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ARMATA ROMÂNIEI DUPĂ REUNIUNEA  
LA NIVEL ÎNALT DE LA PRAGA 

General dr. Mircea MUREŞAN, 
 Statul Major General 

România a fost invitată să înceapă convorbirile de aderare la Alianţă. 
Obiectivul fundamental al Armatei României rămâne continuarea eforturilor 
pentru integrarea deplină în structurile euroatlantice, iar rezultatele pozitive pe 
care le-am obţinut în domeniul reformei şi restructurării organismului militar 
sunt efectul corelării judicioase a costurilor cu obiectivele integrării. Ne-am 
asumat obiective care au ţinut cont in primul rând de posibilităţile financiare. 
Menţionez faptul că reforma nu o facem pentru că ne-a cerut-o sau ne-a impus-
o NATO. Reforma nu este un obiectiv în sine, ci corespunde în primul rând 
nevoilor de apărare ale României şi opţiunilor noastre de integrare. Reforma va 
continua pe coordonatele şi în ritmul pe care le-am stabilit. În context, 
menţionez că aderarea României la NATO va însemna nu numai realizarea unei 
capacităţi de apărare crescute, dar mai ales însuşirea/implementarea unor 
principii şi sisteme de valori politice şi morale care va confirma maturizarea 
procesului de democratizare internă a ţării. 

De altfel, structura prezentării este o reflectare a continuităţii actualului 
proces de reforma care nu a fost condiţionat  în nici un fel  de invitarea în 
Alianţă. Pe timpul intervenţiei mele îşi vor găsi răspunsul întrebări cum ar fi: 

Care este contribuţia concretă a Armatei României la misiunile 
actuale şi de perspectivă ale Alianţei?  

Care va fi  rolul şi contribuţia României în cadrul Parte-
neriatului pentru Pace?  

Care este perspectiva programului de reforma până în 2007? 
Vă pot spune fără echivoc că răspunsul la aceste întrebări nu poate fi 

credibil, fără următoarea precizare: Armata României s-a implicat în Programul 
Parteneriatului pentru Pace, semnat de România în 1994, în mod voluntar, 
consecvent, activ şi cu imaginaţie, într-un demers unic, care a deschis drumul 
spre realizarea interoperabilităţii funcţionale cu structurile militare moderne ale 
armatelor din NATO.  

În fapt, ceea ce am reuşit să facem în ultimii ani este, în opinia mea, un 
îndemn la deschidere şi receptivitate faţă de ceea ce pentru organismul militar a 
reprezentat o provocare, în primul rând la  nivelul mentalităţilor şi apoi un nou 
mod de a lucra organizat şi disciplinat pe proiecte şi programe în acord cu 
resursele disponibile şi cu standardele cerute de Alianţă.  
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Scopul final fiind acela de a realiza  o forţă militară compactă, eficientă 
şi flexibilă care să fie capabilă să îndeplinească nevoile naţionale de securitate şi 
aşteptările pe care le are NATO de la aceasta atunci când va fi membră a 
Alianţei. Din această perspectivă, apreciez că, în noile condiţii ale începerii 
convorbirilor de aderare, caracteristicile reformei militare trebuie să fie:  

- Transparenţă; 
- Vizibilitate; 
- Continuitate; 
- Finanţare selectivă funcţie de obiectivele urmărite.  
Realizările obţinute până acum în procesul de reformă, pe care le 

consider certitudini şi garanţie a succeselor viitoare, trebuie consolidate.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 

 
REFORMA 
MILITARĂ 

 
 FORŢA PROGRAM 2003 
 FORŢA OBIECTIV 2007 
 RESURSE UMANE 
- Sistem informatizat 

de management al 
personalului 

- Program de 
reconversie 
profesională 

- Raport ofiţeri/ 
subofiţeri – 1/3 
 PROGRAM PILOT 
DE RECONVERSIE 
A CAZĂRMILOR 
DEZAFECTATE 

 

TEEP -PROGRAMUL 
DE INSTRUCŢIE ŞI 

EDUCAŢIE 
 
 CENTRUL REGIONAL 
PfP 
 CENTRUL DE 
SIMULARE DIN 
CADRUL AISM 
 12 CENTRE ZONALE 
PENTRU ÎNVĂŢAREA 
LIMBILOR STRĂINE 
 UN OFIŢER ROMÂN – 
OFIŢER  
INTERNAŢIONAL LA 
ŞCOALA NATO DE LA 
OBERAMMERGAU 

CERTITUDINI 

 
Vorbeam despre CERTITUDINI. Unele dintre ele

1, observându-se clar că toate îşi au originea în iniţiativ
Doresc să subliniez că ele demonstrează nu numai cre
viabilitatea iniţiativelor de la Washington, dar şi a
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CONCEPTUL OCC 
 
 
 BANCA DE DATE CU
FORŢE ŞI 
CAPACITĂŢI (rezerva 
strategică, 
Comandamentul Izmir) 
 RELAŢIILE DE 
LUCRU PE TIMP DE 
PACE (10 ofiţeri 
încadraţi pe poziţii 
internaţionale) 
 TEATRE DE 
OPERAŢIUNI 
- 478 militari  în 

teatre 
- 1478 militari 

pregătiţi pentru 
astfel de misiuni  
 sunt cuprinse în figura 
ele şi programele PfP. 
dibilitatea valenţelor şi 
ngajamentul nostru că 



reforma o facem în consens cu interesele apărării naţionale. Aceste certitudini 
au fost potenţate de fermitatea cu care am îndeplinit obiectivele asumate în 
Ciclul III MAP.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMENII PRIORITARE ÎN CICLUL III MAP  

1. Restructurarea şi operaţionalizarea forţelor – J.3 
2. Compatibilitatea cu structurile NATO – J.3 
3. Participarea la activităţi PfP, la operaţiuni PfP conduse de NATO şi în cadrul 

structurilor militare internaţionale – J.3 
4. Managementul resurselor umane – D.M.R.U. 
5. Reforma sistemului de învăţământ militar - D.M.R.U. 
6. Planificarea Apărării – D.P.I.A. 
7. Managementul spaţiului aerian – J.4 
8. Sisteme de comunicaţii şi informatică – J.4 
9. Logistică şi infrastructură – J.4 

Figura 2 
 
Statul Major General a fost implicat în îndeplinirea a 6 obiective din cele 

menţionate în figura 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENII PRIORITARE ÎN CICLUL IV MAP  
1. Managementul spaţiului aerian şi apărarea antiaeriană 
2. Sprijinul naţiunii gazdă 
3. Instruirea personalului 
4. Lupta împotriva terorismului şi capabilităţile de luptă antiteroristă 
5. Capabilităţi de apărare NBC 
6. Interoperabilitatea cu NATO 
7. Restructurarea şi operaţionalizarea forţelor 
8. Managementul resurselor umane 
9. Logistica şi capacitatea de susţinere a forţelor în teatru 
10. Participarea la operaţiunile PfP conduse de NATO şi în cadrul formaţiunilor 

multinaţionale 

Figura 3 
 
Unele obiective din Ciclul III MAP au fost preluate în Ciclul IV 

MAP şi urmează să fie îndeplinite până la sfârşitul anului 2003, 
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confirmând ideea de continuitate a reformei, menţionată la începutul 
prezentării. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4 

INTEROPERABILITATEA CU NATO 
 Forţe pentru operaţiunile conduse de NATO şi cele sub incidenţa articolului 5 – 
operaţionale; 
 84 PG-uri asumate până în 2007, până acum implementate 32; 
 instruire limba engleză: 4.208 ofiţeri din care 790 nivel 3, şi 1.064 subofiţeri din care 
214 nivel 3. 

 
 Realizări de la 30 septembrie 2001 

 PG-uri realizate în ciclul III MAP: 
 11 PG-uri au rămas de realizat până la sfârşitul    
anului 2002; 
 numărul cunoscătorilor de limba engleză a 

crescut cu 600 prin participarea la cursuri de 
limba engleză din ţară şi din străinătate; 
 426 persoane au absolvit şi 107 persoane 

urmează cursuri de pregătire profesională în 
străinătate; 
 189 persoane au absolvit cursuri la Centrul 

Regional de Pregătire NATO/PfP. 

Obiectivele ciclului 3 MAP 
 capacitatea de luptă şi 
interoperabilitatea forţelor 
pentru PSO şi apărare 
colectivă; 
 17 PG-uri în 2002; 
 continuă pregătirea la limba 
engleză – 542 în al treilea 
ciclu MAP; 
 instruirea personalului civil 
şi militar pentru poziţii 
cheie. 

 
Capacitatea de luptă şi nivelul de interoperabilitate a unităţilor desemnate 

pentru operaţiuni PfP conduse de NATO şi sub prevederile articolului 5 au 
crescut prin instruire şi re-echipare.   

Pregătirea în domeniul limbii engleze reprezintă o prioritate.  
La 17 iunie 2002 a fost inaugurat Centrul de Instrucţie prin 

Simulare. Marile unităţi operaţionalizate au început şi continuă succesiv 
procesul de instruire prin simulare, câte 10 zile fiecare. 

A început introducerea datelor necesare în Sistemul Informatizat pentru 
Gestiunea Personalului în Ministerul Apărării Naţionale, urmând ca până în 
luna aprilie a anului viitor să fie operaţionalizat şi funcţional.  

 Vom continua îndeplinirea ritmică a obiectivelor de 
interoperabilitate asumate convinşi că sunt premisa credibilităţii noastre în 
perioada dificilă a convorbirilor de aderare.  
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Figura 5 prezintă structura actualã a forţei şi a celei planificate în 2007. 
Până în 2003, vom continua sã aliniem structura forţei şi personalul la 

cifra de 112.000 militari şi 28.000 de civili, totalul fiind de 140.000, 
concomitent cu iniţierea unor măsuri pentru reducerea progresivă a efectivelor 
conform “Forţei Obiectiv” 2007 pe care o voi prezenta în finalul expunerii 
mele.  
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Figura 6 

În graficul din Figura 6 sunt prezentate realizările în anii 2000 şi 2001, 
precum şi evoluţia procesului de restructurare  a  Armatei României în anii 
2002 şi 2003. După cum observaţi, efortul restructurării este in anul 2002, 
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urmând ca in anul 2003 sa se efectueze ultimele ajustări structurale şi 
funcţionale ale Forţei Program 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 
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OPERAŢIONALIZAREA STRUCTURILOR FORŢE TERESTRE 

 
În figura 7 este prezentată planificarea operaţion

din cadrul Forţelor Terestre.  
În continuare voi menţiona câteva din Cerinţ

operaţionalizare a forţelor, astfel:  
- încadrare 90% cu profesionişti; 
- asigurare cu echipamente majore – 100%; 
- realizarea şi menţinerea unei capacităţi de reacţie de 7 –
- folosirea procedurilor standard NATO în activitatea de r
- folosirea limbii engleze în comunicarea de rutină; 
- alocarea ritmică a resurselor. 

 Resursele vor fi alocate în procent de cel puţin 80
programului destinat Forţelor Active. 

 Forţele Active vor fi profesionalizate, iar subo
coloana vertebrală a noii structuri de forţe. Recen
perspectivă în carieră, am creat funcţii de consilier 
subofiţerilor la brigăzile operaţionalizate, astfel încât î
aceşti subofiţeri să aibă expertiza necesară numirii pe
eşaloane superioare.  
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r Aeriene va continua cu prioritate pentru: 
ruire  al forţelor, astfel: 
pentru piloţii de pe avioanele şi elicopterele 
use de NATO; 
ntru piloţii de pe avioanele destinate pentru 
eriană; 
 înzestrare, pentru înlocuirea mijloacelor care 
erioada 2007-2010. 

Figura 9 
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Operaţionalizarea Forţele Navale urmăreşte creşterea compatibilităţii 

acestei structuri de forţe de a acţiona în cadru întrunit, cu celelalte categorii de 
forţe, cât şi în cadru multinaţional, în bazinul Mării Negre şi al Mării 
Mediterane. 

 
Nivelul de instruire  al forţelor navale va creşte prin planificarea a 45 de 

zile ieşire pe mare/fluviu şi a 140 de ore marş pentru navele aflate în forţele 
active. 

 
Pentru navele forţelor teritoriale, nivelul de instruire va cuprinde 22 zile 

de ieşire pe mare/fluviu şi 70 ore de marş.   
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Figura 10 
 
 
Chiar în condiţiile în care am fost invitaţi în Alianţă, opţiunea 

noastră privind participarea la tipurile de exerciţii desfăşurate de NATO 
sub egida PfP va fi sporirea calităţii şi nu neapărat a cantităţii, direcţie care 
va fi păstrată şi în anii viitori. 
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PARTICIPAREA ARMATEI ROMÂNE  
LA OPERAŢIUNI DE MENŢINERE A PĂCII 

SPAŢIUL EX-IUGOSLAV 
FORŢE PREZENTE SUPLIMENTĂRI 

APROBATE 

OBSERVATORI ÎN 
CADRUL UNOR 

MISIUNI ONU SAU 
OSCE 

ALTE MISIUNI 

 SFOR 
- Detaşamentul Naţional 
„BOSNIA” (68 mil.) 
- Detaşamentul OLANDA–  
împreună cu forţe olandeze 
(49 mil.) 

- 1 Celulă Naţională de 
informaţii (5 mil.)  

- Personal de stat major în 
Comandamentul SFOR 

(5 ofiţeri) 
 KFOR 

- 1 Cp. 1 – în Bg. Multinaţ. 
„VEST” în Det. 
„ITALCON” (86 mil.) 

- 1 Cp. I – în Det. 
„BELUROKOS” (89 mil.) 

- 1 Pl. Control Trafic Rutier 
– în contingentul grec (25 
mil.) 

- 18 ofiţeri şi subofiţeri de 
stat major în Cdm. KFOR 

- 1 Celulă Naţională de 
Informaţii (5 mil.) 
 Rz. Strat. SFOR/KFOR1 

- 1 B.I. (400 mil.) 

 SFOR 
- 1 Cp.(100 mil.) 
 KFOR 

- 2 avioane fără pilot 
SHADOW  

 GEORGIA 
- 2 monitori 
 CONGO 

- 26 observatori  
 IRAK/KUWEIT 

- 6 observatori 
 ETIOPIA/ERITREEA 

- 8 observatori 
 KOSOVO 

- 1 observator 
- 1 monitor  
 MACEDONIA 

- 4 monitori 
 ANGOLA 

- 1 ofiţer specialist 

 OPERAŢIUNEA 
„FINGAL” 
AFGHANISTAN 

- Pl. Pol. Mil. (25 mil.) 
- 3 ofiţeri de legătură 
- 9 ofiţeri de stat major 

în Comandamentul 
misiunii 

- 1 aeronavă C-130 
HERCULES (20 
mil.) 
 OPERAŢIUNEA 
„ENDURING 
FREEDOM” 

- 1B.I. (405 militari); 
- 6 ofiţeri de stat major 

– Bagram 
- 3 ofiţeri Tampa - 

Florida 
 

TOTAL MILITARI = 
750 

TOTAL MILITARI 
= 143  

TOTAL MILITARI = 
49 

TOTAL MILITARI 
= 471 

1Este în măsură să se desfăşoară în termen de 14 zile de la primirea solicitărilor. 

Figura 11 
 
În total, România are pregătiţi să participe 1413 militari, din care 864 

sunt în teatrele de operaţii. 
Vă informez că facilităţile puse la dispoziţia trupelor americane şi 

activităţile desfăşurate în portul Constanţa, din 15 mai 2002, pentru rotirea 
forţelor din Kosovo, s-au executat în condiţii foarte bune, demonstrând 
capacitatea noastră de a oferi elemente de infrastructură ca naţiune-gazdă. 

Aşa cum se vede în figura 11, România are desfăşurate în teatrul din 
Afghanistan 471 de militari. Din aceştia, 414 acţionează în cadrul operaţiunii 
“Enduring Freedom”.  
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Vom participa în continuare la astfel de misiuni pentru a 
demonstra capacitatea României de a fi nu numai consumator de 
securitate, dar şi furnizor de securitate, atât în spaţiul căruia îi 
aparţine, cât şi în alte zone ale lumii.  

Pentru astfel de misiuni în bugetul pentru anul următor am prevăzut 74 
milioane de dolari. 
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FORŢE PENTRU PARTICIPAREA LA MISIUNI DE PACE SUB 
MANDAT ONU ŞI OSCE 

Forţa multinaţională de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) – SEEBRIG 
- 1 batalion de infanterie; 
- 1 pluton de cercetare; 
- 1 pluton de transport; 
- 1 grupă de ofiţeri şi subofiţeri de stat major; 
- 1 companie de geniu; 
- 3 ofiţeri şi 2 subofiţeri în cadrul Nucleului Permanent de Stat Major. 

Batalionul Mixt Româno-Ungar de Menţinere a Păcii 
- un modul din cadrul unui batalion de infanterie. 

Brigada Multinaţională cu Capacitate de Luptă Ridicată a Forţelor în Aşteptare, 
pentru Operaţiuni ONU – SHIRBRIG 

- 1 companie de infanterie; 
- 11 ofiţeri şi subofiţeri de stat major; 
- 10 observatori ONU. 

Grupul  de cooperare navală din Marea Neagră – BLACKSEAFOR 
- 1 navă; 
- 1 ofiţer în grupul de conducere operaţională; 
- ofiţeri în statul major multinaţional. 

Batalionul Multinaţional de Geniu „TISA” 
- 1 companie de geniu. 
 
 

Figura 12 
 
Această figură prezintă participarea României la structurile militare 

ltinaţionale.  
 
Recent seful SMG a semnat, împreună cu omologii săi din Ungaria, 

vacia şi Ucraina, Acordul Tehnic privind Batalionul Multinaţional de Geniu 
SA”. 

Depunem eforturi susţinute pentru a asigura facilităţile de ordin tehnic şi 
inistrativ necesare transferării de la Plovdiv la Constanţa, în vara anului 
ător, a Comandamentului SEEBRIG. 
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Forţele române disponibile pentru apărare colectivă  
(forţe ce pot fi desfăşurate) 
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ate Forţele Armate Române sunt disponibile pentru apărarea colectivă a teritoriului României. 

Figura 13 

După cum ştiţi, România a oferit deja forţe pentru apărarea colectivă.  
Figura 13 arată forţele oferite în prezent şi planurile noastre de a  spori 

pachet de forţe, pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul tranziţiei şi de 
nătăţirea nivelului de pregătire al unităţilor. Considerentul major îl 
ituie abilitatea noastră de a desfăşura aceste forţe şi de a le susţine pentru o 
adă de timp. 

rţa re
pacit
ntribu
pacita
relea
sfăşu
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FORŢA OBIECTIV 2007 – SCOPURI PRINCIPALE 
dusă, flexibilă şi mai capabilă; 
atea de a satisface nevoile de securitate naţională; 
ţie pozitivă la operaţiunile internaţionale; 
tea de a fi furnizor de securitate regională; 

ză capacitatea de luptă cu resursele; 
rare şi susţinere în teatru sporite; 
area unei capacităţi speciale de operaţii. 
Figura 14 

ţa obiectiv caută să echilibreze cerinţele şi angajamentele noastre 
 realităţile financiare, astfel încât să putem redirecţiona o parte mai 

esurselor financiare disponibile de la personal spre instrucţie şi 
re. Nu vom obţine economii importante imediat, datorită costurilor 
ducerilor de personal. Doresc să subliniez faptul că implementarea 
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Forţei Obiectiv 2007 este parte integrantă a procesului de reformă şi demon-
strează continuitatea acestuia şi în perioada de preaccedere. Menţionez că, in 
calitate de invitaţi la Alianţă, vom avea o mai mare flexibilitate în proiectarea 
forţei şi sperăm într-o accelerare semnificativă a procesului de implementare.  
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Forţa obiectiv va fi cu 30 până la 35 % mai mică decât Forţa 

Program 2003. Planificăm eliminarea tuturor structurilor actuale de 
rezervă şi a centrelor de mobilizare şi vom reduce substanţial forţele 
teritoriale şi structurile centrale. Spre exemplu, desfiinţarea sau transferul 
unităţilor şi funcţiunilor va avea ca rezultat o reducere generală cu 70% a 
personalului din structurile centrale. 

 
Am concluzionat că economii substanţiale pot fi făcute prin 

eliminarea unităţilor de transmisiuni, logistică sau administrative ce nu ne 
sunt necesare, prin închiderea unor depozite, facilităţi de instrucţie sau a 
altor clădiri. În plus, considerăm că putem realiza economii substanţiale pe 
termen lung prin reorganizarea sistemului militar de învăţământ şi a 
actualei sale infrastructuri.  

Ca urmare a procesului de implementare a Forţei Obiectiv 2007, 
treptat, va trebui să renunţăm la serviciul militar obligatoriu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORŢA OBIECTIV 2007 – EŞALONARE ÎN TIMP 
 
 
 
 

 
 Dezvoltare & Implementare 

 
 

Aprobare 
Guvern 

Grupul de Lucru 
pentru 

Forţa Obiectiv 

Forţa mai mică pe 
care ne-o permitem 

financiar 

Obiect
2004. 

nomin

 

Decizie Consiliu 
Suprem 
 

IMPLEMENTAREA  FORŢEI 
 

  2002                                                  2003                        2004 -------------------------------- 2007 

Figura 17 
 
Pornind de la faptul că, din punct de vedere politic, a fost acceptată Forţa 
iv 2007, va trebui să pregătim implementarea acesteia începând cu anul 

În procesul de reducere şi restructurare, vom acorda prioritate unităţilor 
alizate pentru apărarea colectivă sau alte operaţiuni internaţionale. 
Forţa Obiectiv va fi complet implementată în anul 2007. 
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Sperăm să menţinem dificultăţile şi costurile la minim, realizând, pe 
baza planurilor anterioare, dezactivarea unităţilor şi un ritm natural al reducerii 
personalului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIBILE ROLURI 
1. FURNIZOR DE EXPERIENŢĂ 

ÎN DOMENIUL COOPERĂRII 
PfP 

2. ROL SPECIAL ÎN CADRUL 
DIALOGULUI 
MEDITERANEAN 

3. BENEFICIARA UNOR 
PROGRAME DIN CADRUL 
PfP INTENSIFICAT 

Posibila 
amplificare  

şi  
diversificare  

a rolului 
României 

România dispune de 
-Experienţă 
-Structuri adecvate  
pentru activităţi EAPC 
şi PfP 
-Adaptabilitate 
demonstrată 
-Relaţii deosebite cu 
statele de interes pentru 
NATO 

POSIBILUL ROL AL ROMÂNIEI ÎN CADRUL 
PARTENERIATELOR NATO DE COOPERARE 

 
Figura 18 

 
Rolul României în cadrul Parteneriatului pentru Pace, ca ţară invitată în 

Alianţa, se va amplifica şi diversifica. Considerentele care stau la baza acestei 
aserţiuni sunt, în fapt, posibilităţi pe care ţara noastră le deţine,  o parte din ele 
fiind menţionate şi în figura 18.  

România poate: 
 - deveni un furnizor de experienţă în domeniul PfP; 
 - primi un rol special în cadrul dialogului mediteranean; 
 - fi beneficiara unor programe din cadrul PfP intensificat. 
Pornind de la experienţa acumulată,  pot concluziona că Parteneriatul 

pentru Pace va fi şi în viitor un instrument important de consolidare a stabilităţii 
şi securităţii continentale, în care Armata României este hotărâtă, să joace un rol 
activ, în funcţie de decizia politică naţională.  

 
Contribuţia la sistemul de comandă şi control implică: 
 participarea în cadrul Comandamentului Corpului Turc de Desfăşurare 

Rapidă, Comandamentului Corpului Italian de Desfăşurare Rapidă şi Corpului 
“C” (Grecia) cu ofiţeri de stat major/module de comandament; 

  integrarea Comandamentului Operaţional Naval în Comandamentul 
Corpului Turc de Desfăşurare Rapidă, numai pentru acţiuni în Marea Neagră; 

 asigurarea unor puncte de comandă adăpostite – ca puncte de comandă 
de rezervă sau înaintate; 
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 integrarea COAP şi a sistemului teritorial de apărare aeriană în 
programul NATO ,,Theatre Missile Defence”. 
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Figura 20 

 
Încă nu cunoaştem toate aspectele referitoare la conţinutul convorbirilor 

de aderare, dar avem elemente ale perspectivei efortului pe care componenta 
militară va trebui să-l facă în perioada de preaccedere pentru o perioada de 15 
luni, astfel încât să putem fi pregătiţi să abordăm cu pragmatism şi operativ 
solicitările Alianţei. Consider că nu sunt elemente care să indice dificultăţi în 
realizarea obiectivelor/problemelor din domeniul apărării. Prezint mai departe, 
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pentru a vă convinge, câteva din obiectivele prioritare asupra cărora ne vom 
concentra efortul în continuare.  

Obiectivul 1: Realizarea unei structuri a forţei mai mică, dar mai 
flexibilă, capabilă, desfăşurabilă şi sustenabilă care să fie compatibilă cu forţele 
şi structurile de comandă ale NATO. Forţa Obiectiv 2007 răspunde complet 
acestui deziderat.  

Obiectivul 2: La data accederii în NATO va trebui să fim în măsura să 
asigurăm conectivitatea cu NATINADS. Acest obiectiv poate fi atins şi 
pentru că s-a încheiat Memorandumul dintre NATO şi România cu 
privire la algoritmul conectării.  

Obiectivul 3: La data accederii trebuie să fim siguri că s-au luat 
măsurile de realizare a unor comunicaţii sigure şi secretizate. În prezent există 
asemenea disponibilităţi.  

 Obiectivul 4: La data accederii trebuie întocmită o bază de date pentru 
Suportul Naţiunii Gazdă (HNS). În prezent exista un catalog HNS. Rămâne 
ca NATO să-şi identifice nevoile urmând să stabilească măsurile de 
îmbunătăţire şi modernizare a facilităţilor existente. 

