încorporează pe îndelete băteala (semnul amorf).

De fiecare data când fibra bătăturii intră prin iţele încordate, cele ale 
transfigurării, căci sunt ale lui Opt, intervine vatala, ca un hierofant, care o accentuează 
ritmic în cilindrul din faţă, înfăşurător, realizând simetria unduitoare, când sus, când 
jos, după iscusitele alcătuiri îndestinate.

Prin alternanţă, între urzeli şi băteala numitoare a vatalei, acolo unde era 
,,este” urmează ,,nu este-le” şi invers, în propagare ondulatorie pe două axe, 
ascendent. Din îmbinarea calculată a acestora sub învergarea axului dinainte (illo 
tempore!) prinde vivacitate gura năframei artistice (e vremea epifaniei simbolice) 
care se înfăşoară pe sulul  din faţă al Logosului, drept cruce învârtită în cerc, ţinut 
sfânt în fond, al silențiozității pure. Ca atare timpul se învăluie în Lume, pe fundal 
având loc o restabilire a ordinii universale şi o cufundare în dumnezeire. Încoronarea 
operei se înfăptuieşte printr-o tăiere de către Neînduplecata-Atropos ce, în esenţă, 
este o ,,pornire” (trepein), o înnodare. Acest hieratic fast poetic se întâmplă, după 
cum am amintit, revelator, sub o hermetică vocaţie. În ,,centru”, ne-rostul primeşte 
rostul, fiinţarea capătă Fiinţă. Aşa, firul vieţii (de aici se porneşte) se grupează în 
emblema mitului. Iniţiatul îşi asumă o nouă demiurgie, fiind sub obligarea „tăcerii şi 
ascultării”, de a nu-şi trăda sortirea.

Crucificarea (întretăierea liniei semnului cu cea a denotaţiei) prin poesie 
se statorniceşte cu scopul mântuirii întru înviere. Căci nu-i exitus, ci intrare doar 
într-o altă dimensiune, a Sensului, a echilibrului. În conţinut, recuperarea condiţiei 
paradisiace. Poetul înţelege că rostul fiinţării este zidit pe secretul morţii ce renaşte 
continuu. Războiul de ţesut este astfel un firmament amintind Arborele Sacru ce ne 
conştientizează că avem a ne re-adamiza în omul desăvârșit, în Androgin, neuitând 
de fiinţa noastră eternă. Opera ermetizată  fiind în cazul acesta un cerc-mesaj (al lui 
Hermes, zeul poesiei) reluat în spirală sub experienţa Misterului, care ne imploră să 
unim rostitor simetria sufletului cu tăria divină prin cunoaştere soteric – esoterică.
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,,Fiinţei îi place să se ascundă”, ar fi spus Heraclit…Admitem că de aceea 
ea ne-a trimis pe de o parte patul de ţesut „veşminte”, ca acestea să pecetluiască 
hotărnicie între golul vieţii umane şi de-Plinul divin, iar, pe de altă parte, „vălul 
poesiei” ce să lege pe ,,a fi” din cuvintele omului cu ,,a tăcea” din Cuvântul divin 
printr-o numire revelată a asemănării noastre cu Sacrul, statornicind, astfel, 
minunea fiinţială. 

ESEURI
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Aculin LEVITZKI

Moto:
It is in the power of wisdom to harmonize and integrate, by its divine  grace, 

all  human races, peoples,  civilizations, religions,  beliefs and ideologies  in the great 
family of  terrestrial and cosmic humanity, humanizing intelligence  by cultivating the 
soul,  human nobility, love and compassion.

                                                                             ACULIN LEVITZKI

PROLEGOMENE 
The harder a thing is to do, the more art and virtue it requires.
ARISTOTEL
The more humanity progresses, the more scientific art will become.
 GUSTAVE FLAUBERT
The pure art is the highest science. 
GEORGE CANACHE
The ultimate purpose of art is to present the distinguished human forms 

with the highest sensitive meaning and beauty possible.
 GOETHE
The genius is so inwardly rich that any theme, any thought, any fact or any 

HERMENEUTIC PLEADING 
FOR WISDOM AND ARTISTIC 

REFINEMENT

PLEDOARIE HERMENEUTICĂ 
PENTRU ÎNȚELEPCIUNE  

ȘI RAFINAMENT ARTISTIC
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object draws in a complete series of associations. 
KONSTANTIN G. PAUSTOVSKI
Everything that is wonderful is difficult and rare. 
BARUCH SPINOZA
The principles of developing a complete mind: study the science of art and the 

art of science. Develop your senses – and more importantly learn how to observe. 
Understand that all things are connected to everything else. LEONARDO DA 
VINCI

A feeling can only cleanse you when it is in contact to the beauty, the beauty 
of an ideal. 

FIODOR DOSTOIEVSKI
The capacity to see the miraculous in the ordinary is the indistinguishable sign 

of wisdom. 
RALPH WALDO EMERSON
Through analysis, only the literary and artistic works of talent get to be 

annihilated; the literary and artistic masterpieces only grow richer. MIHAIL 
DRAGOMIRESCU

The ordinary bores, the extraordinary fascinates.
FRANCESCO PETRARCA
A nation is great not by the values it offers to the world, but by the way in 

which it appreciates those great values.
FRIEDERICH NIETZSCHE

HERMENEUTIC PLEADING FOR WISDOM AND ARTISTIC 
REFINEMENT

Moto: 
Above refinement there is only God.
(GHEORGHE ZAMFIR)
As a modeler of matter, the spirit is the manifestation in time 

and space, but also in ideational plan, of the structural elements of 
Creation: of the structural constants, of the structural invariants, 
of the structural dominants, etc. In a coherent and infinite set 
of interconditionings, interdependencies and meanings, 
which can be expressed through symbols or other means 
of expression.

ACULIN LEVITZKI

ESEURI
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Expressing the abyssal dimension of his archetypal symbolic 
thinking by uniting opposites in the first rhyming aphorisms in 
the world. Lao Zi is the first author of literary brilliance. He is the 
great pioneer of poetic refinement.

Only now, after over 2500 years, with the help of the archetypal 
concept of Carl Gustav Jung and the abysmal hermeneutics, we are 
able to appreciate and place on the well-deserved place the brilliant 
artistic vision, but also the artistic flair of divine inspiration of the 
magnificen, Chinese wise and poet.

ACULIN LEVITZKI

 About the philosopher’s stone
As the apogee of refinement, expressiveness and harmony, 

as a manifestation of pure art. The philosopher’s stone is the most 
perfect and bright

spiritual brilliance. Being the expression of the cosmic 
archetype, of the divine wisdom and/or the human archetype 
homosaphiens (the wise man) as aspiration, as the spirit, as the 
divine purpos, the philosopher’s stone encodes the absolute in 
its depth, complexity, exhaustiveness and sacredness, it is the 
minimum in which the maximum is contracted, as the theorists of 
the hermeneutic circle intuited: Pythagoreans, the Neoplatonists, 
Blaise Pascal, Georges Poulet, Jean Starobinsk and others. The 
cosmic archetype is mirrored in the human archetype through 
thought / reflection, feeling and creation. Just as the artistic 
means give shine to the work of talent at the level of form, so 
too the PHILOSOPHAL STONE gives the aesthetic karat to the 
MASTERPIECE at the level of content.

ACULIN LEVITZKI
 
If intelligence doesn’t help me be wise, I’d rather be stupid 
ACULIN LEVITZKI

ESEURI
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Symbolically evaluated as an expression of the cosmic / 
human archetype, the artistic masterpiece of humanity encodes 
in it the entire sacredness of the world and the universe, being a 
spiritual milestone in the cyclical evolution of humanity 

ACULIN LEVITZKI

The hermeneutics of essences is an initiatory approach, which requires an 
interdisciplinary vision and a lot of common sense. It is based on what is most 
valuable in archetypal thinking, analitic psychology, symbol theory, systemic logism, 
theometry, yoga, wisdom, hermetic philosophy, philosophy of common sense, 
Taoism, Orthodoxy, Buddhism, Brahmanism, Confucianism, transcendentalism, 
alchemy, the science of masterpieces, science and art science in general, as well as 
the most exclusive aesthetic rigors on artistic performance.