Obiectivul 5: La data accederii trebuie ca învăţământul şi instrucţia să 
fie adaptate şi să reflecte strategia, doctrina, procedurile si standardele NATO. 
Multe au fost realizate în acest sens. Subunităţile angajate în misiuni 
internaţionale au dovedit capacitatea de a opera efectiv alături de forţe 
NATO. Evident că este mult de făcut în ceea ce priveşte intensificarea 
instrucţiei la toate nivelurile. 

Obiectivul 6: La data accederii trebuie să fim siguri că a fost selecţionat 
şi pregătit un număr adecvat de generali, ofiţeri, subofiţeri şi militari angajaţi pe 
baza de contract pentru ocuparea poziţiilor în cadrul Comandamentelor NATO. 
Aprecierile anuale trebuie să reflecte personalitatea, expertiza şi abilitatea 
acestora de a lucra în mediul internaţional. Acest proces este unul 
continuu şi de maximă importanţă.   

Obiectivul fundamental al Armatei României rămâne continuarea 
efortului pentru integrarea deplina  în structurile de securitate euro-
atlantice. Reforma sistemului militar românesc va continua şi se va 
accelera, pe baza unui plan care corelează mai bine costurile cu obiectivele 
integrării. Reforma nu reprezintă un obiectiv în sine, ci corespunde 
nevoilor de apărare a României şi opţiunii noastre de integrare în NATO. 

 Vom  continua să participăm la misiunile internaţionale, în funcţie de 
solicitări, deciziile factorului politic românesc şi resursele la  dispoziţie. 
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SISTEMUL DE ORDINE PUBLICĂ POST-PRAGA 

Senator Norica NICOLAI, 
Comisia de Apărare, Ordine Publică  

şi Siguranţă Naţională  

Summit-ul NATO de la Praga – redefineşte conceptul strategic 
de securitate. Cuvântul cheie al summit-ului a fost pacea – trei direcţii 
de menţinere a păcii: combaterea terorismului şi a tiraniei (sistemele 
totalitare), menţinerea păcii, prin construirea de relaţii de colaborare 
între marile puteri, şi extensia, prin crearea de societăţi libere şi 
democratice.  

Aceste trei direcţii sunt o provocare şi pentru sistemul de ordine 
publică, deoarece, fără îndoială, combaterea terorismului va fi un 
atribut de competenţă şi pentru Ministerul de Interne, Jandarmerie, iar 
siguranţa cetăţeanului şi asigurarea ordinii publice sunt esenţiale 
pentru asigurarea democraţiei şi a statului de drept. 

În acest context, noi abordăm două componente de activităţi în 
Ministerul de Interne: activitatea de combatere a criminalităţii 
organizate (recenta aprobare a Legii privind combaterea criminalităţii 
organizate) şi rolul informaţiei cu privire la săvârşirea infracţiunilor 
specifice. 

Regăsim, în text de lege, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate şi două protocoale adiţionale: cel 
privind prevenirea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a 
femeilor şi copiilor, şi Protocolul împotriva traficului de emigranţi pe calea 
terestră, a aerului şi pe mare. 

Criminalitatea de acest tip constituie un risc semnificativ la adresa 
securităţii interne. Tocmai din acest motiv, noile acte normative menţionate 
consacră tehnici noi de investigare a criminalitaţii organizate. 

Ministerul de Interne îşi constituie structuri specializate pentru 
prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, urmând să asigure 
cadrul organizatoric necesar, pregătirea şi specializarea personalului în 
acest scop. 

La nivelul structurilor specializate se pot constitui, în condiţiile legii, 
compartimente tehnice pentru desfăşurarea activităţii de obţinere, 
prelucrare, verificare şi stocare a informaţiilor din acest domeniu. 

Cred că, în acest context, Ministerul de Interne trebuie să pună în 
discuţie situaţia unităţii 0962, care iniţial a fost constituită ca o unitate de 
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protecţie internă, pentru ca ulterior, prin 0629/2001, să realizeze şi activităţi 
specifice de combatere a criminalităţii organizate. 

Este greu de admis că aceeaşi unitate poate lucra în domeniul 
informaţiilor şi contrainformaţiilor, iar stocarea informaţiilor specifice 
mediului infracţional nu trebuie concentrată într-o singură unitate. E 
necesar ca Ministerul de Interne să-şi creeze structuri specifice 
direcţiei de combatere a crimei organizate pe direcţii de muncă. 

Actuala structură este dificil de abordat şi din prisma controlului 
civil asupra activităţii specifice. Or, controlul civil al structurilor militare şi 
de ordine publică este o exigenţă a realizării democraţiei. 

Ministerul de Interne va trebui să-şi dezvolte componenta de 
prevenire a criminalităţii. Poliţia nu trebuie separată de populaţie; 
recrutarea personalului trebuie să se facă pe principiu de transparenţă şi nu 
numai; se impune stricta specializare în cadrul Ministerului de Interne. 
Pentru un ofiţer de poliţie, serviciul public este mai mult decît un concept 
vag. Când populaţia are nevoie de ajutor, poliţistul este primul care trebuie 
să răspundă la solicitarea cetăţeanului. Capacitatea umană şi tehnică de 
reacţie a poliţiei este slabă. Va trebui ca poliţistul să se transforme în 
purtător de decizie la toate nivelurile. Pentru aceasta se cer schimbate 
regulile interne de organizare, cât şi regulile de procedură penală. Poliţia e 
nevoie să fie definită ca o parte a justiţiei penale, în strâns contact cu 
publicul. 

Încrederea publică în justiţia criminală depinde de încrederea pe 
care populaţia o are în poliţist. Poliţia, sistemul de justiţie, guvernele nu pot 
controla criminalitatea fără a coopera cu populaţia. În absenţa suportului 
public, ei nu pot lucra eficient. Prevenirea criminalităţii trebuie să devină o 
parte semnificativă şi permanentă a activităţii poliţiei.  

Elementele specifice ale misiunii poliţiei în acest domeniu ar putea 
fi: suprimarea criminalităţii, acţiuni de descurajare a tendinţelor criminale 
(societatea trebuie să pedepsească), recuperarea prejudiciilor, reglarea 
comportamentului neinfracţional (în controlul rutier, sănătate), organizarea 
unor servicii adiacente (serviciu de urgenţă, asistenţă acordată administra-
ţiei locale, programe specifice). 

În planul resurselor umane, trebuie să specializăm poliţişti în 
prevenirea criminalităţii. Rolul practicianului în prevenirea criminalităţii e 
necesar să fie acela de a servi persoanelor individuale, de a le învăţa cum să 
reducă riscurile criminalităţii. Efortul de a impune securitatea la nivel 
individual începe cu educaţia publicului prin campanii publice. 
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NECESITATEA REORIENTARII PLANULUI  
DE RELAŢII INTERNAŢIONALE SPRE PARTICIPAREA 

LA COMITETELE ŞI GRUPURILE DE LUCRU NATO 

General locotenent dr. Eugen BĂDĂLAN, 
 Statul Major al Forţelor Terestre 

Ne găsim cu toţii în procesul de pregătire a României şi, 
implicit, a armatei sale pentru integrare, după ce, la 21-22 noiembrie, 
la Summit-ul NATO de la Praga, secretarul general NATO a adresat 
invitaţia formală de începere a convorbirilor de aderare a ţării noastre 
la Alianţa Nord-Atlantică. 

Dorim ca efortul depus până în prezent pentru îndeplinirea 
obligaţiilor de partener să fie recunoscut şi să culegem roadele 
acestuia. Efortul, însă, nu se termină odată cu evenimentul din luna 
noiembrie, ci dinpotrivă, se va amplifica, apărând alte şi alte obiective 
deosebit de dificil de realizat.  

Sistemul nostru militar trebuie să se adapteze rapid la 
performanţele Alianţei Nord-Atlantice. Unul dintre instrumentele de 
bază, ce va fi folosit în procesul de apropiere faţă de exigenţele pe 
care le va impune noul statut de ţară invitată, va fi, fără indoială, 
planul de relaţii internaţionale.  

De modul în care vom şti să-l constituim şi să-l gestionăm va 
depinde în mare parte achiziţionarea unor informaţii cu grad ridicat de 
importanţă, ce se vor putea utiliza cu mare uşurinţă în constituirea 
unor planuri şi programe credibile şi folositoare pentru întregul 
spectru de structuri, domenii şi activităţi specifice organismului 
militar. 

În prezent, Planul de Relaţii Internaţionale al M.Ap.N. - şi mă 
refer la partea ce revine SMFT - este structurat (ca şi în anii anteriori) 
pe următoarele capitole: 

A. Activităţi bilaterale: 
a) deplasări în străinătate; 
b) primiri în ţară. 

B. Activităţi în cadrul PfP: 
a) deplasări în străinătate; 
b) primiri în ţară. 

În cadrul activităţilor bilaterale sunt incluse şi activităţile din 
Programul MIL-TO-MIL. La nivelul SMFT, activităţile bilaterale 
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reprezintă 78% din ansamblul planului. În capitolul activităţi bilaterale 
sunt incluse, în acest an, şi un număr de activităţi care s-au desfăşurat 
în cadrul Programului PfP, ceea ce face ca valoarea procentuală a 
activităţilor strict bilaterale să fie de 60%.  

Sumele necesare desfăşurării activităţilor pentru anul 2003 s-au 
stabilit în concordanţă cu recomandările primite de la structurile cu 
responsabilităţi în domeniu, din eşaloanele superioare. Rămâne de 
văzut în ce măsură se va îndeplini şi mai bine dezideratul comun 
privind corelarea deplină a prevederilor planurilor bilaterale semnate 
de părţi cu cele ale Planului de Relaţii Internaţionale al M.Ap.N. În 
acest sens, se impune a fi menţionat faptul că, în cursul anului 2002, 
eforturile generale s-au îndreptat (şi, într-o măsură apreciabilă, au 
reuşit) spre realizarea acestei corelări. Inevitabil, însă, apar modificări, 
respectiv amânarea, anularea, renunţarea sau înlocuirea anumitor 
activităţi, cu implicaţiile ce se deduc. Nu s-au întreprins demersuri şi 
nu s-au stabilit parametrii Planului de relaţii internaţionale (partea ce 
ne revine) în anii următori (2004-2007), nefiindu-ne solicitate, până în 
prezent, propuneri de perspectivă în acest sens. 

Permiteţi-mi, deci, ca, pe baza studiului modalităţilor în care 
este organizată reprezentarea şi activitatea în NATO, să formulez 
unele păreri privind necesitatea reorientării, în viitor, a planului de 
relaţii militare. 

În prezent, ca şi celelalte ţări partenere, România dispune de 
propriul său Birou de legătură şi de o Misiune diplomatică la Cartierul 
General al NATO. Legăturile noastre permanente militare cu NATO 
sunt întărite continuu prin încadrarea unor funcţii numite “Elemente 
de Personal al PfP”. Aceste elemente prezente atât la Cartierul 
General al NATO din Bruxelles, cât şi în cadrul altor structuri NATO 
constau în posturi pentru care România, ca ţară parteneră, poate 
desemna candidaţi. Ofiţerii din ţările partenere ce ocupă aceste funcţii 
lucrează împreună cu ofiţerii din ţările membre NATO, participând la 
pregătirea discuţiilor asupra politicii şi la aplicarea deciziilor de 
politică ce au ca obiect problemele militare relevante pentru PfP. 

Ceea ce ne interesează însă în mod deosebit este cum este 
organizată cooperarea, consultarea şi activitatea în unele organisme, 
comitete şi grupuri de lucru NATO, la activitatea cărora vom participa 
intens după ce vom deveni membri cu drepturi depline ai Alianţei. 

Principiul fundamental al Alianţei este cel al angajamentului 
comun şi al cooperării mutuale între statele membre suverane, în 
serviciul indivizibilităţii securităţii tuturor membrilor. Solidaritatea şi 
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coeziunea în interiorul Alianţei sunt asigurate printr-o cooperare 
permanentă, care se exercită în domeniile politic şi militar, ceea ce 
garantează că nici o ţară aliată nu va fi constrânsă să conteze numai pe 
propriile sale eforturi pentru a răspunde nevoilor proprii de securitate. 
Alianţa le permite să-şi asigure obiectivele esenţiale ale securităţii lor 
naţionale prin exercitarea unui efort colectiv, rezultat al unui dialog 
permanent, care este prezent la toate nivelurile şi care le facilitează 
dezvoltarea unor relaţii amicale şi profesionale în beneficiul tuturor.  

Alianţa este interesată în cel mai înalt grad în menţinerea unor 
capacităţi militare eficiente în orice împrejurare, dispunînd 
coordonarea tuturor eforturilor, în principal printr-o activitate comună 
în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru.  

Împărţirea echitabilă a rolurilor şi responsabilităţilor, precum şi 
a avantajelor care decurg din organizarea unei apărări comune este 
indispensabilă pentru realizarea obiectivelor Alianţei. În cadrul 
comitetelor şi grupurilor de lucru NATO, aliaţii îşi aduc contribuţii 
substanţiale în domenii foarte diverse. Ele sunt bazate pe proceduri de 
consultare, planuri operaţionale comune, aranjamente privitoare la 
pregătire şi dotare, echilibrul de roluri şi responsabilităţi. 

Scopul activităţilor care se desfăşoară la nivelul tuturor 
structurilor existente la Cartierul General al NATO este existenţa unor 
forţe bine antrenate şi echipate, cu un nivel de pregătire adecvat şi în 
număr suficient pentru a putea face faţă gamei complete de situaţii 
posibile şi, de asemenea, perfecţionarea permanentă a structurilor de 
susţinere, a celor de planificare, precum şi a capacităţilor de 
comandament şi de control, care sunt esenţiale fiecărui stat, pentru a-i 
permite furnizarea de contribuţii militare eficiente. Doctrinele şi 
planurile care se stabilesc, de cele mai multe ori de comun acord, au 
menirea să pregătească Alianţa pentru a asigura o descurajare şi o 
apărare credibilă în orice situaţie, să reducă vulnerabilităţile 
operaţionale ale forţelor sale militare, păstrându-le flexibilitatea şi 
eficacitatea pentru a răspunde riscurilor de orice natură.  

Capacitatea Alianţei de a îndeplini gama completă a misiunilor 
sale va depinde din ce în ce mai mult de recurgerea la forţe 
multinaţionale şi, pe cale de consecinţă, de modul în care Alianţa va 
şti să organizeze o consultare permanentă între naţiuni a experţilor pe 
diferite probleme, cei care sunt în măsură ca, prin munca lor, să 
crească coeziunea acestor forţe, în particular a celor ce vor fi în 
măsură să se defăşoare rapid pentru a organiza apărarea colectivă sau 
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pentru a duce operaţii de răspuns la crizele ce nu sunt proprii 
operaţiunilor articolului 5.  

1. COOPERAREA, PLANIFICAREA ŞI  
STANDARDIZAREA ÎN DOMENIUL ARMAMENTELOR 

Echiparea şi întreţinerea forţelor armate incumbă responsa-
bilitate ţărilor membre NATO. În general, problemele de cercetare 
ştiinţifică, de dezvoltare şi de protecţie cu privire la echipamentele 
militare sunt tratare de fiecare ţară în conformitate cu propriile sale 
cerinţe şi angajamente faţă de NATO. Cu toate acestea, o coordonare 
şi cooperarea în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru sunt 
percepute ca foarte importante, unul dintre obiectivele-cheie fiind de a 
promova standardizarea armamentelor cel puţin până la nivelul 
interoperabilităţii. Succesul cooperării în domeniul armamentelor 
oferă un exemplu practic cu privire la avantajele apărării colective pe 
probleme politice, militare şi de resurse, şi contribuie la întărirea 
coeziunii Alianţei, demonstrând, într-un domeniu-cheie, unitatea care 
prevalează între naţiuni suverane şi independente. Această cooperare 
are nevoie de o concepţie bine elaborată şi articulată cu privire la 
planificarea armamentelor, care să permită exploatarea posibilităţilor 
de a aloca cu mai multă eficienţă resursele necesare cercetării 
ştiinţifice, dezvoltării şi producţiei. În cadrul Alianţei, aceasta depinde 
în acelaşi timp de conservarea unei baze industriale şi tehnologice 
solide. 

 
Cooperarea în domeniul armamentelor 

 
Cooperarea între ţările membre NATO în domeniul 

armamentelor reiese din Conferinţa directorilor naţionali ai 
armamentelor (CDNA), care se reuneşte în mod regulat pentru a 
examina problemele politice, economice şi tehnice privind dezvoltarea 
şi achiziţia de echipamente pentru forţele NATO. Grupurile pentru 
armamente ale forţelor terestre, aeriene şi navale sprijină lucrările 
Conferinţei şi sunt responsabile pe domenile respective. Comitetul 
pentru cercetare şi tehnologie, care este un organism NATO integrat, 
însărcinat cu cercetarea şi dezvoltarea tehnologică în domeniul 
apărării, oferă recomandări şi asistenţă CDNA şi Comitetului militar. 
El desfăşoară un program de colaborare prin activităţi cu privire la o 
serie de probleme de cercetare şi tehnologice care ţin de apărare. 
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Asistenţa pentru probleme industriale este asigurată de Grupul 
consultativ industrial NATO (NIAG), care permite CDNA să 
beneficieze de o perspectivă industrială cu privire la modalitatea de a 
promova cooperarea guvernelor cu industriile şi chiar între industrii şi 
ajută Conferinţa să studieze oportunităţile care se oferă în materie de 
colaborare internaţională. Alte grupuri create de Conferinţă, numite 
iniţial Grupuri cadru, denumite ulterior ”Grupurile CDNA pentru 
Parteneriat”, lucrează în domenii precum politica şi practicile de 
achiziţii pentru apărare, codificarea, garantarea calităţii, criteriile 
privind testarea şi siguranţa muniţiilor, precum şi standardizarea 
materialelor. 

În această structură, grupuri de lucru şi ad hoc sunt însărcinate 
să promoveze cooperarea în domenii specifice. Structura globală 
permite ţărilor membre să opteze pentru proiecte de echipament şi 
cerecetare la care doresc să participe. În acelaşi timp, ea facilitează 
schimbul de informaţii cu privire la programele naţionale de 
echipament şi la domeniile tehnice şi logistice în care cooperarea 
poate prezenta avantaje pentru state, în particular, şi pentru NATO, în 
general.  

 
Planificarea armamentelor 

 
În 1989, Consiliul Atlanticului de Nord a aprobat crearea  unui 

Sistem de planificare a armamentelor convenţionale (SPOAC). 
Obiectivele acestui sistem sunt de a furniza CDNA şi statelor 
elemente de orientatre cu privire la modalitatea optimă de a răspunde 
cerinţelor militare ale Alianţei, prin programe care se referă la 
înarmări individuale şi colective, de a armoniza planurile de achiziţie 
în domeiul apărării pe termen cât mai lung şi de a propune oportunităţi 
viitoare de cooperare în materie de înarmări la nivelul Alianţei. Acest 
proces de planificare a avut ca rezultat o serie de recomandări 
transmise din 2 în 2 ani de către Comitetul de evaluare a armelor 
convenţionale al NATO sub autoritatea CDNA. 

 
Standardizarea 

 
Standardizarea forţelor NATO aduce o contribuţie importantă 

eficacităţii operaţionale combinate a forţelor armate ale Alianţei şi 
permite utilizarea cât mai eficientă a resurselor economice. În acest 
sens au fost depuse eforturi în domenii numeroase şi diverse în 
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vederea optimizării cooperării şi a eliminării efortului dublu în 
cercetare, în dezvoltare, producţie, achiziţie şi sprijinirea sistemelor de 
apărare. Acordurile de standardizare NATO relative la proceduri, 
sisteme şi echipamente, acorduri cunoscute sub numele de STANAG, 
sunt puse în practică şi promulgate de Biroul militar NATO pentru 
standardizare, împreună cu Conferinţa directorilor naţionali ai 
armamentelor, şi de către alte autorităţi implicate. 

Formulând, adoptând, punând în practică şi menţinând normele 
relative la echipamentele şi procedurile utilizate de NATO, se 
contribuie în mod considerabil la coeziunea Alianţei şi la eficacitatea 
structurii sale de apărare. Dacă standardizarea vizează sectoare 
numeroase, principala instanţă însărcinată cu problemele politice din 
acest domeniu este organizaţia NATO pentru standardizare (NSO), al 
cărei obiectiv este să facă din standardizare o parte integrantă din 
procesul de planificare al Alianţei şi care joacă rolul de coordonator 
între organismele NATO de la nivel înalt ce se confruntă cu cerinţele 
de standardizare. NSO a fost creată în 1995 pentru a da un impuls nou 
activităţilor Alianţei care vizează ameliorarea, coordonarea politicilor 
şi programelor aliate referitoare la standardizarea în domeniile 
materialului, tehnicilor şi operaţiunilor.  

2. SISTEME DE INFORMARE ŞI DE COMUNICARE 

La nivelul NATO, problemele privind consultarea, comanda şi 
controlul operaţiunilor sunt desemnate prin termenul generic “C3”. 
Organizaţia NATO pentru consultare, comandă şi control (NC3O) este 
însărcinată să asigure, la nivelul Alianţei, o capacitate rentabilă, 
interoperabilă şi sigură care să permită garantarea unui nivel ridicat de 
consultare politică, de comandă şi de control al forţelor armate. 
Această sarcină este realizată printr-un nivel de informare şi 
comunicare (SIC) care acoperă întreg teritoriul NATO, reunind la 
sediul NATO, la Bruxelles, toate cartierele generale ale structurii de 
comandă integrate, capitalele ţărilor şi cele mai înalte niveluri 
naţionale de comandament. Acest sistem colaborează în interfaţa cu 
reţele naţionale fixe şi mobile. O reţea protejată este în curs de 
realizare pentru consultări politice cu ţările participante la activităţile 
Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (CPEA). 

NC3O este formată dintr-un organism însărcinat cu orientările 
Biroului NATO pentru consultare, comandă şi control (NC3B), ce 
dispune de o sub-structură a cărei sarcină este de a promova 
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programele de cooperare şi activităţile de standardizare la nivel 
multinaţional în domeniul C3, de a coordona programele de achiziţie 
multinaţională şi naţională finanţate în comun de NATO şi de a 
furniza servicii care să sprijine cercetarea operaţională. Biroul  face 
recomandări Consiliului Atlanticului de Nord şi Comitetului, pentru 
planificarea apărării, dar şi Comitetului militar, asupra tuturor 
problemelor care intră în competenţa sa.  

Structura NC3O mai cuprinde două agenţii. Agenţia C3 a 
NATO (NC3A) este însărcinată la nivel central cu planificarea, 
construcţia şi integrarea cu asistenţa tehnică şi controlul configuraţiei 
sistemelor C3 ale NATO. Ea oferă în acelaşi timp opinii ştinţifice şi 
tehnice, precum şi un suport, în aceste domenii, Înalţilor comandanţi 
ai NATO şi altor autorităţi asupra unor probleme legate de cercetarea 
operaţională, supraveghere, comandament şi de desfăşurarea 
operaţiunilor aeriene, precum şi asistenţă tehnică pentru exerciţii şi 
operaţii.  

Agenţia NATO de exploatare şi sprijinire a SIC (NACOSA) 
asigură funcţionarea şi întreţinerea sistemului NATO de informare şi 
comunicare a structurii sale adiacente, prin elemente de control 
subordonate.  

3. APĂRAREA ANTIAERIANĂ 

Comitetul NATO pentru apărare antiaeriană (NADC) este 
însărcinat să transmită, în atenţia Consiliului Atlanticului de Nord şi a 
Comitetului pentru planificarea apărării, punctele de vedere cu privire 
la toate aspectele ce ţin de apărarea antiaeriană, inclusiv apărarea 
împotriva rachetelor tactice. De asemenea, el permite statelor membre 
să-şi armonizeze programele cu planurile internaţionale referitoare la 
comanda şi controlul aerian, precum şi la armamentele de apărare 
antiaeriană. Apărarea antiaeriană a Canadei şi SUA este coordonată în 
cadrul Comandamentului apărării antiaeriene a Americii de Nord 
(NORAD). 

O apărare antiaeriană eficientă este indispensabilă securităţii 
Alianţei. Ea este asigurată printr-un sistem complex care permite 
detectarea, urmărirea şi interceptarea aeronavelor şi a rachetelor 
tactice, fie prin sisteme de arme maritime şi arme cu baza la sol, fie 
prin aparate de interceptare. Structura de comandă şi de control a 
apărării antiaeriene este formată din fosta Infrastructură la sol de 
apărare antiaeriană a NATO (NADGE), înlocuită de organizaţia de 
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management a sistemului de comandă şi control aerian a NATO 
(NACMO), care cuprinde un anumit număr de staţii dispuse din 
nordul Norvegiei până în Turcia orientală, din Infrastructura 
electronică ameliorată a apărării aeriene a Marii Britanii (IUKADGE) 
şi din sistemul de comandă şi control aeriene al Portugaliei 
(POACCS). Aceste sisteme integrează diferite staţii dotate cu radare 
moderne şi cu sisteme perfecţionate de prelucrare şi de afişaj al 
informaţiilor, conectate la reţelele de comunicaţii numerice moderne. 

Întrucât în prezent numeroase ţări posedă rachete tactice, 
Alianţa studiază, de asemenea, contramăsurile pentru astfel de 
sisteme. CDNA a întreprins activităţi privind stabilirea unei capacităţi 
aliate de supravehere terestră care ar veni în completarea potenţialului 
AWACS şi ar constitui un instrument util pentru operaţiunile militare 
în contextul apărării antiaeriene lărgite (de exemplu, operaţiunile 
împotriva forţelor convenţionale), cum ar fi menţinerea păcii şi 
gestionarea crizelor. 