ACULIN LEVITZKI

Through revelatory reflection, awareness, sublimation and accountability, 
wisdom awakens the divine in us.

ACULIN LEVITZKI
Expressing dialectically, through symbols, the universality of the human 

soul and human nature metaphysically, as well as the essence of humanism as a 
manifestation of the divine self awakened in man, the artistic masterpieces of 
humanity are philosophical stones, which are mirrored and potentiate each other. 
Analyzed by hermeneutics by the method of comparative analogy, SONNET LXVI 
by W. Shakespeare, graphic composition CHAPEAU! by Saul Steinberg, the painting 
LEGENDARY MAN AND SITTING WOMAN by Pablo Picasso, inspired by the 
famous biblical parable „Joseph and Pothiphar”, the poetic nano-essay HOMO 
SAPIENS by Aculin Levitzki, the novel THE NAME OF THE ROSE by Umberto 
Eco, the poem IF by Rudyard Kipling, philosophical quatrain HELL and HEAVEN 
by Jan Sztaudynger, as well as the symbol YIN and YANG (the latter being the most 
refined and expressive graphic composition, the richest nucleus in meanings ever 
encoded) are just a few examples.

ACULIN LEVITZKI
 
The wise, the wise poet, the creative genius, the hero and, in general, the 

legendary people are spiritually awakened (deified) people, who stand out by 
historical facts and constitute peaks of normalcy, even if mediocre people consider 
them „strange” or „crazy”.

ACULIN LEVITZKI

ESEURI
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The health and evolution of humanity are fruits of the cultivation of wisdom, 
spirit and virtue, because the man can grow exactly as much as the depth, balance and 
harmony of thoughts, feelings and deeds he is capable of, can raise him.

ACULIN LEVITZKI

Archetypally analyzed from the perspective of the compared analogy in 
relation to the systemic logism, the means of expression have an abyssal dimension. 
Therefore, they are concentrations of affective, cognitive and volitional information, 
which give the diamond shines and aesthetic carats to any artistic creation, an aspect 
noticed since antiquity by the great rhetorician of Rome, Fabius Quintilian. 

ACULIN LEVITZKI

From the title of the painting „The Legendary Man and 
the Sitting Woman” we find that Pablo Picasso deciphered the 
archetypal dimension of the biblical parable „Joseph and Potiphar”, 
managing to recode his message of a divine nature through a 
brilliant stylistic configuration. The keystone of the philosopher’s 
stone enciphered in this masterpiece of humanity it is intuited 
in the title. Being stylistically ennobled with all 7 Philosopher’s 
stone, Pablo Picasso’s masterpiece is undoubtedly (until proven 
otherwise!) the most complex and spectacular painted masterpiece 
of all time and is part of the rare artistic masterpieces that, like the 
masterpiece from Targu Jiu of the Romanian sculptor Constantin 
Brancusi, they have the power to change the whole world for the 
better.

ACULIN LEVITZKI

ESEURI
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An exponential artist, SAUL STEINBERG is, by far, the genial philosopher 
poet of drawing essence. Under the mask of reverence, the masterpiece of humanity 
“Chapeau” stylistically encodes, in Parnassian vision, the metaphysical expression 
of human characters, nuanced the duality of human nature through the deaf war 
between the symbol of nobility and the symbol of smallness, between common sense 
and the mediocre sense, between humanity and prejudice, between desirable and 
undesirable.

ACULIN LEVITZKI

When it comes from a mediocre, praise brings you down, and criticism lifts 
you up. 

ACULIN LEVITZKI

Viewed through the prism of the archetype, the artistic masterpiece of humanity 
is an expression of the sacred, radiates divine grace and is meant to illuminate. 
ACULIN LEVITZKI

When the mankind will understand that the evolution of humanity is, in fact, 

ESEURI
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the permanent struggle of man with the animal in it for the cultivation of the divine 
miracle called life, then the being with planetary consciousness will be deified.

ACULIN LEVITZKI

It is in the power of wisdom to unite, by its grace, all peoples and civilizations 
in the great family of terrestrial and cosmic humanity, by cultivating the soul, human 
nobility, love and compassion.

ACULIN LEVITZKI

- The greatness and magic of the essences was revealed to us by genius 
minds, who, through reflection, reached the ecstasy of contemplation (that joy of 
understanding of which Socrates spoke, considering it a superior satisfaction, of 
spiritual order, unmatched by any other human pleasure). Thus: 

- „The Principle of Correspondence. What is above is what is below, what is 
inside is also what is outside, the macrocosm is in the microcosm, the microcosm is 
in the macrocosm.” 

HERMES TRISMEGISTOS
- „Man is subordinated to the Earth. The Earth is subordinated to Heaven, 

Heaven is subordinated to Dao, and Dao is subordinated to simplicity. 
LAO TZU
- „Simplicity is the extreme sophistication. 
LEONARDO DA VINCI
- „As an image of the pulsation, the archetype is, psychologically, a spiritual 

goal towards which human nature tends.” 
CARL GUSTAV JUNG
- ,, The superiority of the symbolic experience of the world lies in the fact that 

through it, the quantitative disappears and the qualitative remains”. 
VASILE LOVINESCU
The rediscovery of symbolism is a chance for human spirituality (in search of 

the lost human). 
MIRCEA ELIADE- ,, The object of the paper (,,About ARCHETYPAL 
THINKING, author ELENA ILIESCU, Uranus Publishing House, Bucharest, 

2019) is that, by adopting the concept of archetypal thinking, to contribute to increase 
the degree of coherence of thought and human being, in general and, thus, to increase 
the capacities of coexistence and natural, social and cosmic integration. 

ELENA ILIESCU
There are some urges to reflect. They free us from the damaging absolutism 

of the Cartesian paradigm (interpretation by differentiation) and propose to us the 
understanding of the causes and essences that resemble us, including the divinity.

ACULIN LEVITZKI

ESEURI
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The history of mankind teaches us that the most terrible enemy of man was, is 
and will be primitivism, the lack of wisdom. 

ACULIN LEVITZKI

When the essence of the great spirits will reborn in the consciousness of 
mankind, then man will deify himself. 

ACULIN LEVITZKI

Wisdom is the superior manifestation of divine grace, as a divine self awakened 
in the human being. The divine self acts as an impulse that gives meaning to human 
virtue and nobility. 

ACULIN LEVITZKI

Refinement involves penetrating and being penetrated by the mysteries of the 
essences, it is the grace to refine, to refine ourselves and the joy of understanding and 
valuing to others the transfiguration of our own sensibilities. 

ACULIN LEVITZKI

In the maxim „Compassion is the highest form of human existence” Fyodor 
Dostoevsky probes the abyss of deification. As the wisest form of manifestation of 
love, compassion is opposable to all human vices that block the path to the good of 
our fellow man. 

ACULIN LEVITZKI

Wisdom is poetic, but poetry (like the life itself!) without wisdom is a banality, 
in the happiest case, otherwise it is a calamity. 

ACULIN LEVITZKI

The social value of satire imply the art of the chiromancer in us to read common 
sense in the lines of the moral palm on the cheek of vice. 

ACULIN LEVITZKI

As an opponent of primitivism and madness, wisdom is the fire on which 
noble characters burn, to bring light into the night of the mind. 

ACULIN LEVITZKI

When the essence of the great spirits will reborn in the consciousness of 
mankind, then man will deify himself.

ACULIN LEVITZKI

Wisdom is the superior manifestation of divine grace, as a divine self awakened 
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in the human being. The divine self acts as an impulse that gives meaning to human 
virtue and nobility.

ACULIN LEVITZKI
Refinement involves penetrating and being penetrated by the mysteries of the 

essences, it is the grace to refine, to refine ourselves and the joy of understanding and 
valuing to others the transfiguration of our own sensibilities.

ACULIN LEVITZKI

In the maxim „Compassion is the highest form of human existence” Fyodor 
Dostoevsky probes the abyss of deification. As the wisest form of manifestation of 
love, compassion is opposable to all human vices that block the path to the good of 
our fellow man.

ACULIN LEVITZKI

Wisdom is poetic, but poetry (like the life itself!) without wisdom is a banality, 
in the happiest case, otherwise it is a calamity.