 
Statul Major de Consultare, Comandă şi Control de la 

Cartierul General al NATO (NHQC3S) 
 
NHQC3S combină elementele vechiului C3, privind atât 

Secretariatul inernaţional, cât şi Statul Major militar internaţional, 
formând un singur stat major integrat. Principala sarcină a NHQC3S 
este de a dezvolta politic linii acţiune pentru planificarea, 
implementarea, operaţionalizarea şi menţinerea sistemului de 
informaţii şi comunicaţii al NATO (CIS) şi de a monitoriza aplicarea 
acestuia. Statul Major oferă sprijin pentru Consiliul de consultare, 
comandă şi control al NATO şi pentru substructurile sale.  

De asemenea, oferă sprijin pentru Consiliul Atlanticului de 
Nord, Comitetul militar, Directorii naţionali ai Conferinţei asupra 
armamentelor şi Consiliul Superior privind resursele, dar şi pentru alte 
comitete cu responsabilităţi legate de problemele C3.  

Statul Major este alcătuit din 4 organizaţii: politici şi necesităţi; 
interoperabilitate; securitatea informaţiei şi managementul de 
frecvenţă şi operează sub conducerea coordonată a asistentului 
Secretarului General pentru sprijinul apărării şi a Directorului Statului 
Major militar inernaţional. Directorul NHQC3S este co-preşedinte al 
Consiliului NC3 şi Preşedinte al reprezentanţilor naţionali C3 (NC3 
Reps.). 
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4. ORGANISME SUBORDONATE ÎNFIINŢATE DE CONSILIU ŞI 
DE ALTE FORUMURI DECIZIONALE ALE NATO 

În general, organismele subordonate înfiinţate de Consiliul 
Atlanticului de Nord, Comitetul pentru planificarea apărării, grupul de 
planificare nucleară sau Comitetul Militar al NATO, au o funcţie 
consultativă şi întreprind studii  asupra unor probleme specifice, în 
baza mandatului conferit de organismul tutelar. Rolul lor este, în 
principal, de a formula recomandări de politică, ce pot fi folosite ca 
bază pentru procesul decizional.  

Multe dintre organizaţiile amintite în acest capitol se înscriu în 
categoria Organizaţiilor NATO pentru producţie şi logistică, denumite 
“NPLO”. Ele sunt organisme auxiliare, create în contextul aplicării 
Tratatului Atlanticului de Nord. Fiecărei NPLO îi este asigurată 
independenţa organizaţională, administrativă şi financiară faţă de 
Consiliul Atlanticului de Nord. Sarcina lor este de a stabili cerinţele 
colective ale ţărilor participante în domenii de importanţă cum ar fi, 
planificare şi dezvoltare, producţie şi sprijin operaţional şi logistic, 
precum şi coordonare, în conformitate cu Cartele lor individuale. 

Calitatea de membru al NPLO este accesibilă tuturor ţărilor 
membre NATO, în baza Memorandumului de înţelegere (MOU), 
semnat de fiecare ţară participantă. În mod obişnuit, fiecare NPLO 
este alcătuită dintr-un comitet superior de politică, un Consiliu de 
directori (uneori denumit Consiliul director), care acţionează ca 
organism coordonator, fiind răspunzător pentru promovarea 
intereselor colective ale ţărilor membre, comitete subordonate sau 
grupuri de lucru înfiinţate de Consiliu, răspunzând de unele aspecte 
specifice ale sarcinilor, şi o agenţie executivă care este componenta 
administrativă a NPLO, condusă, de obicei, de un Director general. 

În prezent, există aproximativ 20 de Comitete directoare pentru 
proiecte/Birouri de proiect în cadrul NATO. Următoarele secţii oferă 
informaţii mai detaliate asupra comitetelor, organizaţiilor şi agenţiilor 
de politică descrise mai sus, în domeniile proprii de specializare, fiind 
grupate în categorii: 

• Logistică de consum; 
• Logistcă de producţie şi echipamente; 
• Standardizare; 
• Planificare în situaţii de urgenţă civilă; 
• Coordonarea traficului aerian, Apărare antiaeriană; 
• Supraveghere aeropurtată îndepărtată; 
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• Sisteme de comunicare şi informatice;  
• Coordonarea frecvenţelor radio; 
• Război electronic; 
• Meteorologie; 
• Cercetare şi tehnologie; 
• Educaţie şi instruire. 

5. LOGISTICA DE CONSUM 

Conferinţa specialiştilor NATO pe probleme de logistică 
(SNLC) 

Principalul comitet care se ocupă cu logistica de consum, 
SNLC se reuneşte, sub preşedenţia Secretariatului General al NATO, 
de două ori pe an, în sesiune comună militară şi civilă. Are doi 
copreşedinţi permamenţi, respectiv Secretarul General adjunct pentru 
investiţii de securitate, logistică şi planificare în situaţii de urgenţă 
civilă şi Directorul adjunct al Comitetului militar. Conferinţa se află 
sub autoritatea atît a Consiliului, cât şi a Comitetului militar, 
reflectând dependenţa logisticii de consum de factori atât civili, cât şi 
militari. 

Conferinţa este alcătuită din înalţi reprezentanţi naţionali, civili 
şi militari, din cadrul ministerelor de Apărare sau al unor organisme 
echivalente cu activitatea în domeniul logisticii de consum din ţările 
membre NATO. 

Sarcina generală a SNLC este de a aborda problemele legate de 
logistica de consum, în vederea întăririi performanţei, eficienţei 
capacităţii de susţinere şi eficacităţii de luptă a Alianţei.  

Organizaţia NATO pentru întreţinere şi aprovizionare 
(NAMSO) 

Organizaţia NATO pentru întreţinere şi aprovizionare este 
structura care să ofere suportul logistic al sistemelor selectate de 
armament din dotarea a două sau mai multe ţări NATO, prin 
procurarea şi aprovizionarea comună cu piese de rezervă şi prin 
prevederea echipamentelor de întreţinere şi reparaţie. 

Agenţia NATO pentru întreţinere şi aprovizionare 
(NAMSA) 

Agenţia pentru întreţinere  şi aprovizionare este braţul executiv 
al NAMSO. Sarcina sa este de a oferi servicii logistice în sprijinul 
sistemelor de arme şi echipamente, deţinute în comun de către ţările 
membre NATO, în scopul pregătirii materialelor, îmbunătăţirii 
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operaţiunilor logistice şi reducerii cheltuielilor, printr-un sistem 
consolidat de achiziţii în domeniile: furnizare, întreţinere, calibrare, 
procurare, transport, suport tehnic, servicii inginereşti şi gestionarea 
structurii. Susţinut de Agenţia NATO pentru întreţinere şi 
aprovizionare (NAMSA), Grupul directorilor naţionali pentru 
codificare coordonează Sistemul de codificare al NATO (NCS), în 
numele CNAD. 

Sistemul de oleoducte al NATO (NPS) 
Sistemul de oleoducte al NATO cuprinde nouă sisteme militare 

separate de depozitare şi distribuţie a combustibililor şi lubrifianţilor 
şi este desemnat să asigure furnizarea şi distribuirea permanentă a 
produselor petroliere necesare NATO. Sistemul este alcătuit dintr-un 
număr de sub-sisteme naţionale de oleoducte, incluzând Italia, Grecia, 
Marea Britanie, două sisteme multinaţionale, respectiv sistemul de 
oleoducte al Europei de Nord (localizat în Danemarca şi Germania) şi 
sistemul de oleoducate al Europei Centrale, incluzând Belgia, Franţa, 
Germania, Luxenburg şi Olanda. Ca întreg, NSP parcurge 12 ţări 
NATO şi deţine aproximativ 11500 de km de conducte, asigurînd 
legătura între depozitele de stocare, bazele aeriene, aeroporturi civile, 
staţii de pompare, rafinării şi puncte de intrare.  

Agenţia de gestionare a oleoductelor Europei Centrale 
(CEPMA) 

CEPMA este responsabilă de funcţionarea permanentă a 
Sistemului de oleoducte al Europei Centrale şi a echipamentelor şi 
dispozitivelor sale de stocare şi distribuţie. 

Comitetul şefilor serviciilor medicale militare (COMED) 
Comitetul şefilor serviciilor militare medicale din cadrul NATO 

cuprinde înalte autorităţi medicale militare din ţările membre. 
Constituie organismul central pentru coordonarea şi abordarea 
aspectelor militare medicale şi pentru consilierea Comitetului militar 
al NATO. În trecut, problemele medicale din cadrul NATO au fost 
privite, în general, ca responsabilitate naţională. Prin urmare, un timp 
îndelungat nu a existat necesitatea înfiinţării unei autorităţi militare 
medicale, înalt profesionalizate, în cadrul NATO. 

Noile misiuni şi concepte operaţionale ale NATO pun un accent 
mai mare pe operaţiunile militare combinate, sporind importanţa 
coordonării sprijinului medical în operaţiunile de menţinere a păcii, 
umanitare sau de intervenţie în caz de urgenţă civilă. Astfel, în 1994, a 
luat fiinţă Comitetul şefilor serviciilor medicale militare din cadrul 
NATO. 
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Alcătuit din medicii militari generalişti ai ţărilor Alianţei plus 
medicii militari ai Comandamentelor superioare ale NATO (SHAPE şi 
ACLANT) şi reprezentanţi din Statul Major militar internaţional, 
COMEDS se reuneşte bianual în sesiune plenară şi prezintă rapoarte 
anuale Comitetului militar. 

Grupurile de lucru ale COMEDS: 
Structuri, operaţiuni şi proceduri militare, Medicină militară 

preventivă, Medicină de urgenţă, Psihiatrie  militară, stomatologie, 
Materiale medicale şi farmacie militară, cooperare şi coordonare în 
cercetarea medicală militară, Igienă alimentară, tehnologia alimentară  
şi medicină veterinară, Instruire medicală. 

6. STANDARDIZAREA 

Organizaţia NATO pentru standardizare (NSO)  
 
Activităţile Organizaţiei NATO de standardizare urmăresc 

sporirea eficacităţii militare a Alianţei prin dezvoltarea, monitorizarea, 
aplicarea şi actualizarea Programului NATO de standardizare şi prin 
coordonarea activităţilor de standardizare între organismele superioare 
ale NATO. 

NSO a fost înfiinţată de Consiliul Atlanticului de Nord în 
ianuarie 1995, pentru a stimula activitatea Alianţei în direcţia 
îmbunătăţirii coordonării programelor şi politicilor pentru 
standardizarea materialelor, tehnicilor şi operaţiunilor. 

 
Comitetul NATO pentru standardizare (NCS) 
 
Comitetul oferă sfaturi Consiliului asupra tuturor problemelor 

privind standardizarea şi recomandă linii de acţiune Oficiului NATO 
de standardizare şi Biroului NATO de legătură pentru probleme de 
standardizare (NSLB). NSLB este forum intern de stat major, reunind 
elemente ale Secretariatului internaţional şi ale Statului Major militar 
internaţional, implicate în problemele de standardizare. Sarcinile sale 
principale sunt armonizarea politicilor şi procedurilor de standardizare 
şi coordonarea activităţilor de standardizare. 

Comitetul NATO pentru standardizare este prezidat de 
Secretarul General sau de cei doi co-preşedinţi permanenţi, respectiv 
Secretarul General adjunct pentru spijinirea apărării şi Directorul 
Statului Major militar internaţional. 
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Biroul pentru standardizare a NATO (ONS) 
 
Directorul Biroului pentru standardizarea NATO este şi 

directorul adjunct al Departamentului pentru logistică, armamene şi 
resurse (IMS) şi preşedinte al Agenţiei militare pentru standardizare 
(MAS). 

 
Agenţia militară pentru standardizare (MAS)  
 
Sarcina Agenţiei militare pentru standardizare este de a facilita 

standardizarea operaţională procedurală şi de materiale între ţările 
membre pentru a abilita forţele armate ale NATO să întreprindă 
misiuni comune, cu eficacitate maximă. În cadrul Organizaţiei NATO 
pentru standardizare, MAS colaborează cu experţii naţionali şi cu 
personal din rândurile Secretariatului internaţional şi Statului Major 
militar internaţional.  

Agenţia este condusă de un preşedinte, un ofiţer “cu două 
stele”, care este şi director adjunct pentru logistică, armamente şi 
resurse în cadrul Statului Major militar internaţional al NATO şi 
director al Biroului NATO pentru standardizare. Cele trei Birouri de 
servicii specializate au în componenţă câte un preşedinte, un ofiţer 
superior de stat major şi trei subofiţeri de stat major. În cadrul fiecărui 
birou, acordurile de standardizare sunt pregătite de grupurile de lucru 
alcătuite din experţi naţionali şi comandanţi militari. Cei mai mulţi 
membrii ai Biroului fac parte din personalul Reprezentanţilor militari 
ai ţării lor la NATO. În cazul Belgiei (care reprezintă şi 
Luxemburgul), Danemarcei, Olandei şi Marii Britanii, membrii 
Biroului sunt funcţionari ai ministerelor Apărării din ţările lor. Statele 
Unite a7u, la NATO, o delegaţie MAS separată. 

Birourile MAS se întâlnesc în sesiune permanentă o dată pe 
lună. Propuneri privind standardizarea pot fi făcute de ţările sau 
comandanţii NATO, sau pot fi transmise către Agenţie de înalte 
autorităţi NATO. Birourile MAS analizează propunerile ţărilor 
membre şi comandanţilor, în vederea validării. Dacă sunt aprobate, ele 
sunt trimise unui grup de lucru sau unui custode dintr-o ţară sau 
comandant NATO, pentru elaborarea şi dezvoltarea acestora. În cazul 
acceptării unui proiect STANAG sau AP, la nivelul grupului de lucru, 
acesta este înaintat spre analizare Biroului corespunzător. Dacă este 
aprobat şi de membrii Biroului, este trimis ţărilor membre spre 
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ratificare. Biroul apreciază, apoi, dacă un număr suficient de ţări a 
ratificat acordul, astfel încât să poată fi promulgat, sau dacă proiectul 
trebuie revizuit ori chiar abandonat. Dacă un proiect STANAG a fost 
ratificat de un număr suficient de ţări, el este promulgat de către 
Preşedintele MAS, care este singura instanţă autorizată să sancţioneze 
toate acordurile STANAG sau AP, cu excepţia publicaţiilor aliate 
privind comunicarea.  

Toate naţiunile membre contribuie la bugetul MAS, conform 
unei formule acceptate de împărţire a cheltuielilor. Funcţiile militare 
sunt ocupate pe baza unui algoritm naţional. Posturile pentru 
preşedinţia MAS şi a celor trei Birouri sunt ocupate pe baza 
competiţiei între candidaţii naţionali. 

MAS este implicată şi în activităţile PfP. Majoritatea 
reuniunilor grupurilor de lucru este deschisă ţărilor partenere şi 
include sesiuni în care ţările partenere pot ridica probleme comune de 
standardizare. Pot fi organizate, la cererea ţărilor partenere, şi întâlniri, 
seminarii şi pachete de instrucţie individuale. Agenţia ţine o evidenţă 
curentă a tuturor documentelor STANAG şi AP remise ţărilor PfP. 
Activităţile de standardizare, efectuate cu ţările partenere, se află în 
continuă expansiune, pe măsura câştigării experienţei în cadrul 
programului PfP şi prin implicarea ţărilor NATO şi PfP în operaţiuni 
de sprijinire a păcii sub mandat ONU. 

7. SISTEMELE DE COMUNICAŢIE ŞI INFORMATICĂ 

Organizaţia C3 a NATO 
Creată în 1996, Organizaţia NC3 este supravegheată de un 

birou C3 al NATO (NC3B), care se întâlneşte de două ori pe an cu 
reprezentanţii din capitalele ţărilor NATO. Biroul este sprijinit de 
reprezentanţii naţionali C3 (NC3REPS), în mod obişnuit ataşaţi ai 
delegaţiilor lor naţionale sau ai reprezentanţilor lor militari la NATO. 
Biroul supervizează activitatea a două agenţii, şi anume: Agenţia C3 a 
NATO, care este o agenţie pentru planificare, proiectare, inginerie 
avansată, tehnologie şi achiziţii, şi Agenţia NATO pentru funcţionarea 
şi sprijinirea CIS (NACOSA). Personalul de sprijin pentru NC3 şi 
substructurile sale este selectat din cadrul personalului C3 de la 
Cartierul General al NATO, care este un element integrat format din 
personal civil şi militar, aflat atât în subordinea asistentului 
Secretarului General pentru sprijinirea apărării, cât şi a Directorului 
Statului Major militar internaţional. 
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Agenţia NATO de consultare, comandă şi control (NC3A) 
Agenţia NC3 oferă planificare centrală, integrare sistemică, 

proiectare, inginerie de sistem, suport tehnic şi gestionarea structurii 
pentru sistemele şi instalaţiile C3 ale NATO. Agenţia realizează 
proiectele ce-i sunt repartizate, şi sprijină şi oferă consiliere ştiinţifică 
şi tehnică, în special Înaltelor Comandamente NATO, dar şi altor 
sectoare ale NATO. Agenţia operează din locuri diferite, de la 
Cartierul General al NATO şi de la Haga, în Olanda. Agenţia C3 
NATO numără aproximativ 450 de angajaţi, o parte la fostul sediu 
STC din Haga şi o parte la Bruxelles. 

Consultarea, comanda şi controlul (C3) sunt funcţii esenţiale 
pentru executarea misiunilor politice şi militare ale Alianţei. În iulie 
1996, a luat fiinţă Agenţia C3 a NATO, ca parte a strategiei NATO de 
a sistematiza structurile şi procedurile politice şi militare ale NATO. 
Formarea Agenţiei a fost realizată prin amalgamarea şi raţionalizarea 
fostei Agenţii NATO pentru sisteme de comunicaţii şi informatică 
(NACISA) şi a Centrului tehnic al SHAPE (STC). Această acţiune a 
îmbinat funcţiile de planificare, cercetare şi dezvoltare, precum şi 
achiziţie ale Sistemelor NATO de comunicaţii şi informatică, întărind, 
astfel, capacitatea Alianţei de a-şi îndeplini noile sarcini din domeniul 
gestionării crizelor, în acelaşi timp menţinându-şi capacităţile de 
apărare colectivă. 

Personalul Cartierului General al NATO pentru consultare, 
comandă şi control (NHQC3S) 

Personalul C3 de la Cartierul General al NATO oferă sprijin 
asupra aspectelor C3, Consiliului Nord-Atlantic, Comitetului militar, 
Biroului NC3, Conferinţei directorilor naţionali asupra armamentelor, 
Înaltului Oficiu pentru resurse, altor comitete cu responsablităţi legate 
de aspectele C3 şi Departamentelor şi Diviziilor din cadrul Statului 
Major internaţional şi Secretariatului internaţional. 

Serviciul sistemelor de informatică de la Cartierul General 
al NATO (ISS) 

Serviciul sistemelor de informatică de la Cartierul General al 
NATO face parte din Departamentul pentru sistemele de informatică 
din cadrul Secretariatului executiv. Cel din urmă se află sub 
autoritatea Biroului Secretarului General. Deşi este un organism 
coordonator al Secretariatului Internaţional, personalul ISS este format 
atât din angajaţi ai Secretariatului internaţional, cât şi ai Statului 
Major militar internaţional. Oferă sprijin, în domeniul sistemelor 
informatice, Consiliul Atlanticului de Nord, Comitetului pentru 
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planificarea apărării şi Comitetului militar, precum şi comitetelor 
subordonate şi personalului de sprijin. În plus, ISS furnizează 
proiectare sistemică, dezvoltare şi suport de întreţinere Secretariatului 
internaţional şi Agenţiei militare pentru standardizare.  

8. COORDONAREA FRECVENŢELOR RADIO 

Subcomitetul NATO pentru coordonarea frecvenţelor 
(FMSC) 

Organismul specializat al NATO în acest domeniu este 
Subcomitetul NATO pentru coordonarea frecvenţelor (FMSC). FMSC 
acţionează ca autoritate a NATO în domeniul frecvenţelor, fiind 
organismul succesor al Agenţiei aliate pentru frecvenţe radio sau 
ARFA.  

Cooperarea privind coordonarea frecvenţelor în cadrul 
NATO 

Prin intermediul FMSC, ţările Alianţei cooperează în multe 
sfere ale coordonării frecvenţelor. Acesta include stabilirea unei 
politici generale pentru toate fragmentele spectrului de frecvenţe radio 
utilizate de armată şi elaborarea unei politici specifice pentru 
coordonarea militară a benzii de 225-400 MHz , care este larg utilizată 
pentru comunicaţiile aparatelor de zbor, navale şi prin satelit ale 
armatei, fiind, prin urmare, o responsabilitate specială a FMSC. Sunt 
menţinute legături strânse şi cu reprezentanţii aviaţiei civile, prin 
intermediul Comitetului NATO pentru coordonarea traficului aerian 
(fostul Comitet pentru coordonarea spaţiului aerian european - 
CEAC). În plus, FMSC se întâlneşte regulat cu reprezentanţii 
administraţiilor civile din ţările membre, pentru a asigura accesul 
corespunzător al armatei la segmentele comune şi rezervate ale 
spectrului. În acest context, un Acord comun civil/militar asupra 
frecvcvenţelor a fost încheiat în 1995. 

La nivel de comandament, cele două Înalte Comandamente ale 
NATO, şi anume Comandamentul aliat din Europa (ACE) şi 
Comandamentul Aliat al Atlanticului (ACLANT), sunt responsabile 
pentru detalierea aspectelor militare bilaterale, în domeniul 
frecvenţelor radio, cu ţările gazdă, precum şi pentru elaborarea 
planurilor bazate pe frecvenţele radio acceptate.  

a) Referitor la grupurile şi subgrupurile NAAG 
Priorităţile în domeniile de referinţă ale grupurilor şi 

subgrupurilor aparţinând NAAG: 
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• NAAG (general) 
1. Înţelegerea politicilor şi priorităţilor stabilite în cadrul NATO 

în ceea ce priveşte: 
- tipurile de armamente şi muniţii aferente specifice trupelor de uscat; 
standardele cu caracter general şi particular al acestora; 
- direcţiile prioritare de cercetare şi producţie, precum şi politicilor de 
achiziţii; 
- preocupările pentru modernizarea echipamentelor specifice forţelor 
terestre. 

2. Definirea, ca urmare a înţelegerii politicii NATO în 
domeniul armamentelor, a unei politici naţionale coerente privind 
cercetarea, proiectarea, producerea şi dotarea de/cu armament şi 
materiale specifice forţelor terestre:  
- asimilarea standardelor NATO în domeniu; 
- conjugarea direcţiilor principale naţionale de cercetare, proiectare, 
producere şi dotare de/cu armament şi materiale specifice forţelor 
terestre, cu cele definite în cadrul NAAG. 

9. PARTICIPAREA FORŢELOR TERESTRE  
LA GRUPURILE DE LUCRU NATO 

Introducere 
Îmbucurător pentru noi este faptul că echipe comune ale 

Statului Major al Forţelor Terestre şi ale Departamentului pentru 
Armamente participă în mod regulat la lucrările a 10 grupuri de lucru 
NAAG. 

Grupul de armament al Armatelor membre NATO (NAAG) 
este unul dintre Grupurile Principale de Forţe (MAGs - Main 
Armament Groups) subordonate CNAD (Conferinţa membrilor 
forţelor naţionale) care se raportează la Consiliul Nord-Atlantic 
(NAC). Misiunea de bază a NAAG este să conlucreze la obiectivele 
cooperării militare NATO. NAAG promovează cooperarea, 
tehnologizarea, dezvoltarea şi standardizarea pentru echipamentele 
militare şi sistemele terestre. În urma unei activităţi în aceste grupuri 
de peste 2 ani, Comitetul Politic a hotărât să atribuie României 
organizarea, în anul 2003, a reuniunilor a două grupuri de lucru, 
aspect onorant, constituind o premieră şi pentru Alianţă, şi pentru ţara 
noastră. 

În general, în aceste grupuri de lucru se urmăreşte: 
• armonizarea cerinţelor pentru întreaga Alianţă;  
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• promovarea interoperabilităţii indispensabile la nivelul 
câmpului de luptă; 

• valorificarea oportunităţilor de cooperare propuse de 
CDNA şi ameliorarea cooperării transatlantice; 

• dezvoltarea tehnologiei de importanţă critică pentru 
apărare, incluzând o repartiţie mai mare a elementelor tehnologice; 

• serveşte ca forum pentru schimbul de informaţii despre 
conceptele şi doctrinele naţionale, pentru cercetarea naţională şi 
dezvoltarea forţelor armate, cu scopul de a identifica cererile de 
tehnică standard (comună); 

• promovarea interoperabilităţii tehnicii militare naţionale 
prin standardizare şi dezvoltare a STANAG-urilor şi Publicaţiilor 
Aliaţilor; 

• identificarea, sprijinul şi iniţierea potrivită cu preocupările 
colaborării în domeniul sistemelor de armament şi echipament militar. 

Având aceste sarcini principale, NAAG are 6 funcţii de bază 
declarate în documentul pentru armamente NATO: Dezvoltarea 
cadrului, Procurarea tehnicii, Schimbul de informaţii, Influenţa 
tehnicii de apărare asupra procedurilor de luptă şi Resursele industriei 
de apărare. 

 
LG1 - Câmpul de Luptă Digitizat 

- interoperabilizareaea procedurilor de schimb de informatii la nivel 
tactic si operativ; 
- definirea nevoilor în materie de schimb de informaţii; 
- stabilirea nevoilor de informaţii operaţionale ce urmează să fie 
schimbate între sistemele naţionale de informaţii de comandă;  
- definirea configuraţiilor tehnice care răspund necesităţilor legate de 
operaţiunile şi procedurile de interoperabilitate orizontală şi verticală, 
de la nivel de corp la nivel de batalion, şi eventual de companie. 

 
LG2 - Lupta Apropiată a Blindatelor 

- participarea alături de ţările NATO la dezvoltarea unui program 
tehnic pentru realizarea unei interfeţe electronice interoperabile pentru 
maşinile de luptă; 
- pronunţarea asupra STANAG-urilor elaborate de acest grup de lucru 
şi adoptarea lor (până în prezent, nici o ţară parteneră nu a adoptat 
STANAG-uri elaborate de acest grup de lucru); 
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- prezentarea de informări despre comportarea tehnicii blindate în 
operaţiuni de menţinere a păcii şi despre preocupările pe care le au pe 
linia interoperabilităţii tehnice.  

Grupul de lucru 1 este responsabil de o serie importantă de 
documente despre vectronică, care reflectă stadiul actual al tehnicii: 
- orientarea în materie de decizii referitoare la punerea în practică a 
arhitecturii vectronice; 
- orientează în materie de utilizare şi integrare a componentelor COTS 
în vehiculele militare; 
- orientarea în materie de integrare  a componentelor de habitaclu în 
arhitectura vectronică.  

 
LG3 - Lupta Apropiată a Infanteriei 

- cunoaşterea tendinţelor principale în ceea ce priveşte arma de 
apărare personală; 
- organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor de menţinere a păcii; 
- sprijinul de foc al infanteriei; 
- întrebuinţarea armelor neletale; 
- operaţiuni în mediul urban; 
- viitorul tun de pe vehiculele de infanterie. 

WG3 - modernizarea echipamentului soldatului urmăreşte 
înţelegerea preocupărilor pentru ameliorarea eficacităţii luptătorului şi 
performanţelor operaţionale ale sistemului infanterist la care se 
lucrează în prezent, pentru a defini propriile priorităţi de 
producţie/achiziţie în domeniul observării, al comunicaţiei, al 
protecţiei, al mobilităţii,al susţinerii şi al echipamentelor luptătorului. 

 
SG1- Muniţia Armamentului Uşor de Infanterie 

- preluarea şi adoptarea standardelor specifice muniţiilor de 5,56 mm 
şi 9 mm NATO şi ale grenadelor AT; 
- participarea la identificarea noului calibru pentru arma de apărare 
individuală (PDW); 
- identificarea procedurilor de ratificare a acordurilor de standardizare 
NATO; 
- prezentarea preocupărilor româneşti pentru cal.5.56 mm. 

 
LG 4 Artileria Terestră 

- participarea la programele comune de cooperare în domeniul 
sistemelor de artilerie sol-sol, precum şi la cele de standardizare a 
acestor;. 
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- determinarea şi implementarea unei politici a armamentelor de 
artilerie, cu scopul de a deveni interoperabili pe câmpul de luptă cu 
militarii Aliaţi; 
- participarea la schimbul de informaţii organizat în cadrul grupului, 
pentru a ne armoniza conceptele şi nevoile de achiziţii cu viitorii 
Aliaţi. 

 
SG 2 - Muniţii de Artilerie 

- participarea la lucrările specifice subgrupului care are în competenţă 
precizia şi interşanjabilitatea muniţiilor de tir indirect; 
- participarea la elaborarea unor STANAG-uri pentru a standardiza în 
timp evaluarea performanţelor balistice şi interşanjabilitatea muniţiilor 
de tir indirect; 
- participarea la studiile tehnice din domeniul balisticii interioare şi 
exterioare; 
- compararea caracteristicilor balistice ale muniţiilor utilizate în 
România cu cele utilizate în cadrul NATO; 
- ţinerea la curent cu acordurile internaţionale în domeniul 
interşanjabilităţii muniţiilor de artilerie; 
dotarea cu tabla de tragere comună ţărilor NATO. 

 
LG 5 - Apărarea Antiaeriană 

- participarea la schimbul de informaţii în domeniul concepţiilor şi 
doctrinelor de utilizare a mijloacelor de apărare antiaeriană; 
- schimbul de informaţii în domeniul tacticii întrebuinţării armelor 
antiaeriene cu rază scurtă de acţiune; 
- participarea la activitatea de standardizare, interşanjabilitate şi 
interoperabilitate promovată de grup; 
- cunoaşterea preocupărilor actuale, conceptelor tehnice şi materialelor 
de supraveghere, de observare pe timp de noapte, de contrasupra-
veghere şi de război eletronic; 
- participarea la elaborarea unor STANAG-uri; 
- schimburi de învăţăminte şi de informaţii; 
- participarea la activităţi de cooperare în domeniul interoperabilităţii; 
- determinarea unor domenii de interes comun. 

 
LG 6 - Războiul Electronic are în vedere cooperarea în 

activităţi de cercetare, de dezvoltare şi achiziţie a unor sisteme de 
război electronic. 
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LG 7 - Apărarea NBC 
- examinarea mediului NBC întâlnit în situaţii de război şi în 
operaţiuni altele decât războiul; 
- cunoaşterea unor concepte de prevenire a riscurilor NBC, protecţie 
NBC a forţelor, controlul contaminării NBC şi contramăsurilor 
medicale NBC; 
- participarea la elaborarea unor STANAG-uri; 
- însuşirea şi adoptarea unor STANAG-uri; 
- cunoaşterea normelor de protecţie nucleară, bacteriologică şi 
chimică; 
- cunoaşterea directivei asupra prelevării şi identificării eşantioanelor 
în domeniul chimic şi biologic; 
- dezvoltarea unor proceduri standardizate şi specificaţii de material 
pentru directivele relative la nivelul de doze, detecţia şi măsurile de 
control al contaminării; 
- cunoaşterea caracteristicilor operaţionale, specificaţiilor tehnice, 
criteriilor de evoluţie combinate pentru materialele de decontaminare. 

 
LG 8 - Antrenament prin Simulare 

- definirea normelor de interoperabilitate a dispozitivelor de simulare 
şi a dispozitivelor operaţionale echivalente destinate activităţilor de 
luare a deciziei, planificărilor misiunii şi antrenament; 
- elaborarea unor standarde prin care se promovează 
interoperabilitatea sistemelor de simulare operaţională; 
- schimbul de informaţii în domeniul concepţiilor şi doctrinelor de 
întrebuinţare a materialului de geniu şi determinarea unor concepte 
comune, precum şi asupra unor programe naţionale de cercetare care 
pot să se dezvolte prin cooperare bilaterală sau multilaterală; 
- elaborarea unor STANAG-uri.  

 
LG9 - Sprijinul Genistic vizează: 

- compatibilizarea structurilor genistice ; 
- identificarea posibilităţilor de construcţii pe verticală; 
- compatibilizarea susţinerii energetice pe cîmpul de luptă;  
- identificarea unor noi posibilităţi de purificare a apei; 
- ompatibilizarea procedurilor de deminare şi de minare.  

 
b) Situaţia documentelor de standardizare 
Se lucrează la STANAG-urile 4172 (Small Arms Ammo - 5,56 

mm) şi 4090 (Small Arms Ammo - 9 mm), în vederea adoptării 
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acestora; până în prezent acestea au fost trimise la fabricile de 
armament în vederea studiului. 

Fără a avea pretenţia că am enumerat întreaga gamă de 
organisme interne ale Alianţei, am exprimat totuşi unele interese ale 
participării noastre la lucrul în comun cu reprezentanţii armatelor 
ţărilor NATO, în principal în comitete şi grupuri de lucru. 

În perspectiva aderării noastre la Alianţă, se impune pregătirea 
unui număr mare de ofiţeri şi subofiţeri, apţi să ne susţină poziţiile şi 
să lucreze în aceste organisme. Totodată, încă de pe acum, trebuie să 
gândim o altă structură a Planului de Relaţii Internaţionale, având în 
vedere faptul că actualul procentaj al relaţiilor bilaterale, în ansamblul 
planului, trebuie progresiv diminuat în anul 2003 în profitul 
participării mai intense la activităţile NATO. După aderare, 
participarea noastră în comitetele şi grupurile NATO trebuie să capete 
o formă foarte bine organizată şi să reprezinte esenţialul relaţiilor pe 
care le vom stabili cu ceilalţi aliaţi. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND LOCUL ŞI MISIUNILE 
 FLOTEI MARITIME ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII 

ROMÂNIEI ÎN ALIANŢA NORD – ATLANTICĂ 

Contraamiral de flotilă Constantin NASUIA, 
Flota Maritimă 

1. PUTEREA MARITIMĂ 

Mările şi oceanele, precum şi cursurile de apă continentale, din cele mai 
vechi timpuri, au fost integrate în sistemul activităţilor umane, punându-şi 
puternic amprenta asupra evoluţiei societăţii. 

Totodată, acest spaţiu planetar pe care îl constituie apa a fost şi arena 
unor confruntări pentru soluţionarea contradicţiilor politice şi economice dintre 
riverani. 

Atât mijloacele navale paşnice, cât şi cele destinate rezolvării stărilor 
conflictuale sunt părţi constitutive ale puterii maritime a unui stat şi ele 
determină capacitatea unei ţări de a folosi posibilităţile economico-militare ale 
oceanului planetar. 

Distincţia dintre noţiunile „puterea maritimă a unui stat” şi „statul care 
reprezintă o mare putere maritimă” este dată de tăria elementelor incluse în 
aceşti termeni. Astfel, orice stat cu deschidere la mare şi nu numai (ex. state 
anclavate – fără ieşire la mare, dar care dispun de o componentă maritimă) are 
un sistem de relaţii navale, ce-i conferă un potenţial maritim care contribuie la 
puterea economică a acestuia. 

După cum aprecia amiralul Guido Conti, în lucrarea intitulată „Elemente 
de artă militară maritimă” 1, „puterea maritimă este produsul factorilor care 
determină desfăşurarea intereselor maritime ale unei naţiuni şi le asigură 
protecţia”. Între aceşti factori, primul şi cel mai important îl consideră a fi 
„marina de război”. 

Cucerirea puterii maritime devine indispensabilă încă din timp de pace 
şi, cum orice ţară se poate face auzită în lume numai în funcţie de forţa cu care 
ar putea să-şi sprijine pretenţiile şi interesele în caz de război, forţele navale au 
un rol determinant ca instrument de politică mondială, neexistând nici un dubiu 
că potenţialul naval al unei ţări constituie şi indiciul cel mai sigur al 
potenţialului său industrial, economic şi financiar. 

De aici putem trage o concluzie: puterea maritimă constă într-o 
îmbinare de forţe nemilitare şi militare – în special maritime, dar şi 
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aeriene şi terestre. Istoria a arătat că numai acele state care dispun de 
o putere maritimă efectivă pot să beneficieze de avantajele economice 
oferite de mare. Statele care şi-au neglijat forţele maritime, atât cele 
militare, cât şi cele civile, au decăzut economic. 

Celebrul teoretician american, Alfred Mahan evidenţiază, în lucrarea sa 
intitulată „Influenţa puterii maritime  asupra istoriei în perioada 1660-1783” 2, 
importanţa potenţialului maritim, remarcând că „profunda importanţă a puterii 
maritime asupra marilor probleme a fost neglijată, deoarece istoricii nu erau 
familiarizaţi cu condiţiile mării, lipsindu-le atât interesul cât mai ales 
cunoştinţele necesare în acest sens”. 

În 1923, ofiţerii români Eugen Roşca şi G. Koslinsky, au prezentat în 
lucrarea, de altfel mereu actuală şi nu numai prin titlu „Avem nevoie de Marină 
Militară?” 3 şi probleme ale puterii navale româneşti, apreciind că „este de o 
importanţă capitală pentru un stat care are deschisă ieşirea la mare să-şi 
creeze o flotă comercială naţională şi (…) nu se poate concepe dezvoltarea 
acesteia  fără a crea şi dezvolta în paralel Marina Militară menită să o 
apere.” 

Înaintaşii noştri subliniază faptul că „marea şi modul ei de întrebuinţare 
sunt factori care influenţează în mod hotărâtor mecanismul economiei unui 
stat”, dar care determină dimensiunea flotei „în limitele puterii noastre”. 

Comandorul Eugen Săvulescu 4 prezenta, în faţa Ligii Navale, în anul 
1943, următoarele: „Occidentul are nevoie de imensele resurse naturale ale 
continentului euro-asiatic (...), deci transporturi, transporturi, transporturi. 
Care sunt căile de pătrundere a Europei spre est? Sunt trei: Marea Baltică (...), 
porţiunea terestră dintre Marea Baltică şi Marea Neagră şi în sfârşit... Marea 
Neagră”. Astăzi, câte mai sunt oare adevărate din afirmaţiile sale ?  

2. FLOTA MARITIMĂ – COMPONENTĂ  
DE BAZĂ A PUTERII MARITIME 

Amiralul Tirpitz, personalitate importantă a politicii maritime germane şi 
mondiale de la începutul secolului XX, spunea: „ Un stat fără marină de 
război corespunzătoare intereselor sale este un infirm”. 

 Un alt reprezentant german, general Otto von Below, afirma: 
„Naţiunile ce nu vor fi tari pe apă vor avea rolul figuranţilor pe scena istoriei”. 

Flota Maritimă este continuatoarea glorioaselor tradiţii de luptă ale 
Diviziei de Mare. La 26 februarie 1896, Regele Carol I emite Decretul 
regal nr.1093, prin care, la propunerea ministrului secretar de stat la 
Departamentul de Război, dă o nouă organizare Flotilei Regale, care va 
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cuprinde corpurile Diviziei de Mare şi Diviziei de Dunăre. În  actul de 
naştere al Diviziei de Mare se mai stabileşte reşedinţa acesteia la 
Constanţa.  

După cel de al doilea război mondial Divizia de Mare a fost 
desfiinţată. 

În anul 1962, cu o parte din navele restituite României, se 
reînfiinţează Divizia de Mare, sub denumirea Divizia 42 Maritimă, având 
în compunere nave dragoare, antisubmarin, puitoare de mine, artilerie de 
coastă, nave cu destinaţie specială şi unităţi de asigurare. 

Flota Maritimă este marea unitate operativ-tactică cea mai 
importantă din structura Forţelor Navale, destinată acţiunii pe mare. 
Componentă specializată, capabilă să reprezinte interesele naţionale pe 
mare, cu atribute operaţionale specifice, adăugate la misiunile ce le poate 
îndeplini, Flota Maritimă este de neînlocuit, fiind capabilă să contribuie la 
sprijinirea tuturor celorlalte componente ale puterii maritime. 
Flota Maritimă poate realiza o descurajare activă prin dispunerea avansată a 
forţelor sale care, într-un timp foarte scurt, pot constitui potenţialul necesar unei 
reacţii rapide. Acţiunile sale sunt  caracterizate, printre altele, de următoarele 
trăsături : 

- navele de luptă pot acţiona nestingherite  pe mare, având 
posibilitatea de a răspunde la provocări de dincolo de orizont, 
devenind vizibile în mod selectiv şi  constituindu-se  într-o reală 
ameninţare pentru adversar, atunci când situaţia impune; 

- navele militare pot controla conflictul încă din faza sa incipientă, fără 
a putea fi acuzate de încălcarea dreptului maritim internaţional, şi se 
pot retrage discret, atunci când prezenţa lor nu mai este necesară; 

- bună capacitate de proiecţie a forţei acolo unde avem interese –prin 
poziţionarea navelor de luptă în apropierea zonelor de criză sau 
conflict, efectele acţiunilor acestora putând fi percepute direct şi de 
către forţele terestre.  

Implicaţiile unor astfel de acţiuni pot depăşi nivelul operativ, 
atingând strategicul, cu efecte politice şi militare uneori decisive; 

- navele reprezintă, simbolic, naţiunea de care aparţin, ele fiind 
considerate ca mijloace de exprimare a suveranităţii naţionale; 

- navele de luptă pot transmite semnale politice de pace sau se pot 
transforma în scurt timp în forţe cu un înalt potenţial de ducere a 
acţiunilor militare; 

- în general, constituirea grupărilor navale multinaţionale este mai 
uşoară decât în cazul celor alcătuite cu forţele terestre sau aeriene, iar 
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conducerea grupărilor navale multinaţionale este mai simplă şi mult 
mai uşor de realizat. 

Pentru prima dată în Strategia Militară a României a apărut ideea că 
unităţile de nave din compunerea Flotei Maritime trebuie să fie capabile să ia 
parte la operaţii comune în sprijinul păcii, în cadrul unor grupări multinaţionale 
în spaţiul de interes strategic al României, şi să furnizeze o prezenţă limitată în  
alte zone, în conformitate cu obligaţiile asumate prin Parteneriatul pentru Pace, 
„prin asigurarea unei prezenţe active în apele internaţionale”. 

În contextul conturării noii axe geopolitice Marea Caspică – Marea 
Neagră şi a integrării României în NATO, Flota Maritimă capătă o importanţă 
deosebită pentru participarea la asigurarea unui suport strategic necesar 
susţinerii unor operaţii  militare în spaţiul asiatic, ca urmare a tendinţei politicii 
mondiale, şi anume aceea de mutare a centrului de acţiune din Europa integrată 
şi democratică, prin Orientul Apropiat şi Mijlociu,  către Asia. 

S-a demonstrat că Flota Maritimă este instrumentul politic la pace şi în 
caz de criză, iar la război instrumentul de forţă. Acestea pot fi trimise pe scenă 
cu un cost politic redus, comparativ cu alte forţe militare, neavând nevoie de 
drepturi de acces sau control, numai prin prezenţa lor sugerând forţa. Ele pot fi 
retrase cu uşurinţă, atunci când şi-au îndeplinit misiunea, şi fără a lăsa urme 
fizice, creând importante efecte strategice. 

Flota Maritimă, conform Strategiei Militare a României5, „asigură 
protecţia şi apărarea litoralului maritim, a apelor teritoriale, precum şi 
protecţia bunurilor şi intereselor statului român din cadrul spaţiului maritim 
cu regim de Zonă Economică Exclusivă”. Forţele operaţionale din cadrul 
Flotei Maritime au misiunea permanentă de a asigura o prezenţă activă în apele 
internaţionale ale Mării Negre, pentru protecţia intereselor statului român sau a 
regulilor de drept internaţional, în mod independent sau în cooperare cu forţele 
aliate  sau partenere.  

3. POSIBILITĂŢI DE ACŢIUNE ALE FLOTEI MARITIME 

În stabilirea misiunilor Flotei Maritime, la constituirea sa pe scheletul 
fostei Divizii Maritime, s-a plecat de la existent, forţe şi mijloace, şi nu cum ar 
fi fost logic, de la obiectivele şi scopurile practice, militare ale statutului şi 
forţelor sale navale. 

Procedându-se aşa, foarte mult timp s-a considerat că Flota Maritimă îşi 
poate îndeplini misiunile independent şi în cooperare cu alte elemente din 
organica Forţelor Navale sau din Sistemul Naţional de Apărare. 
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Astăzi, când beneficiem de Strategia de Securitate Naţională şi Strategia 
Militară a României, din care rezultă clar modalitatea de folosire a Forţelor 
Navale, se impune revizuirea misiunilor Flotei Maritime. Din aceste misiuni, 
prin a căror îndeplinire s-ar atinge scopurile militare şi politice ale statului, 
rezultă şi structura Flotei Maritime, precum şi elementele componente ale 
acesteia.  

Indiferent de cerinţele Alianţei sau participarea în cadrul unor coaliţii cu 
alte naţiuni, cerinţele naţionale impun menţinerea unei capacităţi navale 
combative, echilibrate şi independente. Aceasta va contribui la realizarea 
potenţialului global al Alianţei Nord-Atlantice sau coaliţiilor multinaţionale şi 
va oferi posibilitatea participării la operaţii duse în comun. 

Prin acţiunile desfăşurate în prezent şi misiunile ce îi revin în timp de 
pace, în situaţiile de criză şi la război, Flota Maritimă este angajată în apărarea 
intereselor naţionale pe mare, cu implicaţii directe în planul securităţii naţionale, 
astfel: 

- apără integritatea teritorială a României şi se opune agresiunii din 
direcţia mării; 

- asigură ieşirea României la mare; 
- menţine siguranţa şi libertatea de navigaţie pe căile de comunicaţii 

maritime; 
- apără drepturile legitime ale României în marea teritorială, zona 

contiguă şi Zona Economică Exclusivă, în cooperare cu celelalte 
structuri ale Forţelor Navale şi componenta navală a Poliţiei de 
Frontieră; 

- sprijină politica externă a României, prin utilizarea mijloacelor 
specifice diplomaţiei, şi dezvoltă relaţiile de cooperare, prietenie şi 
bună vecinătate cu flotele statelor riverane Mării Negre şi nu numai; 

- previne, descurajează şi rezolvă situaţiile de criză în zona maritimă 
de interes;  

- protejează cetăţenii români ce îşi desfăşoară activitatea pe mări sau 
oceane; 

- contribuie la funcţionarea normală a porturilor maritime, vitală 
pentru economia naţională, la pace şi război; 

- participă la rezolvarea conflictelor asimetrice de tipul contrabandei, 
traficului de persoane, pirateriei navale, la prevenirea şi lupta contra 
poluării etc. 

Unul dintre principalele efecte ale creării unei forţe maritime adecvate 
intereselor naţionale şi în cadrul NATO este acela de a contribui la realizarea 
unei stări de stabilitate în zona Mării Negre, prin asigurarea credibilităţii. 
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4. ACŢIUNILE MILITARE DUSE DE FLOTA MARITIMĂ ÎN 
PERSPECTIVA DEPLINEI  INTEGRĂRII  EUROATLANTICE 

Flota Maritimă, prin navele din structura sa, va putea, pe viitor, să 
execute sau să participe la acţiuni militare, după cum urmează:  

- misiuni în concordanţă cu prevederile articolului 5 din Tratatul Nord-
Atlantic; 

- operaţii de aplicare a sancţiunilor impuse de Consiliul de Securitate 
al ONU, în cadrul grupărilor navale multinaţionale (embargo sau 
blocadă); 

- acţiuni de deminare; 
- operaţii de control regional (zonal) al navigaţiei (traficului naval); 
- operaţii de evacuare necombatanţi; 
- acţiuni de patrulare şi observare maritimă în zonele de conflict, 

pentru urmărirea modului de respectare a rezoluţiilor ONU; 
- asigurarea protecţiei navelor comerciale ce se deplasează prin zonele 

de conflict, prin convoiere sau escortă (însoţire), sau prin prezenţa 
navelor militare în raioane periculoase; 

- acţiuni umanitare de transport echipament, hrană şi materiale 
necesare acţiunilor de ajutor acordat populaţiei aflate în zone afectate 
sau lucrărilor de reconstrucţii; 

- paza şi apărarea Zonei Economice Exclusive proprii sau a statelor 
aliate aflate în conflict, pe timpul crizelor, în scopul prevenirii actelor 
teroriste şi a împiedicării folosirii ilegale a resurselor acestora;  

- combaterea traficului de droguri, a contrabandei şi pirateriei, ca 
elemente ce însoţesc conflictele locale, precum şi asigurarea 
securităţii navigaţiei; 

- acţiuni cu forţe speciale. 
Procesul de evaluare a posibilităţilor de participare a Flotei Maritime la 

operaţiile navale multinaţionale este destul de complex şi presupune aprecierea 
caracteristicilor tehnico-tactice ale navelor, tehnicii şi echipamentului de bord, 
precum şi a calităţilor şi nivelului de pregătire a resursei umane. 

În ultimii cinci ani, Forţele Navale şi, odată cu ele, Flota Maritimă au 
parcurs un proces complex de reorganizare şi de restructurare a forţelor şi 
comandamentelor, în scopul creării componentelor compatibile cu cele ale 
flotelor aparţinând statelor membre NATO şi ridicării nivelului 
interoperabilităţii operaţionale, tehnice şi administrative cerute de participarea la 
exerciţiile comune NATO/ PfP, precum şi nominalizarea acestora pentru 
desfăşurarea de operaţiuni de sprijinire a păcii sub egida ONU sau UE. 
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Constituie un element de noutate pentru Flota Maritimă faptul că, din 
perspectiva acţiunilor în cadrul unor grupări navale multinaţionale, va trebui să-
şi dezvolte componenta capabilă să participe la operaţii comune în sprijinul 
păcii, în spaţiul de interes strategic al României, precum şi să furnizeze o 
contribuţie proporţională în cadrul altor zone, în conformitate cu obligaţiile 
convenite. „Strategia Militară a României” subliniază faptul că: „România este 
situată la interferenţa a patru evoluţii strategice dezvoltate în spaţiile: central 
european – viitor pol al prosperităţii regionale; sud-est european – generator de 
instabilitate; al Comunităţii Statelor Independente – aflat în criză de identitate şi 
cel de-al patrulea Marea Neagră – care constituie atât zona de importanţă 
strategică pentru flancul sudic al NATO, cât şi spaţiu de tranzit pentru sursele 
energetice din Asia Centrală”. Flota Maritimă se regăseşte, ca forţă acţională, în 
mod deosebit în ultimul spaţiu, dar în mai mare sau mică măsură, în punctul de 
interferenţă al celorlalte trei spaţii.  

De la înfiinţarea sa, în 1994, şi până în prezent, Flota Maritimă s-a 
afirmat ca o participantă activă la realizarea obiectivelor programelor de 
parteneriat NATO/ PfP şi la afirmarea intereselor naţionale de integrare în 
structurile europene şi euroatlantice.  

S-ar putea considera că realizarea interoperabilităţii acesteia cu flotele 
statelor membre NATO în domeniul structurilor, activităţilor de stat major şi al 
acţiunilor efective ale forţelor maritime, al acţiunilor de pregătire în comun, este 
uşor de realizat şi putem aprecia că, în baza viitoarelor programe de integrare, 
Flota Maritimă va acţiona pentru o integrare rapidă şi deplină. 

Problema modernizării Flotei Maritime, a realizării standardelor tehnice 
cerute de nivelul NATO reprezintă, însă, un aspect mult mai sensibil şi mai 
costisitor, dar care va veni ca o consecinţă derivată din locul şi rolul României 
în viitoarea Alianţă. 