ACULIN LEVITZKI

The social value of satire imply the art of the chiromancer in us to read common 
sense in the lines of the moral palm on the cheek of vice.

ACULIN LEVITZKI

As an opponent of primitivism and madness, wisdom is the fire on which 
noble characters burn, to bring light into the night of the mind.

ACULIN LEVITZKI

NOTA BENE:
If the mind is blind, then the eyes are useless. 
ANTHONY HOPKINS

The cynic knows the price of all things and the value of none.
WINSTON CHURCHILL

ESEURI
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NOTE DE LECTURĂ

Ana Căruntu
ECOUL RĂZBOIULUI

WAR ECO

Ana_Caruntu____Ecoul_razboiului.pdf - Google Drive

Am în față o carte tulburătoare. 
O carte despre viața și memoria 

unei mame, a unei epoci, a unui popor, a unor 
vremuri și, înainte de toate, a unei lumi. O lume 
văzută prin ochii unei fetițe, născută în 1942, 
în miezul celui mai cumplit război cunoscut 
vreodată de planeta Pământ, al Doilea Război 
Mondial, care, la fel ca Primul, n-a adus nici 
liniștea, nici pacea omenirii, nici moartea 
ei, ci doar a bulversat și a reașezat piesele 
pe o tablă a veșnicei confruntări dintre alb 
și negru, dintre da și nu, dintre tabăra roșilor 
și ce a albaștrilor, dintre un gând ofensiv 
și altul defensiv, dintre minți întunecate și 
interese barbare, dintre extremele unui întreg 
niciodată întregit. Nu știm încă dacă o astfel 
de confruntare – care se pare că face parte 
din veșnicia societății omenești – este un lanț 
nesfârșit de accidente, un modus vivendi al 

oamenilor, un blestem, o răzbunare a Pământului pentru ticăloșia oamenilor, sau 
toate acestea la un loc.

Știm însă precis că ochii acelei fetițe, care a aflat de la mama ei – și ea o 
puternică luptătoare pentru viață, pentru supraviețuire – că tatăl ei a căzut în lupte, 
că tatăl ei a murit. Avea doar doi ani. Întrucât linia frontului trecea prin satul ei, fosta 
fetiță își aduce aminte că mama ei (Maria Șuțu), ea (Ana) și Olguța (surioara ei mai 
mică), au fost evacuate în alt sat. Și își mai aduce aminte că micuța Olguța, a murit. 
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NOTE DE LECTURĂ

Atunci și acolo, pe linia frontului. 
După ce s-a terminat războiul, s-au 
întors în sat, dar grâul ascuns de mama 
ei într-o groapă, în pământ, pentru 
vremuri grele, dispăruse… 

Prin 1947, mâncau, pe zi, „un 
pahar de făină la un ceainic de lobodă 
fiartă”. Odată, când ea, fetița mamei 
ei, a mâncat două pahare de făină, 
mama a dojenit-o, pentru că nu mai 
aveau ce pune în următorul ceainic. 
Adică la următoarea masă. 

Azi, fosta fetiță, Ana, scrie 
„Numai de una sunt fericită că am avut 
o mamă miloasă și, la câte greutăți a 
îndurat, pe mine la pieptul ei m-a lipit 
și nu m-a lăsat printre străini. Ea îmi 
povestea că stăteau cuiburi de copilași 
lăsați pe drumuri și trecea căruța și îi 
strângea la casa de copii.” 

Etapele următoare ale vieții 
acestei fetițe sunt grele, iar autoarea 
le descrie în termeni simpli care, și 
azi, te cutremură. Al Doilea Război 

Mondial a omorât mai mult de 50 de milioane de oameni, jumătate din ei fiind de 
aici, din spațiul în care s-a dus cel mai teribil război aero-terestru. Rusia este încă 
mândră de această victorie împotriva Germaniei – de fapt, împotriva Vestului – și își 
slăvește monumentele pe care le-a ridicat peste tot. Dar nici Rusia, nici Germania, 
Nici America, nici Japonia, nici cei care, azi, beneficiază de fosta victorie din 1945 
sau pregătesc, în felul lor, revanșa, nu știu nimic de fetița care s-a născut în miezul 
acestui război, pe linia frontului, care și-a pierdut, atunci și acolo, tatăl și, acum și 
aici, pe Nistru, în apărarea hotarului spațiului vieții și sufletului românesc, fiul. 

Mama a trimis-o la școală, iar acolo, la școala aceea, fetița cu opincuțe 
confecționate în casă, din talpă, și cu o pufoaică, se simțea în largul ei, învăța bine și 
visa la o lume fără fronturi și războaie. Acolo, în școala aceea din Fălești, a înțeles ea 
ce înseamnă să înveți, să ai respect față de carte, față de copii și față de oameni. Iar 
când ea însăși a ajuns mamă a trei copii – Iulica, născută în 1962, Grigoraș, născut 
în 1964 și Tudor, născut în 1966 – eroismul, tenacitatea și caracterul mamei sale au 
trecut în patrimoniul ei, în sufletul ei, în viața ei, în datoria ei. 

Sensibilitatea fostei fetițe, care a trecut, la pieptul mamei ei, prin greutăți 
inimaginabile, și forța uriașă a mamei care și-a pierdut fiul cel mare pe Nistru, în 
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războiul pentru apărarea suveranității și independenței țării, au generat nu numai 
suferință și neuitare, ci și cuvinte calde care produc lacrimi și flori pentru suflet. 
Cartea ei, scrisă nu doar pentru tipar și rețelele on line, pentru memoria unui luptător 
din Afganistan și a unui erou de pe Nistru, ci și pentru patrimoniul de aur al sufletului, 
al iubirii și al puterii de a nu uita, ci doar de a ierta și a merge mai departe.  

Cunoscând toate aceste drame, toate aceste evenimente care n-au reușit și nu 
vor reuși niciodată să amelioreze durerea, vortexul sufletelor, dorul de cei dragi, 
plecați în eternitate, sau undeva, departe, foarte departe, peste mări și țări, te întrebi 
cum de ne mai rabdă pământul, cum de mai aveam puterea să trecem peste margini, 
să supraviețuim, să suportăm iarăși și iarăși calvarul, și să o luăm de la capăt… 

Cartea cuprinde și o serie de versuri, scrise de Ana Căruntu, versuri scrise de 
o mamă, formate din cuvinte care înfloresc pe mormântul fiului ei. 

Este o tragedie când o mamă scrie versuri despre moartea fiului ei… 
Dar întotdeauna mamele și-au cântat și și-au plâns fiii, pentru că ei sunt 

totdeauna bucuria și lacrimile ei, fericirea și tristețile ei, durerile și izbânzile ei, viață 
din viața ei și viață mai presus de viața ei. 

De aceea, cuvintele care urmează sunt o expresie a conceptului de mamă, a 
forței și energiei ei, despre fiul ei, despre caracterul puternic al acestui bărbat, dar și 
o dovadă a calităților umane ale mamei sale: 

„În primăvara anului 1992, când s-a început războiul, Grișa se pregătea de 
sesiune, era în al treilea an de studii la Universitatea de Stat din Moldova. Înainte 
de plecare, la despărțire, mi-a zis: «plec mamă, băieții noștri nu trebuie să piardă ..., 
acolo este nevoie de experiența mea din Afganistan și trebuie neapărat să fiu alături 
de ei.» 

În noaptea de 23 mai 1992, fiul meu, fiind în misiune de luptă, a căzut cu 
moarte de erou pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Grigore a 
avut o viață scurtă, doar 28 ani neîmpliniți...” 

El știa că, acolo, pe Nistru, nu e un joc, știa că, în acel loc, se învinge sau se 
moare. Era student, avea în față tinerețea, cariera, viața. N-a ezitat însă nicio clipă. 
S-a dus acolo. Acolo, pentru că băieții n-aveau experiența pe care o avea el, pentru 
că băieții – camarazii și prietenii lui, cunoscuți sau necunoscuți, dar toți de-ai lui – 
aveau nevoie de el. N-a ezitat nicio clipă. De aceea cartea nu este un bocet la adresa 
fiului ei, voluntar pe frontul de pe Nistru. Nu este un regret. Este doar un dor, este un 
fior șiun elogiu la adresa unui erou, este o durere de mamă, mândră de fiul ei. 