Înţelegerea dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi 
Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii privind achiziţionarea a 
două fregate tip „22” cu suma de 140 mil. $ 5 reprezintă un prim pas pentru 
modernizarea şi crearea standardului de interoperabilitate necesar pentru 
acţiunea în comun, dar cu eficienţa impusă de standardele NATO.  

Doresc, şi nu întâmplător, să închei cu un citat din cuvântul rostit de 
Grigore Cantacuzino – prim-ministru al României – în anul 1905 : 

„De unde vom avea şi de unde nu vom avea, vom căuta fondurile 
necesare şi vom da tot ce va trebui, spre a forma din marină o putere de stat, 
căci s-a dovedit că această armă nu e pentru paradă, ci pentru onoarea 
statului român”. 
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Când peste câţiva ani vom  avea navele de luptă prin a căror acţiune să se 
realizeze credibilitatea necesară unei flote echilibrate, vom putea spune: „Nimic 
nu a fost zadarnic. AVEM O FLOTĂ MODERNĂ, aşa cum am sperat 
înainte de istorica dată a Summitului de la PRAGA,  21 noiembrie 2002!”. 

Forţele Flotei Maritime trebuie să fie în măsură să acţioneze în Marea 
Neagră, Marea Mediterană şi, de ce nu, chiar în oceane, având în viitor o 
participare şi mai activă, conform cerinţelor Alianţei, îndeplinind misiuni în 
raioane şi în zone situate la mari distanţe de porturile proprii. 

 
 

                                                 
NOTE 
 
1 Contraamiral CONTI, Guido - Elemente de artă militară maritimă - Florenţa, 1973 
2 MAHAN, Alfred, Thayler Influenţa puterii maritime  asupra istoriei în perioada 1660-1783, 
New York, 1922 
3 ROŞCA, Eugen şi G. KOSLINSKY - Avem nevoie de Marină Militară?, Constanţa, 1923 
4 SĂVULESCU, Eugeniu, Războiul, Marea şi Victoria, Constanţa, 1936 
5 JANE’s DEFENCE WEEKLY nr.17, pag. 10/23 octombrie 2002 – Radu TUDOR, corespondent 
Bucureşti 
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DIMENSIUNEA ŞTIINŢIFICĂ A INTEGRĂRII 
EUROATLANTICE 

Dr. Constantin MOŞTOFLEI,  
Centrul de Studii Strategice de Securitate 

 Invitarea României să înceapă negocierile de aderare la NATO 
presupune, după momentele normale de bucurie, accentuate şi de vizita 
preşedintelui SUA, George W. Bush, la Bucureşti, o analiză lucidă a ceea ce 
trebuie să întreprindă  fiecare dintre noi, structurile din care facem parte şi, în 
final, România, pentru a obţine statutul de membru de jure al Alianţei Nord-
Atlantice. Pe o axă a timpului, toate demersurile noastre au fost sau vor fi 
marcate, în ceea ce ne priveşte, de trei evenimente, care delimitează şi 
perioadele supuse cercetării noastre:  constituirea Consiliului de Cooperare 
Nord-Atlantic (NACC) – 20 decembrie 1991 (România este stat fondator al 
NACC); invitarea României să adere la NATO – 21 noiembrie 2002; intrarea 
României în NATO - aprox. mai 2004. S-a considerat necesară această 
periodizare pentru a ne preciza poziţia faţă de ceea ce, îndeobşte, se numeşte 
integrare euroatlantică. A ne integra sau a fi integraţi într-un tot, în cazul nostru 
în NATO, înseamnă1 includerea, înglobarea, încorporarea, armonizarea în 
cadrul Alianţei. Logic, acţiunea nu poate avea loc decât după ce vom deveni 
stat membru al NATO. În acelaşi timp, nu excludem posibilitatea ca anumite 
acţiuni pe care le-am întreprins ori le vom desfăşura până la obţinerea statutului 
de stat membru al NATO să fie circumscrise integrării, viitoarei integrări. 
Totodată, facem precizarea că nu ne vom limita exclusiv la caracterul ştiinţific 
al fundamentării acţiunii de integrare, perspectiva fiind mult mai largă, cu 
focalizare pe aspectele proprii activităţilor şi structurilor de cercetare ştiinţifică 
din interiorul Alianţei şi în relaţiile acesteia cu partenerii de cooperare. 

1. EXISTĂ O DIMENSIUNE ŞTIINŢIFICĂ A NATO? 

 Frecventele referiri la NATO, ca la o alianţă politică şi militară, reduc 
percepţiile generale la doar două dimensiuni: cea politică şi cea militară. În 
realitate, NATO îşi propune, pe lângă dimensiunile binecunoscute, politică şi 
militară, o a treia, ştiinţifică, prin care să încurajeze interacţiunile între oameni, 
să ia în considerare provocările care apar în faţa societăţii moderne şi să 
impulsioneze dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei2.     
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 Originile cooperării ştiinţifice în cadrul NATO3 derivă din recomandările 
din 1956 ale Comitetului celor trei privind cooperarea non-militară în cadrul 
Alianţei. Acest Comitet al „celor Trei Înţelepţi”-  miniştrii de externe Lange 
(Norvegia), Martino (Italia) şi Pearson (Canada) – a remarcat că progresele 
ştiinţei şi tehnologiei sunt atât de importante pentru viitorul comunităţii 
atlantice, încât membrii NATO trebuie să se asigure că este examinată fiecare 
posibilitate de cooperare fructuoasă. Prin ratificarea raportului unui grup de 
lucru cu privire la cooperarea ştiinţifică şi tehnică, înfiinţat ulterior, şefii de 
guvern din ţările Alianţei au aprobat, cu  ocazia reuniunii din decembrie 1957, 
constituirea unui Comitet pentru ştiinţă al NATO. Acesta s-a înztrunit pentru 
prima dată în martie 1958. 
   Problematica cercetării ştiinţifice este abordată, la nivelul NATO, sub 
două aspecte: cercetare şi tehnologie, ca formă de cercetare preponderent 
aplicativă, executabilă exclusiv cu participarea statelor membre, în 
responsabilitatea Organizaţiei pentru cercetare şi tehnologie (RTO); 
cooperare ştiinţifică, prin care se oferă asistenţă pentru colaborarea pe plan civil 
între oamenii de ştiinţă din ţările NATO şi cei din ţările partenere ale Alianţei, 
sub egida EAPC, în responsabilitatea Comitetului pentru ştiinţă.  
 Misiunea RTO4 este de a conduce şi coordona, în cooperare, cercetarea şi 
schimbul de informaţii, în scopul sprijinirii dezvoltării şi utilizării eficiente, 
pentru îndeplinirea cerinţelor militare ale Alianţei, a cercetării şi tehnologiei 
naţionale de apărare din statele membre, de a elabora strategia NATO pe 
termen lung privind cercetarea şi tehnologia şi de a menţine o direcţie integrată 
în acest domeniu, precum şi de a consilia factorii decizionali ai NATO sau 
naţionali5. RTO este sprijinită de o reţea extinsă de experţi naţionali şi îşi 
coordonează activităţile cu alte organisme NATO implicate în cercetare şi 
tehnologie. Activitatea ştiinţifică şi tehnologică a RTO este îndeplinită de 
echipe tehnice, create pentru activităţi specifice şi cu o durată determinată, 
corespunzător celor şase grupuri de lucru ce tratează următoarele teme: 

- Studii, analiză şi simulare (SAS); 
- Concepte de sisteme şi integrarea sistemelor (SCI); 
- Senzori şi tehnologie electronică (SET); 
- Tehnologia sistemelor informatice (IST); 
- Tehnologia aplicată de transport (AVT); 
- Factor uman şi medicină (HFM). 
Echipele tehnice organizează ateliere de lucru, simpozioane, exerciţii în 

teren, seminarii, cursuri de instruire şi asigură continuitatea reţelelor de experţi. 
Ele deţin un rol important şi în formularea planurilor pe termen lung. RTO 
raportează atât Comitetului militar, cât şi Conferinţei directorilor naţionali 
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pentru armamente. Are în compunere un Birou pentru cercetare şi tehnologie 
(RTB) şi o Agenţie pentru cercetare şi tehnologie (RTA). 
 Comitetul pentru ştiinţă al NATO asigură cooperarea ştiinţifică potrivit 
Programului ştiinţific al Alianţei. Programul ştiinţific s-a dezvoltat timp de 
peste treizeci de ani, bazându-se pe competenţa ştiinţifică şi solidaritatea 
Alianţei, şi a fost, încă de la început, menit mai degrabă să sprijine colaborarea 
dintre oamenii de ştiinţă, decât să finanţeze activităţile sau instituţiile de 
cercetare. Pe parcursul ultimilor ani, Programul ştiinţific a oferit oportunităţi din 
ce în ce mai mari de colaborare dintre Alianţă şi statele partenere, în cadrul 
Consiliului pentru Parteneriat Euro-Atlantic. Politica globală a Programului 
ştiinţific al NATO este creată de Comitetul pentru ştiinţă al NATO, care este 
compus din reprezentanţi ai fiecărei ţări membre NATO. Comitetul pentru 
ştiinţă se întruneşte normal de trei ori pe an, iar cu ţările partenere ale 
Consiliului pentru Parteneriat Euro-Atlantic, anual. Comitetul este ajutat în 
activităţile sale de evaluare şi selecţie a cererilor de asistenţă de către comisiile 
consultative (paneluri de avizare), ale căror membri sunt numiţi de Comitet 
dintre oamenii de ştiinţă din ţările NATO şi partenere. România are, începând 
cu anul 1999, reprezentanţi în comisiile consultative. La începutul anului 1999, 
Programul a fost complet transformat, astfel încât să ofere asistenţă doar în 
colaborarea dintre oamenii de ştiinţă din ţările NATO şi din cele partenere. 
Colaborarea între oamenii de ştiinţă provenind doar din ţările membre NATO 
nu mai este sprijinită în cadrul Programului ştiinţific. 
 Programul ştiinţific actual al NATO este structurat în patru sub-programe, 
care cuprind o varietate de mecanisme de sprijin al colaborării în vederea 
îndeplinirii diferitelor obiective: 
 Burse de cercetare ştiinţifică; Obiectivul sub-programului vizează 
viitorul, pe termen lung, prin instruirea tinerilor cercetători. Administrate într-o 
manieră descentralizată, bursele oferă oamenilor de ştiinţă din ţările partenere 
posibilitatea de a-şi continua studiile sau cercetările pentru o anumită perioadă 
de timp într-una din ţările NATO şi viceversa. 
 Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică; Are drept obiectiv iniţierea 
cooperării şi stabilirea de legături personale de durată între oamenii de ştiinţă 
din ţările NATO şi cele partenere. Se oferă sprijin pentru subvenţionarea 
legăturilor de colaborare (CLG) şi vizite ale experţilor (EV), pentru finanţarea 
proiectelor comune de cercetare, a organizării de Institute de studii avansate, la 
un înalt nivel de pregătire (ASI) şi de Seminarii pentru cercetări avansate, 
reuniuni de studiu intensiv (ARW). 
 Toate domeniile ştiinţifice pot fi sprijinite în cadrul acestui sub-program, 
iar cererile de înscriere ale cercetătorilor sunt examinate de către comisii 
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consultative pentru: Ştiinţă şi tehnologie fizică şi aplicată (PST); Ştiinţa şi 
tehnologia vieţii (LST); Ştiinţa şi tehnologia mediului şi globului pământesc 
(EST); Ştiinţă şi tehnologie civile în probleme de securitate (SST).    
 Sprijinirea infrastructurii pentru cercetare; Obiectivul acestui sub-
program este de a sprijini ţările partenere în structurarea organizării 
programelor de cercetare şi în crearea infrastructurii de bază necesare. În 
contrast cu natura cooperativă a sub-programelor precedente, ajutorul în acest 
caz este direcţionat dinspre NATO către ţările partenere. Acest sprijin poate fi 
obţinut pentru diverse activităţi legate de următoarele domenii: 1) Reţele 
informatice şi 2) Politica şi organizarea ştiinţei şi tehnologiei. 

Ştiinţa în serviciul păcii; Acest sub-program are ca obiectiv 
consolidarea cercetării, pentru aplicarea rezultatelor în activităţile 
industriale sau la problemele de mediu din ţările partenere. Sunt reuniţi 
oameni de ştiinţă din laboratoare de cercetare, industrie sau servicii din 
ţările membre NATO sau partenere, pentru a colabora la proiecte de 
cercetare-dezvoltare cu o durată de 3 la 5 ani. 
 În prezent, aproximativ 10 000 de oameni de ştiinţă din ţările NATO şi 
partenere participă anual la Programul pentru ştiinţă al NATO, ca beneficiari ai 
subvenţiilor şi participanţi la reuniuni sau ca raportori şi membri ai Comisiei 
consultative. Printre diversele teme subvenţionate în ultimii ani figurează: „Bio-
supravegherea poluării metalice de-a lungul coastei baltice a Poloniei” (Polonia 
şi Marea Britanie); „Novosibirsk, posibilitatea de a stabili o politică regională a 
inovaţiei” (Rusia şi Marea Britanie); „Exploatarea unei reţele naţionale pentru 
cercetare şi educaţie – gestiune şi principii de acţiune” (seminar organizat la 
Iaroslav, în Rusia); „Sisteme de testări polivalente pentru evaluarea calităţii 
solului în fostele zone militare” (Belgia, Rusia, SUA); „Frecarea în mare viteză 
la scară atomică” (Franţa, Ucraina, SUA); „Exploatarea industrială a minera-
lelor în complexele albaneze de ofiolit” (Albania şi Marea Britanie); „Faci-
litarea transmiterii calciului în nervii vasculari” (Rusia şi Danemarca); „Acumu-
lări magnetice în stelele tinere” (Uzbekistan, Kazahstan, Armenia, Franţa, SUA 
şi Germania); „Aplicaţii ale propulsoarelor de arme şi rachete cu explozibili 
comerciali” (Rusia şi SUA); „Probleme ştiinţifice de mediu – reclamaţii 
acceptabile şi puncte extreme în problema poluării” (Ucraina şi SUA). 

Pentru perfecţionarea cooperării instituţionale şi naţionale în domeniile 
educaţiei militare şi cercetării ştiinţifice, la iniţiativa fostului secretar al apărării 
SUA, William Cohen, şi a fostului ministru al apărării al Germaniei, Volker 
Ruehe, la 12 iunie 1998, se înfiinţează Consorţiul PfP al Academiilor de 
Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate.  
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Consorţiul include, în prezent, 310 instituţii naţionale (din 45 de ţări) şi 
internaţionale, atât instituţii guvernamentale - Academii de apărare şi Institute 
de Studii de Securitate, cât şi instituţii non-guvernamentale similare - fundaţii, 
asociaţii etc. Numărul de instituţii, pe ţări, membre ale Consorţiului este cuprins 
între 1 şi 20, România având 18 (vezi graficul de mai jos). 
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 La Summitul NATO şi EAPC de la Washington, din 24-25 aprilie 1999, 
s-a convenit includerea Consorţiului ca parte a Parteneriatului pentru Pace  
îmbunătăţit şi mai operaţional.  
 Colaborarea ştiinţifică, prin perfecţionarea cooperării instituţionale şi 
naţionale, în domeniul educaţiei militare şi cercetării ştiinţifice, sub egida 
Consorţiului Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate  se 
desfăşoară, în prezent, în cadrul unei conferinţe  anuale6, în 12 grupuri de lucru / 
studiu, 3 proiecte şi 2 consilii, astfel7:  

a) Grupuri de lucru: 
o Secretariat; 
o Învăţământ avansat la distanţă; 
o Dezvoltare curriculară; 
o Impactul Tehnologiei Informaţionale (IT) asupra securităţii 

naţionale; 
o Istorie Militară; 
o Reforma în domeniul securităţii; 

b) Grupuri de studiu: 
o Combaterea terorismului; 
o  Managementul crizelor în Asia Centrală; 
o  Managementul crizelor în Europa de Sud-Est; 
o  Managementul crizelor în Caucazul de Sud; 
o  Securitatea europeană (ESDI/CESDP); 
o  Viitorul NATO; 
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c) Proiecte: 
o Tehnologia Informaţională; 
o Lecţii de învăţare; 
o Modelare şi simulare; 

d) Consilii: 
o Publicaţii; 
o Cercetare. 

2. EVOLUŢIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN ROMÂNIA 

Declarată prioritate naţională, cercetarea ştiinţifică din România a 
cunoascut transformări specifice reformei de după 1990. Guvernul a emis, 
la numai patru luni de la Revoluţia din decembrie 1989, Hotărârea nr. 
458/28.04.1990 privind stabilirea unor măsuri în domeniile cercetării 
ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi proiectării.   

Academia Română a iniţiat, în 1990, un proiect al Legii cercetării, dar nu 
a fost finalizat. Din motive mai mult sau mai puţin absconse, timp de aproape 
12 ani de reforme, restructurări etc., cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat într-un 
pseudovid legislativ, în sensul că nu am dispus de o Lege a cercetării ştiinţifice 
ori de un Statut al cercetătorului ştiinţific, ci doar de anumite ordonanţe, 
hotărâri, legi pentru aprobarea acestora, şi care, în fond, rezolvau numai 
probleme sectoriale ori punctuale ale domeniului de referinţă. Contrar practicii 
din alte domenii, în cazul cercetării ştiinţifice s-au abrogat legi (ex. a Statutului 
cercetătorului ştiinţific) fără a se înlocui cu un alt act legislativ.    

Cu toate acestea, „cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovarea sunt priorităţi naţionale”, iar activitatea este stimulată prin măsuri 
directe şi indirecte, fără a exista limite sau constrângeri în desfăşurarea acesteia, 
indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare a acestora8. 
Totodată, se apreciază că „alocarea de către stat a resurselor financiare în acest 
scop este prioritate a cheltuielilor bugetare” şi că „resursele bugetare alocate 
prin bugetul de stat la capitolul <<cercetare ştiinţifică>> trebuie să ţină seama 
de tendinţele mondiale în domeniu şi să nu fie mai mici de o cincime faţă de 
resursele bugetare alocate la cap. <<învăţământ>>.”9  
 Anul 2002 a marcat rezolvarea problemei cadrului legislativ: Guvernul 
României a emis Ordonanţa nr. 57 din 16.08.2002, privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică şi Ordonanţa nr.65 din 29.08.2002, privind Statutul 
personalului de cercetare–dezvoltare. Astfel, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
este organul administraţiei publice centrale de specialitate care exercită 
atribuţiile autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării şi, totodată, 

 60 



 
 

este reglementat statutul juridic al personalului de cercetare-dezvoltare, 
stabilindu-se rolul, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile 
specifice, precum şi modalităţile de angajare şi promovare. 
 Elaborarea Proiectului de Reformă a Învăţământului Superior şi Cercetării 
a beneficiat atât de experinţa Băncii Mondiale în derularea altor programe 
referitoare la dezvoltarea resursei umane, în România, cât şi de experienţa unor 
proiecte din alte ţări. S-a considerat necesară existenţa unor proiecte/programe 
şi a unor instituţii/structuri operaţionale cu rol de implementare a proiectelor. 
Pentru coordonarea activităţii şi gestionarea fondurilor alocate cercetării 
ştiinţifice, la sfârşitul anului 1994 a fost înfiinţat Consiliul Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS). Activitatea Consiliului este 
concepută să acopere  şase domenii ştiinţifice, sub coordonarea Comisiilor de 
specialitate, astfel: 

1. Matematica şi Ştiinţele Naturii; 
2. Ştiinţe Inginereşti; 
3. Ştiinţe Socio-Umane şi Economice; 
4. Ştiinţele Vieţii şi ale Pământului; 
5. Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară; 
6. Ştiinţe Medicale. 
Cercetarea ştiinţifică din mediul universitar se desfăşoară în unităţi 

de cercetare ce funcţionează ca structuri distincte ori în catedre, departa-
mente sau facultăţi. Situaţia centrelor de cercetare / de excelenţă 
recunoscute în perioada 2001-2002, pe comisii de specialitate este 
prezentată în tabelul nr.1. 

Tabelul nr.1 
COMISIA DE SPECIALITATE CENTRE 

RECUNOSCUTE 
CENTRE DE 
EXCELENŢĂ 

Comisia 1 
Matematica şi Ştiinţele Naturii 

34 6 

Comisia 2 
Ştiinţe Inginereşti 

99 5 

Comisia 3 
Ştiinţe Socio-Umane şi Economice 

30 2 

Comisia 4 
Ştiinţele Vieţii şi ale Pământului 

16 1 

Comisia 5 
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 

14 3 

Comisia 6 
Ştiinţe Medicale 

17 4 

TOTAL 210 21 
Sursa: CNCSIS 
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 Numărul centrelor de cercetare din cele mai reprezentative instituţii de 
învăţământ superior de stat din ţara noastră este prezentat în graficul de mai jos: 
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Reforma în domeniul cercetării-dezvoltării a impus adoptarea unui 
program naţional, cunoscut sub denumirea de „ORIZONT 2000”, iniţial 
aprobat prin HG nr. 1095/1995, pentru perioada 1996-2000, ulterior fiind 
prelungit, ca durată, până la sfârşitul anului 2002, prin Legea 191/10.12.1999. 
În cadrul acestui program, activităţile s-au desfăşurat pe 21 direcţii tematice10: 

1. Comunicaţii; 
2. Tehnologia informaţiei; 
3. Componente ale societăţii informaţional-culturale intensive; 
4. Transporturi; 
5. Agricultură, silvicultură, alimentaţie; 
6. Mediu şi tehnologii de mediu; 
7. Multipol tehnologic regional – „Dunăre-Delta Dunării – Marea 

Neagră”; 
8. Prevenire, protecţie, reabilitare în situaţii de pericol cu risc ridicat – 

„Hazard”; 
9. Energie; 
10. Resurse naturale; 
11. Produse şi tehnologii industriale; 
12. Standarde, măsură şi testare – „Performanţa 2000”; 
13. Materiale noi; 
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14. Biotehnologii; 
15. Biomedicină şi sănătate – „Sănătate 2000”; 
16. Urbanism, construcţii, noi materiale de construcţii –„Construcţii 

2000”; 
17. Ştiinţe de bază – „Viitor 2000”; 
18. Aeronautică şi spaţiu – „Spaţiu 2000”; 
19. Ştiinţe umaniste, cercetare socială şi economică orientată – „Impact 

2000”; 
20. Dezvoltare zonală – „Echilibru”; 
21. Apărarea naţională – „Apărare 2000”. 

3. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ MILITARĂ 

 În Hotărârea nr.458/28.04.1990, privind stabilirea unor măsuri în 
domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi proiectării, se preciza, 
la art. 12: „Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de  Interne stabilesc prin 
ordin structura reţelelor proprii de cercetare şi dezvoltare, precum şi 
reglementările specifice de funcţionare ale acestor unităţi de cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare tehnologică şi proiectare”. 
 În toate documentele legislative referitoare la organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale, adoptate după decembrie 1989, se 
menţionează că organizarea şi conducerea cercetării ştiinţifice în domeniul 
militar constituie o atribuţie principală a Ministerului Apărării Naţionale. 

Ce era de aşteptat, pentru cei implicaţi în cercetarea ştiinţifică din 
armată ? 
 În primul rând, emiterea unui ordin al ministrului apărării naţionale 
privind organizarea cercetării ştiinţifice în armată. Un asemenea act nu a fost 
emis nici până în prezent. 
 În al doilea rând, pentru un organism militar, ce funcţionează după reguli 
precise, se impuneau delimitate domeniile cercetării ştiinţifice şi, mai ales, 
responsabilităţile. Cum se regăsesc elementele menţionate în cele 6 documente 
legale adoptate, după 1990, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale? În Legea nr.41/1990 se stipula că, în cadrul M.Ap.N., 
funcţionează Comisia de coordonare a cercetărilor ştiinţifice, ale cărei 
organizare, atribuţii şi competenţă se aprobă de ministrul apărării naţionale, la 
propunerea preşedintelui comisiei (art.10). În activitatea desfăşurată nu am 
perceput, până în prezent, existenţa unei asemenea comisii. 

Următoarele Hotărâri ale Guvernului României, nr.110/1997 şi 
385/18.05.1999, nu fac nici o referire la cercetarea ştiinţifică. 
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Ordonanţa Guvernului României nr.41/11.08.1999 stabileşte atât 
domeniile, cât şi responsabilităţile: 

- Secretariatul de stat pentru politica de apărare  „organizează şi 
desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile politicii de apărare şi 
securităţii naţionale” (art.23, subcap. A, lit. f); 

- Statul Major General „coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în 
domeniul teoriei şi artei militare” (art.23, subcap.B, lit.k); 

- Secretariatul de stat pentru înzestrarea armatei „coordonează 
activitatea de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare” (art.23, 
subcap. C, lit.f); 

- Inspectoratul General al M.Ap.N. „controlează, evaluează şi îl 
informează pe ministrul apărării naţionale despre modul de organizare şi 
de desfăşurare  […] a cercetării ştiinţifice în domeniul militar” (art. 23, 
subcap. D, lit.g). 

Cu toate acestea, printr-un ordin al ministrului apărării naţionale, din 
28.09.1999, se reorganizează domeniile cercetării ştiinţifice şi responsabilităţile 
corespunzătoare, astfel: 

- politica de apărare, securitatea naţională, strategia, teoria şi istoria 
militară revin secretarului de stat pentru politica de apărare; 

- cercetarea-dezvoltarea (se referă la tehnică şi tehnologii militare) revine 
secretarului de stat pentru înzestrarea armatei. 