Scumpul mamei fecioras...

Scumpul mamei fecioraș,
Dragul tatei băiețaș,
Hulubaș mi te-am visat,
Nume Grigoraș ți-am dat.

NOTE DE LECTURĂ
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Fericiți eram noi tare
Când vedeam cum te faci mare
Primii pași când i-ai pășit,
Și „Mămică” ai rostit.

Ca un înger sfânt erai,
Ca un plop înalt creșteai,
Nici răbdare nu aveai,
Să pricepi multe doreai,
Unde oare te grăbeai?

Când în Afganistan te-au dus,
Mult Mămica mi te-a plâns,
Domnul Sfânt te-a ajutat,
Și la studii ai plecat.

Facultatea ai absolvit,
Diploma-n mâini ai primit.
Păstrez, de ieri până azi,
Clipa cea de bun rămas.

Noaptea-ntreagă-am stat la sfat,
Ziua nunții am fixat,
Dar la Nistru ai fost chemat,
Și din față împușcat..

Somn pe sânge închegat,
Cine mi te-a ridicat?
Poate „Mamă!” ai strigat,
Gurița ți s-a uscat..

De știam, al meu băiat,
La tine aș fi zburat…
Acasă, când te-au adus,
În sicriu goluț te-au pus.

Eu haina de mire am scos,
Și te-am îmbrăcat frumos.
Trei zile în casă-ai stat.
Numa-n lacrimi te-am spălat,

NOTE DE LECTURĂ
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Lume multă-n rând trecea,
Și pe tine te jelea.
Dragul mamei puișor,
Te-oi plânge până-am să mor.
La tine când voi veni,
De toate m-oi jelui.

Câte zile mi-au rămas,
Toate-s pline de necaz.
Nu știu-o zi să fi trecut,
Crucea fără să-ți sărut,

Timpul repede mai trece,
Tu rămâi în lutul rece.
Dormi, fiule, dormi în pace,
Dușmanii n-au ce-ți mai face.

1994, Ana Căruntu

Plânsul unei mame la crucea fiului ei, la mormântul fiului ei, al stejarului ei și, 
într-un fel, al vieții ei. 

Dar, povestea Anei Căruntu nu este doar povestea ei. Este povestea Basarabiei, 
a acestui colț de rai din raiul românesc, smulsă de la sânul mamei de pohta și 
interesele unei mari puteri de a avea acces neîngrădit la gurile Dunării, de a folosi 
discreționar acest spațiu, ca rocadă strategică între marea Neagră și Marea Balică, în 
vederea războaielor viitoare, de ofensivă asupra Vestului sau de Apărare împotriva 
Vestului – veșnica problemă geopolitică a spațiului euro-asiatic – și veșnica dorință 
a Rusiei de a avea sub control Marea Neagră, gurile Dunării și intrările în cele patru 
mari coridoare strategice (Baltic, Central-european, al Dunării și al Mării Negre-
Mării Mediterane), care să-i asigure accesul la oceanul cald și la teritoriile mai puțin 
austere ale continentului european. Rusia visa să-și mute o mare parte din populație 
î zone mai calde, mai prielnice pentru viață. În trei secole și jumătate, Rusia a urmat 
cu îndârjire acest obiectiv și nu era să se împiedice de o Basarabie pe care, tot așa, 
o anexase în 1812, o pierduse în 1918, o reanexase, prin ultimatum, în 1940 și 
consolidase anexarea, prin înțelegerile de la Yalta, victoria împotriva Germaniei din 
1945 și Tratatul de pace. 

Acest formidabil imperiu se putea, oare, împiedica de Ana Căruntu și de mama 
ei în realizarea obiectivelor sale strategice vitale sau considerate vitale?! Desigur că 
nu. N-a îndrăznit însă mai mult, deși ar fi dorit mai mult, pentru că doar atât au 

NOTE DE LECTURĂ
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ajutat-o sabia și diplomația. 
Povestea Anei Căruntu este povestea tragică a statelor de la granițele cu marile 

puteri, atunci când ele devin sau sunt considerate (desigur, fără să le întrebe nimeni) 
zone de siguranță strategică sau de manevră strategică pentru acestea. 