Acesta este momentul în care Statul Major General, respectiv şeful 
acestei structuri, nu mai are responsabilităţi în domeniu, chiar dacă nu mai 
dispuneau de structură proprie de cercetare ştiinţifică. 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 47 din 15.06.2000, fără 
a preciza domeniile cercetării ştiinţifice, reiterează posibilitatea constituirii unor 
comisii, dar nu le precizează natura acivităţii. În domeniul cercetării ştiinţifice 
nu am perceput existenţa unei asemenea comisii. 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.14 din 26.01.2001, în 
vigoare şi în prezent, stipulează: 

- M.Ap.N. conduce activitatea de cercetare şi proiectare din structurile 
subordonate (art.9, lit.v); 

- Departamentul pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare 
conduce activitatea de cercetare ştiinţifică în aria sa de responsabilitate (art.10); 

- Departamentul pentru Relaţii cu Parlamentul, Armonizare Legislativă şi 
Relaţii Publice conduce activitatea de cercetare ştiinţifică în aria sa de 
responsabilitate (art.11); 

- Departamentul pentru Armamente conduce activitatea de cercetare 
ştiinţifică în aria sa de responsabilitate (art.12); 
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- Statul Major General conduce activitatea de cercetare ştiinţifică în aria 
sa de responsabilitate (art.14); 

- În cadrul M.Ap.N. se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii 
profesionale. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin regulamente 
aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale (art.27). 

Formula de delimitare a responsabilităţilor şi reiterarea posibilităţii de 
constituire a unei comisii profesionale, fără a percepe existenţa acesteia, ne 
determină să apreciem formalismul şi ineficienţa unor asemenea acte … 
normative.   

Trebuie evidenţiat, totuşi, că în vederea desfăşurării unitare a activităţilor 
de cercetare ştiinţifică pentru tehnică şi tehnologii militare, prin Ordinul 
ministrului apărării naţionale nr.M33 din 08.04.1999, a fost aprobată 
Instrucţiunea privind managementul activităţilor de cercetare ştiinţifică pentru 
tehnică şi tehnologii militare, ceea ce a permis  iniţierea şi dezvoltarea 
colaborării cu structurile euroatlantice şi europene în domeniul de referinţă. În 
anul 1999 a avut loc, la Bucureşti, sesiunea jubiliară a Consiliului pentru Ştiinţă 
al NATO, prilej cu care s-au intensificat acţiunile de colaborare cu NATO în 
domeniul cercetării-dezvoltării, în principal prin prisma Programului Ştiinţific 
NATO. Cu prilejul deschiderii primei manifestări expoziţionale de tehnică 
militară – EXPOMIL 1999 – s-au stabilit relaţii cu Agenţia de Cercetare şi 
Tehnologie. Totodată, începând din acest an reprezentanţii Departamentului 
pentru Armamente şi ai categoriilor de forţe ale armatei au participat permanent 
la reuniunile NADREPS (National Armaments Directories Representatifs) şi la 
sesiunile anuale ale Conferinţei Directorilor Naţionali pentru Armamente 
(CNAD), la nivel de secretar de stat, precum şi la grupurile şi subgrupurile 
CNAD11.  

Colaborarea ştiinţifică a structurilor militare de cercetare ştiinţifică şi a 
celor de învăţământ militar s-a realizat în cadrul Consorţiului PfP al 
Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate. Din cele 19 
structuri româneşti, membre ale Consorţiului, 9 aparţin Ministerului Apărării 
Naţionale: 

a) Instituţii de învăţământ: 
- Academia de Înalte Studii Militare; 
- Academia Forţelor Terestre; 
- Academia Tehnică Militară; 
- Colegiul Naţional de Apărare ; 
- Centrul de Pregătire PfP ; 
- Centrul Regional de Management al Resurselor de  Apărare ; 
- Colegiul Superior de Stat Major; 
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b) Instituţii de studii şi cercetări : 
- Centrul de Studii Strategice de Securitate; 
- Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară. 

 Celelalte 10 structuri din afara Ministerului Apărării Naţionale, membre 
ale Consorţiului, sunt: 

a) Instituţii de studii şi cercetări: 
- Centrul pentru Studii Euro-Atlantice/ Universitatea Bucureşti; 
- Centrul pentru Studii Europene şi Euro-Atlantice; 
- Programul de Studii de Apărare şi Securitate / Departamentul de 
Ştiinţe Politice/Universitatea Babeş-Bolyai; 

- Institutul European pentru Managementul Riscului, Securităţii şi 
Comunicării; 

b) Organisme guvernamentale şi non-guvernamentale: 
- Ministerul Afacerilor Externe; 
- Fundaţia EURISC; 
- Fundaţia Iniţiativa de Dialog Euro-Atlantic; 
- Asociaţia «George C. Marshall – România»; 
- Asociaţia Euroatlantică « Manfred Worner». 
 
Refoma armatei, parte integrantă a procesului de restructurare a societăţii 

româneşti, declanşat după Revoluţia din decembrie 1989, include şi 
transformarea sistemului cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice din 
forţele armate. 
  

Reorganizarea activităţii de cercetare şi dezvoltare din armată presupune o 
concepţie şi un program concret de modificare a componentelor esenţiale ale 
sistemului de cercetare ştiinţifică militară, pe baza principiilor, cerinţelor şi 
condiţionărilor ce fundamentează restructurarea întregului organism  militar 
românesc. 

 
Printre obiectivele reformei cercetării ştiinţifice militare amintim: 
- formarea unei mentalităţi noi privind rolul, locul şi modalităţile de 

desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi de 
valorificare a rezultatelor muncii propriu-zise; 

- optimizarea organizaţională şi funcţională a sistemului de cercetare 
ştiinţifică. 

 
Reorganizarea preconizată a cercetării ştiinţifice, cel puţin în domeniile 

politicii de apărare, securităţii naţionale, teoriei şi acţiunii militare, prin 
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centralizarea şi includerea  structurilor de execuţie în cadrul unei instituţii 
militare de învăţământ superior (Universitatea Naţională de Apărare) va permite 
eficientizarea ei. Cu o condiţie: să se asigure un anumit grad de autonomie 
funcţională structurilor respective, în relaţiile cu instituţiile similare lor, din ţară 
şi din străinătate, precum şi cu solicitanţii şi beneficiarii produselor obţinute. 
Instituţia de învăţământ să nu devină o verigă birocratică suplimentară.     

 
Cerinţele procesului de reformă a cercetării ştiinţifice ar trebui să includă, 

după părerea noastră: 
- delimitarea domeniilor cercetării ştiinţifice ; 
- optimizarea raportului dintre cercetarea ştiinţifică departamentală şi 

cea universitară ; 
- realizarea unui sistem integrat al învăţământului cu cercetarea 
ştiinţifică ; 

- subordonarea scopurilor activităţilor de cercetare satisfacerii 
necesităţilor actuale ale procesului de restructurare şi modernizare din 
armată şi fundamentării soluţiilor preconizate către orizontul 2010-
2015; 

- suplimentarea resurselor financiare destinate cercetării ştiinţifice şi 
distribuirea acestora tuturor celor implicaţi; 

- în aplicarea reducerii efectivelor militare, impusă de reformă, să se 
aibă în vedere folosirea resursei actuale de cercetători, precum şi 
durata, relativ mare, a procesului de formare a acesei categorii de 
personal; 

- asigurarea unei infrastructuri informatice corespunzătoare desfăşurării 
unei activităţi de cercetare ştiinţifică eficientă şi derulării colaborării cu 
institutele similare din ţară şi din străinătate; 

- eficientizarea colaborării dintre beneficiarii rezultatelor cercetării şi 
structurile de cercetare ştiinţifică; 

- implicarea cercetătorilor din armată în programe/proiecte de cercetare 
interne (din afara M.Ap.N.) şi internaţionale.  

   
Prioritate naţională declarată, cercetarea ştiinţifică, inclusiv cea din 

domeniul apărării, cunoaşte transformări specifice reformei. Soluţiile adoptate, 
rezultatele obţinute şi corecţiile aduse, în dinamica acesteia, depind de opţiunile 
şi exigenţele asociate fiecărui caz în parte. Adică de către noi. Ceea ce impune 
mai multă angajare şi responsabilitate.   
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NOTE:  
 

                                                 
1 Cf. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1984, 
p.433 
2 Programul ştiinţific al NATO, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, editat în seria Programe de 
cooperare internaţională în domeniul cercetării, 2002, p.2. 
3 Vezi, Manualul NATO, Oficiul de Informaţii şi Presă al NATO, Bruxelles, 2001, pp.199-201. 
4 Apud, Manualul NATO, 2001, Office of Informational Press (în limba română), pp.339-340. 
5 Cf. Manuel de l’OTAN, edition du 50e anniversaire, Bureau de l’information et de la presse, 
Bruxelles, 1998-1999, p.327-328. 
6 Până în prezent s-au desfăşurat 5 confrinţe la Zurich, Sofia, Tallin, Moscova şi Paris. 
7 Cf. http://www.pfpconsortium.org 
8 Conf. Legii nr.95/13 mai 1998, art.1 [i 2. 
9 Ibidem, art.3. 
10 Conf. http://www.mct.ro/web/1/programe/Orizont2000. 
11 Apud, Comandor ing. Ion – Eftimie SANDU, Relaţii în domeniul armamentelor şi cercetării-
dezvoltării, în România – NATO 1990-2002, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 
Bucureşti, 2002, p.125. 
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GESTIONAREA RESURSELOR DE SECURITATE -  
O PRIORITATE A STRATEGIEI NAŢIONALE POST-PRAGA 

 
Dr. ing. Francisc TOBĂ, 

ROMAERO S.A. 
 

Misterul „Malta” a dispărut. Haloul ce se instaurase în 1989, după 
întâlnirea de pe insula din mijlocul Mării Mediterane dintre George Bush 
(tatăl actualului preşedinte al SUA) şi Mihail Gorbaciov, s-a ridicat la 
Praga. Multe întrebări au rămas fără răspuns după discuţiile în doi de la 
Malta. Analiştii, politicienii şi militarii, dar şi guvernanţii şi societatea 
civilă s-au întrebat ce secrete au fost ascunse. Câţi dintre români, de 
exemplu, nu gândeau că era posibil ca, la Malta, să se fi hotărât ca 
România să rămână pentru vecie în afara fruntariilor Europei sigure şi 
prospere. Iar Madridul le accentuase pesimismul. Dar iată că în noiembrie 
2002, la Praga, a fost dezlegat misterul. România a primit invitaţia să adere 
la NATO. 

Odată cu primirea oficială a invitaţiei de aderare, noi obiective au 
fost deschise în faţa conducerii politico-strategice a statului nostru. 
Întărirea încrederii aliaţilor şi urgentarea procesului de ratificare sunt doar 
câteva dintre scopurile imediate ale devenirii noastre euroatlantice. 

Dintre statele invitate, România beneficiază de căteva atuuri 
recunoscute, precum poziţia sa geostrategică, resursele importante umane 
şi materiale, un nivel ridicat de educaţie al populaţiei, dar şi cea mai 
puternică şi mai mare contribuţie pe planul capabilităţilor militare. 
Păstrarea statutului asumat de „furnizor de securitate” impune continuarea 
remodelării organismului militar, operaţionalizarea lui deplină şi realizarea 
interoperabilităţii structurale, acţionale, de înzestrare şi administrative cu 
armatele NATO. Doctrina, strategia şi conceptele operaţionale necesită 
adaptarea la specificul acţiunii militare desfăşurate în condiţiile unei 
alianţe post-moderne. 

Armata României şi-a căpătat în ultimii ani recunoaşterea 
internaţională a participării cu succes la misiunile în sprijinul păcii, printre 
care semnalăm participarea în cadrul aliat la acţiuni militare „non – Articol 
5/Tratatul de la Washington”. Armata de mâine va trebui să-şi focalizeze 
pregătirea şi pe acţiuni desfăşurate „în condiţiile Articolului 5” (apărarea 
colectivă). Primul pas în acest sens consider că îl facem în Afghanistan, în 
cadrul luptei comune împotriva terorismului. În egală măsură trebuie să 
ţinem seama de necesitatea reconfigurării, atât legislative, cât şi 
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instituţionale, a competenţelor forţelor armate în raport cu riscurile şi 
vulnerabilităţile care sunt proprii mediului social din interiorul ţării. 

Sunt onorat de invitaţia Centrului de Studii Strategice de Securitate 
pentru a participa, în acest cadru distins şi elevat, la lucrările sesiunii 
anuale a prestigioasei instituţii de cercetare în domeniul apărării. 
Antevorbitorii mei au spus, cu o uşoară undă de tristeţe în glas, că CSSS 
urmează să intre în subordinea Universităţii de Apărare. 

Desigur, Universitatea de Apărare are nevoie de o structură de 
cercetare în domeniul învăţământului superior militar. Dar, prin trecerea 
CSSS, a specialiştilor acestuia în domeniul securităţii naţionale, mulţi 
dintre ei cu recunoaştere internaţională, la noi preocupări, văduvim 
cercetarea ştiinţifică românească de segmentul de specialişti cel mai 
apropiat noului statut pe care îl are ţara. 

Mai mult, este necesară o astfel de instituţie de cercetare ştiinţifică 
la nivel naţional pentru a investiga permanent mutaţiile care intervin în 
evoluţia mediului de securitate din zona de interes a României. Aceasta 
trebuie să ofere expertiza militară factorilor de decizie politică. Centrul 
astfel proiectat este necesar să fie cuplat la circuitul mondial al creaţiei 
ştiinţifice în domeniul securităţii naţionale şi internaţionale. Reiterez, şi cu 
acest prilej, o opinie pe care am lansat-o la absolvirea, în anul 1996, a 
Colegiului Naţional pentru Apărare: pentru a putea proiecta decizii 
performante în sfera securităţii naţiunii trebuie înfiinţat un INSTITUT 
NAŢIONAL PENTRU STUDII STRATEGICE. 

Acest institut, într-o primă fază, ar putea fi subordonat, adminis-
trativ, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi, ulterior, să fie indepen-
dent. El ar putea elabora studii, strategii şi în alte domenii ale societăţii 
româneşti, inclusiv al securităţii. 

Participarea acestui institut şi, până la înfiinţarea lui, a Centrului de 
Studii Strategice de Securitate la Consorţiul institutelor de cercetare 
ştiinţifică de profil din cadrul NATO este unul din obiectivele politicii 
post-Praga, căreia suntem onoraţi să îi oferim, aici şi acum, sugestii. 

La această activitate, destinată reflecţiei, sunt sigur că vor fi 
promovate multe sugestii către factorii de decizie politico-militară. În acest 
moment, comunitatea euroatlantică aşteaptă acţiuni concrete din partea 
României, corelate cu sarcinile specifice pe care NATO le are în vedere 
pentru ţara noastră. 

Din evaluările experţilor, România trebuie să-şi dezvolte o 
capabilitate operaţională la standardele Alianţei în domeniul transportului 
aerian. În acest sens, România va fi dotată cu 12 avioane de tip Hercules 
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C-130, iar ROMAERO va deveni centru naţional, şi ulterior regional, 
dedicat întreţinerii, reparaţiilor şi modernizării acestei reale flotile 
strategice. 

Pe acest fond, doresc să supun atenţiei un subiect care va trebui să-şi 
găsească rezolvarea în timp relativ scurt: reconsiderarea problematicii 
gestionării resurselor de securitate din perspectiva necesităţilor şi 
capabilităţilor naţionale. 

Calitatea de invitat (implicit, cea de membru cu drepturi depline) la 
structurile colective de securitate ale NATO presupune ca România să dispună 
de un sistem coerent de gestionare a resurselor de securitate. 

Prin resurse de securitate (RS) înţelegem atât totalitatea capabilităţilor 
naţionale de cercetare, proiectare, realizare, valorificare, consultanţă în 
domeniul intelectual şi material, reclamate de implementarea Strategiei 
Naţionale de Securitate, cât şi resursele atrase ca efect al apartenenţei 
României la diferite structuri colective de securitate. 

Resursele de securitate sunt identificabile din perspectiva cerinţelor 
impuse de Strategia de Securitate Naţională a României. Valorificarea lor 
eficientă (pe baza raporturilor de eficienţă costuri – rezultate) se traduce în 
direcţii de acţiune naţională. România, în perioada imediat următoare, trebuie să 
dea semnale clare în acest sens. Apreciem că instituţiile abilitate trebuie să 
elaboreze un „Plan naţional de acţiune” care să „racordeze” în cel mai scurt 
timp resursele de securitate la cerinţele determinate de condiţia de membru cu 
drepturi şi obligaţii depline al Alianţei. Subliniem necesitatea stringentă de a 
nu cantona problematica resurselor de securitate exclusiv în domeniul militar. 
Acest argument susţine opinia noastră că institutul mai sus menţionat va trebui 
să gestioneze strategic, prin studii neamprentate politic, naţiunea română. 
Gestionarea resurselor de securitate constituie un domeniu cu multiple faţete. 
Ne vom referi la cele mai importante.  

Resursele umane ocupă un loc central, societatea fiind în ansamblul ei 
resursă esenţială, instrument şi beneficiară a stării  de securitate naţională. 
Astfel, regimul democratic se constituie într-o resursă de referinţă. 

Întregul sistem politic se va perfecţiona, pentru a se deschide către 
cetăţean şi pentru a completa democraţia reprezentativă cu virtuţile democraţiei 
participative; prin urmare, exercitarea puterii politice va asigura participarea şi 
controlul cetăţeanului asupra instituţiilor şi procesului de luare a deciziilor, prin 
respectarea normelor şi regulilor democratice, în concordanţă cu prevederile 
Constituţiei. 

Instituţiile statului de drept trebuie, la rândul lor, să contribuie la corecta 
identificare, clasificare şi gestionare a resurselor societăţii, atât a celor umane, 
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cât şi a celor materiale. De aceea, se impun asigurarea corectitudinii actului 
administrativ şi de justiţie, stabilitate legislativă şi simplificarea cadrului juridic, 
afirmarea justiţiei ca instituţie a cinstei şi profesionalismului. 

Combaterea birocraţiei excesive, a corupţiei, a economiei subterane, a 
tuturor categoriilor de evazionism, a traficului ilegal de idei şi oameni se 
detaşează ca priorităţi în gestionarea resurselor naţionale. După cum asigurarea 
unui cadru favorabil de afaceri, descentralizarea politico-administrativă, 
stimularea inventivităţii şi iniţiativei individuale contribuie în mod direct la 
redimensionarea, în sens pozitiv, a bazei de resurse a ţării. În acest context, iese 
în evidenţă, şi mai pregnant, faptul că principala resursă a statelor avansate 
rămâne, practic, tot omul, încadrat în sisteme sociale axate pe eficienţa acţiunii. 

Resursele economice, la rândul lor, includ atât componente materiale, 
cât şi structuri de organizare a activităţilor specifice. În sfera analizată, se 
impun: consolidarea stabilităţii macroeconomice, adoptarea unor politici fiscale 
coerente, reforma impozitelor, reducerea cheltuielilor interne şi restructurarea 
marilor companii şi societăţi ale statului, o politică monetară şi a cursului de 
schimb adecvată; stimularea, prin reglementări eficiente şi sub diferite forme, a 
întreprinderilor mici şi mijlocii; definitivarea privatizării şi modernizării, cu 
accent pe dinamizarea domeniilor industriale şi productive care au potenţial – în 
condiţiile programelor sectoriale de aderare la UE ori convenite cu organismele 
financiare internaţionale; promovarea unor politici industriale funcţionale, 
corespunzătoare nevoilor sociale şi adaptabile cerinţelor pieţei; dezvoltarea 
cooperării economice internaţionale, prin forme noi, mai active şi stimulative de 
comerţ exterior; consolidarea sectorului bancar şi de asigurări; relansarea 
agriculturii şi dezvoltarea silviculturii; amenajarea teritoriului şi reabilitarea 
infrastructurii de transport; promovarea noilor tehnologii eficiente şi trecerea 
efectivă la realizarea funcţionalităţilor unei societăţi informaţionale; orientarea 
spre atragerea de investiţii străine, îndeosebi din spaţiul european şi euro-
atlantic, ca sursă a motivaţiei pentru includerea României în sistemele de 
securitate respective; garantarea unui sistem concurenţial liber şi onest. 

Securitatea socială trebuie avută constant în atenţie. Ea reprezintă o 
resursă vitală a securităţii naţionale şi, în formula coeziunii social-economice, 
un indicator de primă mărime al stării de securitate internă. 

Problemele securităţii sociale se referă, între altele, la starea de 
insecuritate individuală, la declinul demografic, fragilizarea stării de sănătate a 
populaţiei, la emigraţia tineretului instruit şi superdotat, la insuficienta 
consacrare, pe toate componentele, a societăţii civile şi la absenţa unei clase de 
mijloc puternice. Politica în domeniul securităţii sociale vizează toate aceste 
aspecte, cu accent pe combaterea sărăciei, consolidarea dialogului şi a 
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solidarităţii sociale şi alinierea la normele europene în domeniul ocupării forţei 
de muncă. Principalele fenomene sociale, dacă nu sunt gestionate performant, 
prin decizii politice care să poată evalua consecinţele insecurizante ale 
acţiunilor în acest domeniu, pot altera coeziunea societăţii româneşti şi accentua 
vulnerabilitatea acesteia la crize. 

Factorii politici îşi propun să consolideze unitatea social-economică prin 
promovarea dialogului şi coeziunii sociale, prin implicarea statului ca factor de 
echilibru, în contracararea efectelor negative ale procesului de tranziţie şi a 
evoluţiilor economiei de piaţă. Reforma sistemului de securitate socială şi 
diminuarea deficitului de finanţare a protecţiei sociale, concomitent cu 
elaborarea, în cooperare cu partenerii sociali, a Planului naţional de acţiune în 
domeniul ocupării forţei de muncă, va asigura coerenţa acţiunilor pe piaţa 
muncii. Descentralizarea deciziei administrative în domeniul raporturilor de 
muncă şi ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu orientările UE, va 
diminua şomajul şi asigura o protecţie socială reală a şomerilor, inclusiv prin 
atragerea şi implicarea acestora în activităţi de utilitate publică, desfăşurate în 
perioada disponibilizării.  

În mediul actual – dominat de tendinţe de modificare a caracteristicilor 
de securitate, de globalizare şi ciocniri între grupări civilizaţionale –, resursele 
de identitate etno-culturală au o însemnătate remarcabilă. Problemele de fond 
ale acestui domeniu – care ar putea fi numite ale unei securităţii culturale, în 
sens larg – sunt în mod direct legate de nevoia afirmării unor mentalităţi şi 
atitudini noi, care să contribuie la consolidarea dimensiunii culturale şi 
civilizatorii a reformelor, cerută, în mod implicit, de procesul integrării 
europene şi euro-atlantice. Spiritul comunitar, solidaritatea naţională, cultura 
comunicaţională, atitudinea faţă de performanţă, respectul pentru elite şi 
promovarea lor se află încă în stadii insuficiente de dezvoltare. De aceea, 
punerea în valoare şi dezvoltarea potenţialului cultural, ştiinţific şi uman de care 
dispune România constituie o componentă şi o resursă esenţială a securităţii 
naţionale şi a modernizării societăţii româneşti. 

În vederea asigurării resurselor de securitate culturală sunt necesare: 
promovarea societăţii educaţionale în cooperare cu societatea civilă şi în 
conformitate cu Carta Albă a Educaţiei şi Formării, elaborată de Uniunea 
Europeană; continuarea reformei sistemului de învăţământ, ca fundament al 
politicilor în domeniul resurselor umane; asigurarea educaţiei de bază, creşterea 
calităţii învăţământului preuniversitar; racordarea învăţământului superior la 
cerinţele sociale şi economice; promovarea, în sistemul educaţional, a cerinţelor 
societăţii informaţionale; îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional pentru 
cercetare-dezvoltare; dezvoltarea şi promovarea tehnologiei informaţiei şi 
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creşterea numărului de specialişti în acest domeniu; protejarea, conservarea şi 
restaurarea patrimoniului naţional şi promovarea sa ca parte a patrimoniului 
cultural universitar; promovarea, ca fundament al dezvoltării durabile a naţiunii 
şi nucleu al identităţii naţionale; protejarea diversităţii culturale şi religioase, 
promovarea multiculturalismului şi multiconfesionalismului, a dialogului cu 
reprezentanţii vieţii religioase; pregătirea populaţiei pentru impactul cultural al 
integrării europene şi euroatlantice. 

Resursele de siguranţă naţională şi ordine publică se plasează la 
confluenţa apărării intereselor statului şi ale cetăţeanului. Acest domeniu 
reprezintă o componentă importantă a politicii de securitate a României. 
Acţiunile specifice în domeniul menţinerii ordinii publice şi siguranţei naţionale 
vor viza prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, protejarea cetăţe-
nilor, a proprietăţii private şi a celei publice şi a infrastructurii de interes strate-
gic. Caracterul transfrontalier al traficului de droguri, al emigraţiei sau al crimei 
organizate impune o reevaluare conceptuală a gestionării acestor domenii. 

Apărarea naţională, la rândul ei, beneficiază de un autentic complex de 
resurse interne şi, prin aderarea la NATO, va avea acces la patrimoniul comun 
de resurse de apărare şi securitate al Alianţei. O bună gestionare a resurselor 
destinate apărării naţionale reclamă: adâncirea şi finalizarea reformei militare; 
îndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul Naţional Anual pentru 
Integrare în NATO şi asigurarea interoperabilităţii cu forţele Alianţei; 
participarea susţinută la Parteneriatul pentru Pace şi dezvoltarea cooperării 
militare bi- şi multilaterale, în vederea realizării obiectivelor de parteneriat 
asumate de România; constituirea şi consolidarea capacităţilor necesare pentru 
îndeplinirea performantă a obligaţiilor asumate de România, de a participa în 
cadrul unor operaţiuni de menţinere a păcii, de salvare, de răspuns la crize, de 
combatere a terorismului şi de asistenţă umanitară la nivel subregional şi 
regional; adaptarea la condiţiile contemporane a sistemului de mobilizare şi 
planificare integrată a apărării şi asigurarea concordanţei dintre obiectivele 
propuse şi resursele alocate; operaţionalizarea forţelor destinate participării la 
misiuni ale Uniunii Europene, în cadrul politicii europene de securitate şi 
apărare, ca şi ale NATO, ONU şi ale forumurilor/iniţiativelor subregionale; 
managementul eficient al resurselor umane şi restructurarea forţelor, 
concomitent cu creşterea gradului de profesionalizare a personalului armatei şi 
modernizarea învăţământului militar; asigurarea stocurilor de echipamente, 
tehnică de luptă, muniţii şi materiale; îmbunătăţirea colaborării între serviciile 
de specialitate, pe linia schimbului operativ de informaţii, vizând factori de risc 
la adresa securităţii şi stabilităţii interne etc. 
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În fine, dar nu în ultimul rînd, politica externă a României constituie un mijloc 
principal de promovare şi protejare a valorilor şi intereselor naţionale în plan 
internaţional. Aderarea la NATO şi integrarea în UE sunt direcţiile prioritare de acţiune 
ale României în plan internaţional. Pentru realizarea obiectivelor vizate este absolut 
obligatorie valorificarea resurselor specifice, având drept finalitate: promovarea imaginii 
României pentru ratificarea aderării la Alianţa Nord-Atlantică; intensificarea negocierilor 
şi accelerarea pregătirii pentru integrarea în Uniunea Europeană, inclusiv implicarea în 
procesul de realizare a Politicii Europene de Securitate şi Apărare; aprofundarea 
Parteneriatului Strategic Intensificat cu SUA, dezvoltarea relaţiilor bilaterale privilegiate 
cu ţările NATO şi UE; consolidarea relaţiilor cu state membre ale Uniunii Europene – în 
plan bi- şi multilateral –, cu ţările vecine şi cu statele cu care România are relaţii 
tradiţionale; dezvoltarea cooperării cu statele din regiune, inclusiv prin participarea la 
proiecte de cooperare regională, subregională, transfrontalieră şi în cadrul euroregiunilor; 
dezvoltarea, pe baze pragmatice, a relaţiilor privilegiate cu Republica Moldova; 
consolidarea rolului OSCE şi ONU; respectarea strictă a angajamentelor internaţionale 
în domeniul neproliferării şi controlului armamentelor, exporturilor de produse strategice 
şi de tehnologie cu dublă utilizare, precum şi participarea activă la dezbaterile, din 
diverse foruri, pe această temă; promovarea unei politici în plan bilateral sau într-un 
cadru internaţional pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii în Europa de Sud-Est, ca şi 
în Caucazul de Sud şi întreaga regiune a Dunării şi Mării Negre; sprijinirea comunităţilor 
româneşti din afara graniţelor pentru păstrarea identităţii naţionale, culturale şi spirituale 
şi identificarea potenţialului de suport al acestora pentru realizarea obiectivelor 
diplomaţiei româneşti etc. 

Potenţialul intelectual naţional, nivelul de pregătire şi educaţie în tradiţie 
europeană, dorinţa de însuşire a ceea ce este performant la nivel mondial constituie cele 
mai importante garanţii pentru succesul eforturilor de modernizare a societăţii româneşti. 

Resursele politice şi suportul social sunt oferite de însuşirea unanimă de către 
toate forţele politice şi instituţiile publice din România a opţiunii pentru integrarea 
europeană şi euroatlantică, de sprijinul larg acordat de societatea românească eforturilor 
de modernizare şi integrare europeană. 

Pentru atingerea obiectivelor de securitate naţională vor fi alocate resurse 
financiare corespunzătoare, atenţia fiind concentrată asupra utilizării acestora cu 
eficienţă. 

Strategia Naţională a României prevede măsuri pentru identificarea şi 
gestionarea ansamblului resurselor ţării, umane şi materiale, interne şi externe; în acelaşi 
timp sunt proiectate direcţii de eficientizare a gestionării resurselor, prin: aplicarea 
managementului resurselor pe bază de programe integrate pentru toate instituţiile 
angrenate în activităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; 
realizarea unei mai bune coordonări a instituţiilor implicate în asigurarea resurselor, 

 75 



precum şi exercitarea mai eficientă a controlului parlamentar; creşterea transparenţei 
utilizării fondurilor publice şi a responsabilităţii faţă de contribuabil. 

În scopul înfăptuirii acestui deziderat, avansăm proiectul de înfiinţare a unei  
structuri guvernamentale denumite AUTORITATEA NAŢIONALĂ A 
RESURSELOR DE SECURITATE (ANRS), condusă de un director cu rang de 
secretar de stat, cu statut de invitat permanent al CSAŢ, subordonată direct primului 
ministru. 

Obiectivul principal al acestei instituţii îl constituie identificarea, dimensionarea, 
planificarea, asigurarea, evaluarea şi optimizarea alocării resurselor de securitate. 

ANRS va coordona entităţile publice şi private în următoarele domenii: 
♦ elaborarea politicilor, strategiilor, planurilor de acţiune în domeniul RS, din 

perspectiva procesului de implementare a Strategiei Naţionale de Securitate, precum şi 
elaborarea cadrului legislativ care să permită gestionarea unitară, coerentă şi integrată a 
domeniului de competenţă; 

♦ generarea RS în unităţile de cercetare şi dezvoltare, producţie şi consultanţă 
(know-how); 

♦ relaţiile internaţionale din sfera comerţului, acordarea licenţelor şi 
coordonarea exportului, organizarea şi participarea la târguri şi expoziţii interne şi 
internaţionale în domeniu; 

♦ gestionarea alocării RS pe timp de pace, criză şi război; 
♦ gestionarea activităţii interministeriale şi a relaţiilor cu organismele 

internaţionale în domeniul de competenţă. 
ANRS, prin structura şi atribuţiile sale, va putea asigura realizarea următoarelor 

obiective: 
♦ flexibilitatea şi adaptabilitatea sistemului naţional de asigurare a RS; 
♦ optimizarea alocării RS necesare acţiunilor structurilor sistemului naţional 

de apărare pe timp de pace, criză, dezastre, calamităţi şi la război; 
♦ interoperabilitatea şi integrarea în sistemele similare ale structurilor 

colective de securitate la care România a aderat şi la care îşi propune să adere; 
♦ planificarea RS determinată de politicile, strategiile şi planurile de acţiune 

ale structurilor specifice ale statului; 
♦ realizarea interfeţei comerciale între diferitele entităţi publice şi private, 

controlul şi promovarea exportului, evaluarea excedentului şi deficitului de 
resurse, valorificarea produselor noi în domeniu; 

♦ armonizarea juridică cu normele internaţionale în domeniu; 
♦ coordonarea asigurării cu RS a sistemelor logistice proprii diferitelor 

componente ale statului cu atribuţii în domeniu, în caz de pace, criză şi război. 
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Calitatea de membru al guvernului şi statutul de invitat permanent al 
CSAŢ ar conferi directorului ANRS posibilitatea de a susţine performant 
deciziile la nivelul cel mai înalt în domeniul securităţii naţionale. 

Prin înfiinţarea ANRS, guvernul va dispune de o structură 
guvernamentală specializată, modernă şi eficientă, fără alocarea unor 
resurse umane şi financiare noi; după un interval de timp rezonabil, prin 
reconsiderarea unor componente, în prezent generatoare de paralelisme, se vor 
realiza economii substanţiale la buget, concomitent cu creşterea performanţei 
instituţionale.  

Astfel, ANRS ar oferi CSAŢ şi primului-ministru o structură 
guvernamentală unitară, omogenă concepţional şi acţional, profesionistă, 
permiţând decidenţilor politici majori să elaboreze şi să implementeze 
strategii naţionale coerente, eficiente, fundamentate şi argumentate, în 
sfera resurselor de securitate. În opinia noastră, astăzi, lipseşte caracterul 
integrator al abordării problematicii resurselor de securitate. 

Concluziile rezultate din multitudinea de seminarii, colocvii, mese 
rotunde sau cursuri ne permit să susţinem următoarele: gestionarea 
problematicii securităţii, în general, şi a resurselor, în special, se face 
nebenefic pentru naţiune, pe diferite „feude”: politice, militare, economice, 
ştiinţifice etc. Este momentul să fie conştientizat rolul complementar al 
celor patru „actori principali”: politic, economic, militar şi academic. Doar 
finalizarea unei abordări multidisciplinare le va permite acestora să 
maximizeze şansele României de reducere a decalajelor din diferite 
domenii, atât ca viitor membru al UE, cât şi al NATO. Implicarea studiilor 
şi abordărilor ştiinţifice va permite decidenţilor politici să evalueze 
pertinent consecinţele benefice sau nu ale diferitelor opţiuni strategice. O 
asemenea abordare ar permite, spre exemplu, inducerea caracterului 
schimbător al legislaţiei în sfera economică. 

Gestionarea resurselor de securitate impune ca legislativul să 
conceapă o matrice în domeniu care să permită şi să stimuleze agenţii 
economici să contribuie substanţial şi performant la consolidarea 
resurselor de securitate. Declinul industriei de apărare constituie un 
exemplu nefericit în acest sens. 

În final, apreciem că mediul ştiinţific şi academic, în general, trebuie 
să fie „câinele de pază” al gestionării securităţii. Trebuie reconsiderată 
relaţia instituţiilor statului din sfera securităţii naţionale, din perspectiva 
complementarităţii conceptualizării şi implementării acţiunilor impuse de 
noul statut al României. 
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CARACTERISTICI ALE MEDIULUI DE SECURITATE 
EUROPEAN ŞI BALCANIC ÎN URMA EXTINDERII 

NATO. ASPECTE ALE OFERTEI ROMÂNIEI LA 
EFORTUL COMUN AL ALIANŢEI 

General-maior dr. Sorin IOAN,  
Statul Major General 

Noua arhitectură de securitate şi stabilitate a fost şi este modelată pe 
baza valorilor şi standardelor democraţiei, a libertăţilor şi drepturilor 
omului, a statului de drept şi a economiei de piaţă, în scopul asigurării 
stabilităţii globale, regionale şi zonale. La începutul de mileniu, ,,lumea 
devine tot mai complexă şi interdependentă, iar fenomenul globalizării se 
afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil.”1 O nouă ordine mondială văzută 
cu luciditate şi realism la Washington „este o aspiraţie şi o ocazie (…) 
aceea de a edifica un nou sistem internaţional în conformitate cu noile 
valori şi idealuri, în timp ce vechile lucruri, considerate sigure, se 
prăbuşesc în jurul nostru”2. 

Pe scena globală şi, cu preponderenţă, în interiorul mediilor de securitate 
european şi balcanic acţionează tot mai mulţi actori, statali şi non-statali, ceea 
ce face ca procesul luării deciziilor, în politica externă şi de securitate a statelor, 
să devină tot mai complex. Analiza corectă a mediului internaţional este cu atât 
mai greu de întreprins, cu cât acesta devine mai neliniar, pentru că astfel "actul 
desfăşurării ,,jocului” posedă o cale de schimbare a regulilor"3. În interiorul 
sistemului social global are loc, prin această mişcare, o reaşezare a intereselor 
şi, implicit, a formelor şi mijloacelor de atingere a lor, corelate cu 
schimbările/mutaţiile din domeniile tehnologiei, socialului, economicului, 
politicului şi mentalului.  În prezent, în plan european, se manifestă, două 
tendinţe antagoniste, una de “accelerare a procesului de integrare politică, 
economică şi în planul securităţii în structurile europene şi euroatlantice şi 
edificarea Europei nedivizate”4 şi o alta, caracterizată de apariţia unor noi 
riscuri şi ameninţări, care se desfăşoară într-o gamă de crize interne, cu caracter 
social, etnic, religios, economic şi de reaşezare a intereselor interstatale, de luptă 
împotriva mondializării. 

Epoca lumii bipolare a apus. În urma constituirii Consiliului NATO 
– Rusia, s-a ajuns la fundamentarea unui nou model de cooperare al 
Alianţei cu Moscova, realizându-se o reconfigurare a echilibrelor 

 78 



 
 

geostrategice. Totodată, s-a trecut de la marile puteri de tip statal la marile 
puteri de securitate.  

Noua arhitectură de securitate este rezultatul interacţiunii relaţiilor 
şi intereselor dintre state, pe baza aranjamentelor bilaterale şi regionale 
care conduc cel mai repede la atingerea obiectivelor naţionale. Considerăm 
că realizarea sistemului de aranjamente bi- şi multilaterale, în cadrul unor 
iniţiative regionale, constituie căile cele mai scurte către realizarea 
obiectivelor continentale şi, de ce nu, globale, deoarece interesele statelor 
le fac să adere la unul  sau mai multe astfel de aranjamente (fig. 1).  
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În continuare, voi prezenta o scurtă analiză a actorilor din spaţiul de 

interes strategic al României. 
Federaţia Rusă joacă un rol unic în securitatea euro-atlantică. 

Relaţiile acestei ţări cu Alianţa se dezvoltă pe baza interesului comun şi 
reciproc pentru realizarea unei păci durabile, bazată pe principiile 
democraţiei şi securităţii în cooperare. Un parteneriat stabil şi de durată 
între NATO şi Rusia se desfăşoară pe noi baze, iar Alianţa, fără 
cooperarea Rusiei, nu este în măsură să rezolve problemele pe care le are 
noul secol, respectiv răspunsul la noile ameninţări.  

,,Marcăm o realizare istorică pentru o mai mare Alianţă şi o mai 
mare naţiune Europeană, sublinia preşedintele George W Bush, cu ocazia 
reuniunii Consiliului NATO-Rusia, de la Roma. Doi foşti inamici s-au unit 
acum ca parteneri, învingând 50 de ani de separare şi un deceniu de 
nesiguranţă. Acest parteneriat ne apropie de cel mai mare obiectiv: o 
Europă liberă, unificată şi în care domneşte pacea pentru prima dată în 
istorie.” Cu toate că, cu ocazia Summit-ului de la Praga, în urma primirii 
invitaţiei de aderare şi de către statele baltice, s-a observat o oarecare 
răceală a relaţiilor SUA-Rusia, declaraţiile ulterioare, în urma întâlnirii 
celor doi preşedinţi, de la St. Petersburg, s-au menţinut în acelaşi ton al 
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colaborării şi luptei comune împotriva flagelului terorismului. Este de 
aşteptat ca, în continuare, Federaţia Rusă să dezvolte relaţiile cu Uniunea 
Europeană, fiind cunoscut faptul că rămâne dependentă de investiţiile 
europenilor, pentru relansarea economică, şi, totodată, să-şi intensifice 
ofensiva diplomatică, punând accentul pe realizarea unor parteneriate 
regionale, atât în Europa, cât şi în Asia, care să-i asigure securitatea la 
graniţe şi să-i permită atingerea nivelului de performanţă economică apt 
ca, ulterior, să o propulseze pe picior de egalitate cu SUA.  

Ucraina ocupă, în continuare, un loc special în mediul de securitate şi 
este considerată, încă, un partener important al SUA, în promovarea stabilităţii 
şi valorilor democratice. Noile acţiuni ale Ucrainei, privind declanşarea 
procesului de aderare la valorile Alianţei, vin în sprijinul realizării şi menţinerii 
stabilităţii în regiune. După Praga, în contextul clarificării suspiciunilor privind 
livrările de echipamente militare către Irak, este posibil să facă faţă unor noi 
exigenţe şi cerinţe din parte Alianţei. Relaţiile dintre Ucraina şi NATO, în 
calitate de partener special, asigură o bază politică stabilă evoluţiei calitative a 
acestuia în viitor. Specialiştii sunt convinşi că acest nou parteneriat Ucraina-
NATO va deveni un element-cheie al procesului de construcţie a unui nou 
sistem de securitate europeană, pentru acelaşi motiv care a stat la baza deciziei 
NATO de lărgire, de creare a Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic şi a 
relaţiei NATO-Rusia. Acesta va facilita depăşirea vechilor animozităţi şi 
suspiciuni dintre Est şi Vest, precum şi constituirea unei noi Europe unificate. 

Marea Mediterană constituie o zonă strategică de care sunt strâns 
legate securitatea şi stabilitatea regională. Dialogul Mediteranean al 
NATO este parte integrantă a abordării securităţii prin cooperare, iar 
lărgirea numărului membrilor acestei iniţiative va conduce la întărirea 
securităţii în vecinătatea imediată a spaţiului sudic al Alianţei. 

În arealul balcanic, aspectele de securitate au luat-o înaintea celor 
economice, ceea ce a determinat o adâncire a decalajelor economice existente în 
zonă şi, pe acest fond, menţinerea stărilor conflictuale latente. Criza din Kosovo  
şi intervenţia NATO împotriva Iugoslaviei au pus în faţa comunităţii 
internaţionale adevărul că, pentru a soluţiona criza balcanică, cele două 
componente (de securitate şi cea economică) trebuie abordate simultan. 

În acest context, lansarea Pactului de Stabilitate pentu Europa de 
Sud-Est reprezintă un proiect realist şi benefic, având la bază premisa că 
nu va fi pace în Balcani fără stabilitate economică şi prosperitate şi că, pe 
termen lung, această cale este mai puţin costisitoare decât cea militară. 
Indiferent cât de dificilă va fi punerea în practică a acestui plan, 
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soluţionarea problemelor balcanice, inclusiv a celor etnice şi religioase, nu 
se va putea realiza decât urmând o astfel de viziune politică. 

Situaţia politico-militară din zona 
de sud-est a Europei este caracterizată, în 
continuare, de următoarele elemente: 

• menţinerea unor zone cu grad 
ridicat de risc pentru securitatea 
europeană; 

• existenţa unor crize nesoluţionate ce 
prezintă pericolul izbucnirii unor conflicte 
sângeroase  

• (Kosovo, Cipru, Albania, Bosnia şi 
Herţegovina); 

• dispute interne de natură etnică sau religioasă, ce pot degenera în conflicte 
(Macedonia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina); 

• revendicări teritoriale sau de altă natură ce tensionează relaţiile dintre 
statele implicate (Grecia – Turcia, Grecia – Macedonia); 

BALCANIIBALCANII

••  RĂMÂN ÎNCĂ UN PUTERNIC 

  CONSUMATOR DE SECURITATE

• INSTABILITATE POLITICĂ

• CONFLICTE ETNICE ŞI RELIGIOASE

• MANIFESTĂRI NAŢIONALISTE

• ECONOMII NEPERFORMANTE

• PREZENŢA INTERNAŢIONALĂ 

  ESTE NECESARĂ

• LIPSA DE EXPERIENŢĂ DEMOCRATICĂ

• ACTIVITĂŢI ILEGALE

• PENTRU COMUNITATEA INTERNAŢIONALĂ 

  REPREZINTĂ ÎNCĂ O PROBLEMĂ

• tendinţe autonomiste ale unor comunităţi etnice (albanezii din Kosovo şi 
Macedonia, minoritatea turcă din Grecia şi Bulgaria, ungurii din Voivodina); 

• pătrunderea şi extinderea fundamentalismului islamic, îndeosebi cel 
radical (Bosnia, Herţegovina şi Kosovo); 

• influenţa unor zone cu grad ridicat de instabilitate (Orientul Mijlociu, 
republicile caucaziene, autoproclamata R.Transnistria); 

• tendinţa unor state de a deveni lideri zonali (Grecia, Turcia); 
• tendinţele Federaţiei Ruse de refacere a sferelor de influenţă, pierdute 

după încheierea Războiului Rece; 
• intensificarea eforturilor unor state balcanice pentru îndeplinirea cerinţelor 

de integrare în organismele europene şi euroatlantice; 
• intensificarea ameninţărilor de natură non-militară, la adresa siguranţei 

naţionale a statelor din zonă (crima organizată, traficul ilegal de droguri şi 
armament, imigraţia ilegală etc.). 

Conflictul israeliano-palestinian creează o confruntare de mai 
mare amploare, între lumea arabă, în general, şi statul evreu, în special, dar 
care va afecta şi pe cei consideraţi de islamism ca sprijinitori ai statului 
evreu. În afara acestui factor de instabilitate, mai există încă două 
asemenea situaţii complexe: 
• conflictul dintre extremismul kurd şi conducerea Turciei ; 
• situaţia din Irak. 
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Prin aderarea României la marea putere de securitate care o consti-
tuie NATO, ne asumăm atât beneficiile, cât şi riscurile ce decurg de aici. 

Evoluţii şi dimensionări posibile în mediul de securitate după 
extinderea NATO 

Dinamica, prezentă şi viitoare, a condiţiilor în care se “mişcă” 
statele, va fi caracterizată de următoarele repere contemporane: 
• extensia arealului NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră, 

îndeosebi în zona de sud-est; 
• concentrarea eforturilor euro-atlantice în spaţiul balcanic, pentru întă-

rirea stabilităţii, diminuarea şi lichidarea efectelor negative ale 
războiului din spaţiul ex-iugoslav; 

• intensificarea controlului Alianţei asupra rutelor est-europene ale 
traficului de droguri, crimei organizate şi a altor riscuri asimetrice, 
precum şi a nodurilor de intersecţie a culoarelor şi zonelor de tranzit; 

• creşterea rolului factorului militar în rezolvarea problemelor specifice 
zonei, inclusiv prin operaţii de răspuns la crize; 

• armonizarea relaţiilor într-o fostă zonă tampon şi, în timpul războiului 
rece, într-o zonă de falie; 

• dezvoltarea unei Politici Europene Comune pentru Securitate şi 
Apărare. 

Societatea contemporană ne oferă imaginea unor sisteme fluide, 
caracterizate de profunde schimbări, uneori surprinzătoare, şi care, pentru 
a supravieţui, se restructurează, îşi redefinesc interesele, îşi reconsideră 
relaţiile şi principiile, creând imaginea unui haos mondial, dar care, în 
realitate, se desfăşoară într-o stare organizată. 

Mediul de securitate va cunoaşte o restructurare profundă, după 
extinderea Alianţei. Pe baza tendinţelor actuale de globalizare şi a 
fenomenelor internaţionale, a analizelor, pot fi scoase în evidenţă o serie 
de evoluţii posibile, care vor schimba faţa lumii, cum ar fi: 
• conturarea unui sistem tripolar, care va înlocui realitatea unei singure 

superputeri actuale. Pe termen mediu şi lung, este posibilă afirmarea a 
trei poli principali de putere: America de Nord, Europa şi Asia de Sud – 
Est; 

• paralel cu existenţa celor trei poli mondiali de putere, se vor dezvolta o 
serie de formaţiuni, structurate după criterii etnico-religioase şi 
dominate de clanuri mafiote, care vor tinde să pună mâna pe pârghiile 
economico-financiare şi să se substituie puterii oficiale. Globalizarea va 
facilita transformarea acestor structuri în formaţiuni “suprastatale” şi 
transnaţionale; 
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• între cei trei poli ai puterii se va constitui un parteneriat activ, deja 
iniţiat. Interesele geostrategice ale Europei şi Americii de Nord vor 
rămâne convergente, chiar dacă, pe plan economic, competiţia va 
deveni mai acerbă; 

• polul european de putere va cunoaşte o dezvoltare economică moderată, 
dar constantă. Europa va tinde către un nou tip de “federaţie a 
regiunilor”, în care statele se vor menţine, dar îşi vor pierde multe din 
funcţiile actuale, iar frontierele vor deveni simbolice. 

 
Zona statelor ex-iugoslave nu va cunoaşte mutaţii considerabile, 

situaţia va rămâne, totuşi, sub control datorită constituirii, în jurul zonei 
critice, a unui cordon de siguranţă din care fac parte România şi Bulgaria. 
Având în vedere că tendinţa din majoritatea ţărilor nord-europene este de 
a-şi reduce masiv armatele, centrul de greutate al apărării comune 
europene se va muta către sudul continentului, în zona mediteraneană. 

Pe termen mediu şi lung, se prevede o revenire economică a Rusiei, 
dar aceasta nu va mai avea ca fundament potenţialul militar. Societatea 
rusă se va apropia, treptat, de nivelul civilizaţiei occidentale, fără a se 
integra, pe deplin, în aceasta. Rusia se va afla în relaţii de cooperare şi 
dialog critic cu Europa şi în raporturi speciale cu SUA. Prin aceste relaţii 
multilaterale, Rusia va rămâne probabil sub influenţa şi controlul discret al 
polului european de putere.  

Este de presupus că actualele puncte de instabilitate din zonele 
periferice ale Rusiei se vor menţine, în special, în zonele de interferenţă cu 
lumea islamică.  

România, ţară sud-est europeană, aflată, din punct de vedere 
geostrategic, în zona conturată de Europa Occidentală, Federaţia Rusă şi 
Balcani, se va afirma în sfera de influenţă a polului de putere european. 
România, chiar integrată în structurile politice, economice şi de securitate 
europene şi euroatlantice, prin poziţia ei, va constitui una din verigile de 
legătură cu Rusia, cu zona de interes a acesteia, precum şi cu spaţiul critic 
din Balcani.  

În aceste condiţii, interesele europene şi americane în România se 
vor împleti cu cele ruseşti, chiar dacă acestea nu vor fi divergente, ci 
numai concurente. Participantă activă la eforturile Comunităţii 
Internaţionale de gestionare şi rezolvare a situaţiilor de criză, România 
dovedeşte că, prin implicare şi sprijin comunitar, este un real factor de 
stabilitate şi securitate.  
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Categorii de riscuri în mediul de securitate post-Praga 
Considerăm că, în continuare, şi după extinderea NATO spre est, în 

mediul de securitate regional şi subregional, şi implicit asupra statului 
român vor plana următoarele categorii de riscuri: 

● Riscurile regionale se manifestă, pregnant, dinspre vecinătatea 
României şi, parţial, din interiorul ţării. Ele sunt de natură militar-
conflictuală, economico-socială şi de infrastructură şi se evidenţiază prin: 
persistenţa unor tensiuni şi conflicte militare care se pot extinde; 
prelungirea unor dificultăţi economico-sociale; vulnerabilităţile din 
sistemele financiare, informatice, energetice în domeniile comunicaţiilor şi 
telecomunicaţiilor statului; rivalităţile politico-militare dintre statele 
existente în spaţiul de interes strategic al României.  