Războiul de pe Nistru se înscrie în acest scenariu. El face parte din războiul 
hibrid care se duce de secole între Est și Vest și în spatele căruia se află marile puteri 
strategice – azi, Rusia și Statele Unite –, sub ochii buimăciți ai Uniunii Europene 
și sub privirile pline de înțeles ale lui Erdogan care-și râde în barbă, pentru că, 
totuși, fostul Constantinopol, Bosforul și Dardanelele se află sine die sub stăpânirea 
urmașilor urmașilor Semilunii, iar ceea ce ai cucerit cu sabia nu poate fi pierdut decât 
prin sabie. De aceea, Turcia este, azi, printre primele zece puteri militare ale planetei.

Dar tulburătoarea carte scrisă de o fostă fetiță româncă basarabeancă, născută 
în 1942, devenită mamă și apoi mamă a unui erou de pe Nistru, iubit de profesorii 
liceului din orașul său, de camarazii cu care a luptat, de consăteni și de toți românii 
din Basarabia, azi, Republica Moldova, ne întoarce la izvoare, ne face să ne gândim, 
atât cât putem noi să ne gândim într-o vreme care ne fuge de sub picioare, la suferință, 
la tragedie, la prețul pe care-l plătesc oamenii în numele înfăptuirii, pe pământ, a 
idealului fiecărei vieți și al fiecărei ființe umane: acela de a trăi în pace, a-și crește în 
liniște copiii, a-și realiza visurile și a nu face degeaba umbră pământului. 

Ecoul războiului de pe Nistru răsună sinistru în spațiul Basarabiei. Din 1812 
încoace, spațiul dintre Prut și Nistru, în viziunea unora dintre marile puteri strategic 
ale planetei, spațiu component al rocadei strategice directe dintre Marea Neagră și 
Marea Baltică, împreună cu Belarus și Țările Baltice, supus unor presiuni uriașe 
și transformat într-o zonă de vacanță pe timpul puterii sovietice, se străduiește să-
și vindece rănile unei mame care suferă încă efectele unor vremuri ale înstrăinării 
și îndepărtării, deportării sau uciderii rădăcinilor. Dar rădăcinile adevărate nu 
pot fi smulse. Nici ucise. O dovedește și această carte scrisă de o mamă care și-a 
înmormântat fiul. 

Gheorghe Văduva

NOTE DE LECTURĂ

În 1992, am fost acolo, pe front, pe Nistru, la Cocieri și Malovata, împreună cu doi colegi din redacție: 
Dumitru Amariei și Liviu Vișan. Am văzut, pe viu, ce este acolo. După luptele din timpul nopții, sătenii își îngropau 
morții. Când, ne-au văzut, unul dintre luptători a spus: „Uite, mă, au venit frații români să ne ajute.”  Am intrat în 
tranșee, m-am uitat pe harta cu dispozitivul de apărare, am spus câteva vorbe și cam atât... Era un raion de apărare 
de batalion. Teritoriul acela este și acum la moldoveni. Pentru că este al lor. Acei luptători l-au apărat, în acele zile, 
cu prețul vieții lor. Și erau foarte mândri că sunt urmașii lui Ștegan cel Mare. Când am revenit la Chișinău, l-am 
cunoscut pe Tudor Căruntu, cel care a devenit, în luna următoare, fratele eroului de pe Nistru.  În acești din urmă ani, 
Tudor m-a rugat să-l ajut să se încadreze în Armata României. Aș fi făcut-o cu mare drag, dacă Armata României 
și-ar mai fi adus aminte de mine, iar au aș mai mai fi putut să transmit cuiva dorința fratelui unui erou de pe Nistru. 
Dacă m-ar mai fi ascultat cineva. (Gheorghe Văduva) 
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

 

Către colaboratori și cititori
To contributors and readers
Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice 

interdisciplinare și de securitate a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o 
publicaţie a tuturor celor interesați de problematica strategică a interdisciplinarității și securității. 
Paginile sale sunt onorate să găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării științifice 
elaborate de cercetători științifici, de profesori, masteranzi şi studenţi ai Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”, de personalităţi din mediul academic şi universitar, de personalităţi ale lumii politice, 
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