● Riscurile asimetrice sunt organizate şi desfăşurate, deliberat, din 
exteriorul statului, prin folosirea unor procedee rafinate de confruntare 
clasică şi modernă, vizând responsabilităţile statului şi societăţii civile, cu 
efecte directe/indirecte asupra armatei, cum ar fi: expansiunea reţelelor, 
activităţilor şi acţiunilor teroriste în toate structurile statului şi în 
principalelor medii sociale; proliferarea şi dimensionarea, necenzurată, a 
materialelor, tehnicilor, tehnologiilor şi mijloacelor letale, convenţionale şi 
neconvenţionale, îndeosebi din clasa celor N.B.C.; războiul informaţional, 
ce poate conduce către izolarea României în societatea globală, bazată pe 
informaţie. 

● Riscurile transnaţionale sunt de natură multiplă (economică, 
socială, etnică, religioasă etc.), se manifestă transfrontalier, apar ca rezultat 
al acţiunii unor micro/macrogrupări şi, în timp, pot avea efecte nefaste 
asupra statului şi societăţii româneşti. Cele mai importante riscuri 
transnaţionale sunt: propagarea separatismului şi extremismului ce poate 
genera dispute interetnice; rivalităţile religioase şi, de aici, încălcarea 
drepturilor omului; crima organizată şi traficarea ilegală de arme şi 
materiale strategice; fluxurile rapide de refugiaţi în cazul unor crize 
politico-militare majore. 

● Evenimentele neprevăzute se regăsesc şi definesc tot în categoria 
de riscuri, dar care se plasează în domeniul incertitudinii şi pot avea la 
bază factori obiectivi şi atropici. 
 

Aspecte ale ofertei României la efortul comun al Alianţei 
Caracterul global al confruntării cu flagelul terorismului a făcut să 

sporească, după 11 septembrie 2001, importanţa întregului Spaţiu Euro-
Atlantic (SEA). Din punct de vedere militar, în condiţiile multiplicării 
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continue a riscurilor asimetrice, flancurile nu mai pot fi invocate. De 
aceea, şi uzăm de termenii „dimensiune nordică”, „sudică”, „estică” sau 
„vestică” ale Alianţei, care se cer consolidate, în egală măsură, pentru a 
realiza o securizare completă a spaţiului şi a frontierelor, concomitent cu 
gestionarea conflictelor din afara acestora. 

Pe baza analizei comparative, se poate constata că, în prezent, latura 
sudică a Spaţiului Euro-Atlantic este mult mai importantă decât celelalte. 
Pe dezvoltarea dimensiunii sudice a Alianţei, terorismul cunoaşte cea mai 
amplă activitate organizatorică şi operaţională. În imediata vecinătate sunt 
numeroase focare de conflict: cele din Orientul Apropiat, din Asia şi din 
Africa. O confruntare continuă are loc între israelieni şi palestinieni, cu 
risc de amplificare într-o încleştare de proporţii. Afghanistanul se menţine 
teatru al unor acţiuni militare. În ţări ale Africii sunt crize economice şi 
conflicte etnice. Spaţiul mediteranean, situat în imediata vecinătate a 
dimensiunii sudice, este foarte permeabil pentru cei ce întreţin sau 
desfăşoară conflicte în regiune. Balcanii Occidentali sunt, de asemenea, o 
sursă continuă de confruntări interetnice, de ameninţări la adresa păcii 
regionale şi continentale. Marile drumuri ale drogurilor, complicatele 
trasee ale crimei organizate se găsesc şi ele pe aceste coordonate 
geografice. Toate acestea, dar şi angajamentele SUA şi a altor aliaţi, pe 
plan global, limitează forţele disponibile şi resursele Alianţei de a 
răspunde prompt unor situaţii în plan regional5. 

 
România şi dimensiunea sudică a NATO 

Posibilitatea dispunerii, pe teritoriul României, de noi baze, pentru 
desfăşurarea rapidă de forţe în zonele cele mai instabile de pe glob, 
constituie un avantaj strategic pe care îl oferă prezenţa Alianţei de la gurile 
Dunării până în Bosfor şi mai departe.  

Prin strâmtorile care o leagă de Mediterana, Marea Neagră uneşte 
Europa de Asia, dar şi cu reţeaua marilor drumuri continentale ce ajung în 
porturile ei, fiind o placă turnantă a marelui trafic şi a schimburilor 
internaţionale. 

Integrarea spaţiului românesc permite, în egală măsură, controlul 
extremităţilor continentului şi al marilor culoare strategice europene şi 
sporeşte forţa, flexibilitatea şi mobilitatea NATO, permiţând realizarea 
supravegherii centralizate a spaţiului aerian continental, a spaţiului de 
comunicare, de manevră strategică şi proiectarea intereselor Alianţei în 
afara perimetrului ei, conferindu-i acesteia statutul de factor de putere 
global. 
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România, prin capacitatea sa militară, contribuie la întărirea NATO 
în punctul său cel mai vulnerabil – zona balcanică. Arcul de securitate pe 
care îl închid România şi Bulgaria, între Ungaria şi Turcia, va fi consolidat 
de modelul structurat pe tratate cu vecinii, ce înlătură trecute animozităţi, 
cimentând, juridic şi politic, legătura între noi şi statele ce ne înconjoară, 
argument indubitabil al colaborării şi înţelegerii, al cooperării şi 
parteneriatului, al asumării interesului strategic de securitate comun şi al 
unirii în jurul valorilor europene. 

Închiderea acestui arc sporeşte, în mod decisiv, forţa europeană a 
NATO, care, prin componenta transatlantică, se poate dedica, mult mai 
mult şi mai departe de Europa şi SUA, problemelor luptei cu terorismul, 
ale păcii şi securităţii globale. Totodată, arcul respectiv redă continuitatea 
dispozitivului european al NATO şi echilibrul părţilor sale, nordică şi 
sudică, favorizând integrarea mai rapidă a statelor Europei Centrale şi de 
Sud-Est în sistemul european şi euro-atlantic de securitate6. 

Deschiderea semnificativă pe care Marea Neagră o realizează cu 
Mediterana, cu Orientul Apropiat şi Mijlociu şi spre Asia pune bazele 
trainice ale cooperării grupării subregionale a ţărilor riverane şi neriverane, 
ca o punte spre Europa de mâine. 

Aderarea României la NATO schimbă în regiune situaţii politice, 
fluxuri economice, raporturi de forţe, devenind o zonă de stabilitate 
politică între regiuni încă atinse de conflicte, de riscuri şi ameninţări 
majore. Ea va juca, în continuare, un rol deosebit şi din punctul de vedere 
al menţinerii păcii şi stabilităţii regionale, a securităţii resurselor, întărind 
zona de sud-est a Europei, găsindu-se la intersecţia a patru zone: Centrul şi 
Sud-Estul Europei, Regiunea Mării Negre şi coridorul energetic Caspico – 
Atlantic. Din punct de vedere militar, prin aderare, ţara noastră devine a 
doua forţă zonală a NATO, după Turcia, şi un aliat puternic pentru SUA, 
în Sud-Estul Europei. România va contribui, pe mai departe, la 
consolidarea şi mai mult a sistemului de cooperare regională şi de bună 
vecinătate, a eforturilor comune împotriva criminalităţii transfrontaliere, a 
păcii şi stabilităţii în regiune. 

Racordarea Greciei şi Turciei la Spaţiul Central European, prin 
veriga lipsă – România şi Bulgaria – va întări controlul spaţiului Mării 
Negre, pentru combaterea crimei organizate şi a imigraţiei clandestine, a 
traficului ilegal de persoane, arme, muniţii, droguri şi a contrabandei cu 
produse nucleare, chimice sau bacteriologice din direcţia mării. 

Procesul de reformă a Armatei României va continua, pentru 
atingerea obiectivelor naţionale, realizarea interoperabilităţii şi compati-
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bilităţii cu forţele NATO, dar şi pentru securitatea/apărarea propriilor 
valori şi pentru a contribui, eficient, la securitatea/apărarea valorilor 
aliaţilor. În conformitate cu decizia politică, efectivele Armatei României 
vor însuma, la pace, un efectiv de 90.000 de oameni (75.000 militari şi 
15.000 civili), cu o capacitate de reacţie la nivelul întregului sistem de 
până la 360 de zile, în măsură să identifice ameninţările şi să avertizeze 
sistemul de comandă şi control, cu capacitate de reacţie imediată pentru a 
răspunde adecvat situaţiilor de criză sau unei agresiuni militare. Forţa 
Obiectiv 2007, a cărei implementare va începe în anul 2004, va avea 6 
nivele de reacţie (readines operaţional). Pentru fiecare nivel sunt stabiliţi 
parametrii ce caracterizează forţele în funcţie de locul, rolul şi misiunile în 
cadrul sistemului de apărare. 

Obiectivele noii structuri de forţe vor consta în: 
● dezvoltarea capacităţilor forţei care să răspundă riscurilor şi amenin-

ţărilor ce se vor manifesta în noul mediu de securitate; 
● construirea unei forţe mai compacte, suple şi flexibile, cu posibilităţi 

de desfăşurare (dislocare) şi susţinere în teatru îmbunătăţite. 
Caracteristicile forţei vor răspunde următoarelor cerinţe majore: 

• securitatea/apărarea naţională a României (cu cea mai mare parte a 
forţelor); 

• securitatea/apărarea colectivă, conform Art.5 din Tratatul de la 
Washington; 

• contribuţia la securitatea regională şi europeană;  
• participarea la acţiuni de tip non-Art. 5 – operaţii de răspuns la crize 

- CRO; 
• participarea la acţiuni împotriva terorismului.  

Armata României va fi în măsură să participe, în corelaţie cu 
potenţialul ei militar şi, bineînţeles, cu rol pe care îl va avea în cadrul 
Alianţei, la următoarele tipuri de operaţii: 

• operaţii desfăşurate în baza art.V 
• participarea la apărarea/securitatea colectivă, în arealul NATO; 
• participarea la operaţii antiteroriste; 
• participarea la operaţii în afara ariei NATO. 

Participarea se va face cu forţele nominalizate pentru astfel de 
misiuni: 

● operaţii de răspuns la crize, mai ales în zona Mării Negre, în Orientul 
Mijlociu sau oriunde o cere Alianţa, în funcţie de capacităţile operaţionale, 
logistice şi cele de dislocare. La aceste tipuri de operaţii, România va 
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participa cu structurile de forţe nominalizate, în limitele posibilităţilor 
reale; 

● operaţii de management al crizelor – supraveghere a spaţiului aerian, 
maritim şi terestru pe teatrul sud-est european, prin realizarea spaţiului 
aerian integrat între România, Turcia, Bulgaria şi Grecia; participarea la 
blocade maritime şi terestre; controlul strategic al Mării Negre, împreună 
cu Turcia şi Bulgaria; 

● acţiuni umanitare şi operaţii de sprijin al păcii – sprijinul populaţiei 
şi autorităţilor prin participarea cu forţe la supravegherea îndeplinirii de 
către forţele aflate în conflict a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al 
ONU şi a deciziilor NATO. 

Tipuri de conflicte în care vor fi întrebuinţate forţele 
În funcţie de intensitatea scalei de efort, putem angaja forţele în 

următoarele tipuri de conflicte: 
● conflicte de intensitate redusă – vor fi desfăşurate forţe de mărimea 

unui batalion/echivalent, aproximativ 1000 de militari; 
● intensitate medie – vor fi angajate forţe de mărimea unei brigăzi 

„plus”/echivalent, aproximativ 10.000 de militari; 
● intensitate mare – vor fi angajate forţe de mărimea unui corp de 

armată/echivalent, aproximativ 50.000 de militari; 
● conflict armat major – vor fi angajate toate forţele naţionale. 

Forţele întrebuinţate în conflictele militare ale viitorului vor fi 
deosebit de variate şi vor cuprinde întreaga gamă, de la cele clasice la cele 
cu acţiune rapidă şi până la cele specializate. Ele vor permite crearea unei 
capacităţi de reacţie imediată, pentru prima fază a conflictului, capacitate 
necesară pentru a asigura timpul la dispoziţie pentru augmentarea Forţelor 
Teritoriale şi intervenţia aliaţilor. Totodată, Armata României, în 
construcţia noii structuri de forţe, va trece de la capacităţile de apărare la 
capacităţi pentru operaţiuni, capabile să acţioneze oriunde şi oricând.  

Noua structură de forţe va fi în măsură să desfăşoare simultan şi să 
susţină echivalentul a două batalioane, câte 6 luni, în teatrul de operaţii, în 
prima fază, ulterior să permită creşterea forţelor angajate în misiuni Art. 5 şi 
/sau PSO până la nivel brigadă “plus”. 

 
Forţele dislocabile pentru Apărarea Colectivă 
Pe lângă unităţile nominalizate pentru operaţiunile în sprijinul 

păcii/operaţiuni de răspuns la crize şi cele care participă în cadrul 
structurilor regionale, România a oferit forţe pentru participarea la 
operaţiuni sub incidenţa Articolului V în afara graniţelor ţării. În mod 
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firesc, sarcina forţelor care vor rămâne va fi de a participa, în cadrul 
apărării colective, la apărarea teritoriului naţional. Unităţile nominalizate 
pentru apărarea colectivă în afara graniţelor ţării vor acţiona pe baza 
aceloraşi directive şi li se vor aloca resurse. Acestea vor fi pregătite pentru 
dislocare în decurs de 30 de zile de la notificare. Următorul tabel prezintă 
ofertele noastre pentru apărarea colectivă NATO. 

Participarea la operaţiile de sprijin al păcii 
România va continua participarea la operaţii de sprijin al păcii, 

pentru instaurarea unui climat de pace şi securitate, atât în plan regional, 
cât şi acolo unde interesele Alianţei o vor cere. 

 
FORŢE TERESTRE 

Nr.crt. Tipul unităţii Personal Observaţii 
1. 5 batalioane de infanterie 2000  
2. 1 companie de infanterie 144  
3. 1 companie de paraşutişti 76  
4. 1 companie de vânători de munte 136  
5. 1 companie de poliţie militară 123  
6. 1 companie de cercetare 80  
7. 3 companii de geniu 363  
8. 1 detaşament de deminare 40  
9. 1 pluton transport  24  
10. 1 detaşament transport C.L. 12  

Total personal 2998  
FORŢE NAVALE 

Nr.crt. Tipul unităţii Personal Observaţii 
1. 1 fregată 280 Din 2004 
2. 1 dragor de mine 80  
3. 1 navă intervenţie cu scafandri 65 

(45 Echipaj + 20 
Scf.) 

 

4. 1 remorcher maritim 70  
5. 1 monitor fluvial, 1 vedetă blindată 65 + 50 = 115  
6. 1 remorcher fluvial 15  
7. 1 grup de scafandri EOD/SEAL 24  

Total personal 649  
FORŢE AERIENE 

Nr.crt. Tipul unităţii Personal Observaţii 
1. 4 MIG –21 LANCER 80  
2. 1 C – 130 B 48  

Total personal 128  
T O T A L  3775  

 
Din cadrul acestor forţe, România va putea desfăşura şi susţine, 

simultan, în teatrul de operaţii, 1200 de militari. 
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Principiile contribuţiei vor consta în : 

• coerenţă cu oferta graduală de forţe, deja înaintată prin PNA şi PARP 
SURVEY; 

• integrarea Armatei României în structurile de comandă şi control şi în 
cele de forţe din spaţiul sud – estic în concordanţă cu poziţia de ţară de graniţă a 
NATO; 

• posibilitatea de rotire a forţelor; 
• asigurarea capacităţilor HNS conform nivelului standardelor NATO. 

România va continua contribuţia la securitatea regională, astfel: 
● ca membră a Parteneriatului pentru Pace, a Pactului de Stabilitate 

pentru Europa de Sud – Est, a Organizaţiei pentru Cooperare în Zona 
Mării Negre, toate aceste organisme având efecte stabilizatoare asupra 
securităţii regionale; 
● continuarea/dezvoltarea participării în cadrul iniţiativelor regionale 

(SEDM, BLACKSEAFOR) şi în cadrul unităţilor multinaţionale, cu 
Ungaria, Ucraina etc; 
● colaborarea României cu statele riverane Mării Negre pentru crearea 

unui climat de stabilitate şi securitate, în care se derulează proiectele de 
cooperare şi dezvoltare economică şi socială; 
● interoperabilitatea sistemului de informaţii militare cu sistemele 

NATO. România poate pune la dispoziţia NATO un sistem de război 
electronic şi o escadrilă de avioane fără pilot SHADOW 600;  
● punerea la dispoziţia NATO: 

- a spaţiului aerian al României cu posibilitatea de control a 
traficului şi de conectare la sistemul centralizat NATO, în conformitate cu 
standardele Alianţei; 

- a unor facilităţi de infrastructură pentru constituirea/realizarea unor 
baze militare ale Alianţei. Această disponibilitate este sprijinită de 
implementarea Programului de Infrastructură de Apărare pentru Europa 
Centrală şi de Programul de Pregătire şi Educaţie Militară. 
● sprijinul naţiunii-gazdă; 
● dezvoltarea unei capabilităţi PfP de instruire prin simulare în spaţiul 

existent, care ar corespunde şi iniţiativelor SEDM (miniştrii apărării din 
ţările SE Europei) şi SEESIM (iniţiativa de simulare pentru ţările din SE 
Europei); 
● specializarea Centrului de Pregătire NATO/PfP în pregătirea anumitor 

funcţii/categorii de personal (ex. comandanţi de batalioane, state majore de 
brigadă etc.); 
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● participarea activă, cu dinamism, la iniţiativele privind controlul la Marea 
Neagră, ca punte de legătură între ţările Europei Centrale şi de Est şi zona de 
conflict din Caucaz: 
● alăturarea eforturilor ţărilor aliate pentru reconstrucţia Forţelor Armate din 

Georgia;  
● angajarea cu forţe în criza din Afghanistan, prin participarea la toate cele 

trei misiuni în zonă: FINGAL/ISAF, ENDURING FREEDOM şi umanitare, de 
reconstrucţie. 

De asemenea, România va avea o contribuţie activă la reconfigurarea 
noii structuri de forţe şi a sistemului de comandă şi control al NATO, precum şi 
la iniţiativa “NATO RESPONSE FORCE”. 

În concluzie, rolul României va fi acela de a contribui la întărirea 
zonei sud-estice a Alianţei, prin: 
● închiderea spaţiului conflictual ex-iugoslav, într-un cerc NATO; 
● întărirea controlului şi supravegherii zonei şi, pe această bază, 

grăbirea procesului de rezolvare completă a crizei; 
● creşterea potenţialului militar al Alianţei în regiune, ceea ce duce la 

descurajarea tensiunilor şi ostilităţilor şi la reducerea riscurilor şi 
ameninţărilor; 
● consolidarea prezenţei Alianţei în zona de contact şi de confluenţă 

între civilizaţii; 
● crearea condiţiilor necesare integrării, în viitor, a spaţiului nostru de 

interes în arealul de securitate şi apărare euro-atlantic; 
● controlul a peste 2/3 din litoralul Mării Negre; 
● participarea la constituirea, în timp scurt, a unei componente militare 

zonale/regionale a NATO, capabilă să rezolve orice situaţie de criză sau 
conflictuală zonală; 

● lărgirea spaţiului de manevră pentru forţele de răspuns ale NATO. 
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SECURITATEA TRANSATLANTICĂ ŞI  
INTĂRIREA NATO, DUPĂ PRAGA 

General de brigadă dr. Nicolae NĂBÂRJOIU,  
Administraţia Prezidenţială 

1. IMPORTANŢA SUMMIT-ULUI DE LA PRAGA 
 PRIVIND SECURITATEA TRANSATLANTICĂ. 

Primul Summit al NATO din secolul XXI, desfăşurat la Praga, a adus 
României un nou statut, meritat şi mult aşteptat, acela de invitat la aderare. 

Summit-ul transformării, aşa cum mai este denumit, a salutat noi membri 
şi a stabilit noi misiuni în scopul întăririi legăturii transatlantice esenţiale de care 
depind în continuare securitatea şi apărarea NATO.  

Să recunoaştem că timp de peste 50 de ani NATO a apărat pacea, 
democraţia şi securitatea în spaţiul euro-atlantic. NATO s-a aflat la originea 
transformării Europei în anii ’90. A contribuit la însănătoşirea unui continent 
divizat şi a acţionat pentru a instaura şi apoi menţine pacea în Balcani. 

Summit-ul a demonstrat că aliaţii europeni şi nord-americani, uniţi prin 
istorie şi valori comune, vor fi capabili să apere cu hotărâre teritoriul şi 
populaţia împotriva ameninţărilor de orice fel. Secretarul general NATO, lordul 
George Robertson, a sintetizat ameninţările actuale în deschiderea reuniunii 
Consiliului Nord-Atlantic de la Praga: „Un cocktail mortal de ameninţări pune 
în prezent în pericol societăţile noastre libere. Teroriştii şi susţinătorii acestora, 
statele-problemă pe teritoriul cărora se dezvoltă aceste elemente şi proliferarea 
armelor de nimicire în masă reprezintă o reală ameninţare la adresa tuturor 
celor care se află într-o lume liberă”. 

2. BAZA ALIANŢEI NORD-ATLANTICE O REPREZINTĂ  
ÎNTĂRIREA RELAŢIEI TRANSATLANTICE 

O primă prioritate pentru NATO o constituie întărirea relaţiei 
transatlantice, ca element hotărâtor pentru securitatea acesteia. 

Au existat şi continuă să existe divergenţe politice şi chiar tensiuni în 
cadrul relaţiilor transatlantice, cel puţin între SUA şi Europa. Există diferenţe 
importante de atitudine şi percepţie între SUA şi mulţi aliaţi NATO ai acestora, 
cum ar fi în problema Irak-ului. Aceste puncte de vedere diferite fac dificilă nu 
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doar dezvoltarea consensului cu privire la problemele Alianţei, ci pot bloca 
valorile de bază şi imperativele morale ce-i unesc pe aliaţi.  

Cum nimeni nu doreşte să se erodeze solidaritatea şi coeziunea Alianţei, 
atunci se caută soluţii de depăşire a acestor situaţii. 

O relaţie transatlantică întărită se poate obţine doar în baza unei 
Alianţe rapid adaptabilă şi reîntinerită, capabilă să deţină un rol eficient în 
contracararea noilor ameninţări şi provocări: 

• o Alianţă cu structuri şi capacităţi care să acţioneze rapid şi eficient în 
orice regiuni şi ori de câte ori interesele de securitate o cer; 

• o Alianţă care să acţioneze ca punct central în lupta împotriva 
terorismului; 

• o Alianţă care să conlucreze cu Uniunea Europeană, în cadrul crizelor şi 
conflictelor, pentru conjugarea şi întărirea reciprocă a eforturilor; 

• o Alianţă extinsă, care să integreze noi membri, pentru a adăuga un plus 
de vitalitate şi angajament şi a mări graniţele stabilităţii şi securităţii; 

• o Alianţă care să continue lărgirea sferei de cooperare, prin întărirea 
dialogului – aflat în fază incipientă – cu statele mediteraneene şi oferirea de 
sprijin statelor din regiuni de importanţă strategică şi vulnerabilitate sporită, 
cum ar fi Caucazul. 

3. SECURITATEA TRANSATLANTICĂ ŞI ÎNTĂRIREA NATO 

Adresată la 07.10.2002 de Camera Reprezentanţilor a SUA, Rezoluţia 
468 privind securitatea transatlantică şi întărirea NATO face unele constatări şi 
dă soluţii de aplicabilitate imediată după Praga. 

Astfel, NATO, fondat pe principiile democraţiei, libertăţii individuale şi 
respectării legislaţiei, s-a dovedit un instrument indispensabil pentru coalizarea 
unei comunităţi transatlantice de naţiuni care cooperează pentru securitatea 
aliaţilor săi, oriunde s-ar afla.  

Perspectiva transatlantică pe care o promovează derivă din abordarea 
comună a problemelor referitoare la securitatea Americii de Nord şi a Europei, 
NATO rămânând singura organizaţie de securitate multilaterală care a 
demonstrat că este capabilă să întreprindă operaţiuni militare eficiente şi să 
menţină securitatea şi stabilitatea în regiunea euroatlantică. 

Securitatea statelor membre NATO este inseparabil legată de cea a 
Europei în ansamblu, iar consolidarea şi întărirea societăţilor democratice şi 
libere de pe întregul continent reprezintă o importanţă directă şi efectivă pentru 
NATO şi statele partenere. De aici, contribuţia majoră a NATO privind 
transformarea democratică a Europei Centrale şi de Est, de care a beneficiat şi 
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ţara noastră. După încheierea Războiului Rece, Alianţa a abordat cu rigurozitate 
ameninţările la adresa securităţii şi a estimat ce trebuie făcut pentru edificarea 
unui climat stabil, necesar statelor din Europa Centrală şi de Est, spre a încheia 
cu succes transformarea lor politică şi economică. 

Arhitectura euroatlantică în devenire, în care toate statele beneficiază în 
mod egal de libertate, cooperare şi securitate, ca de altfel şi structura militară, 
planificarea apărării, structurile de comandă şi obiectivele militare care ar face 
obiectul proiecţiei de forţe în momentul în care securitatea unui stat aliat este 
ameninţată, revin, desigur, Alianţei Nord-Atlantice. 

NATO trebuie să acţioneze pentru a face faţă noilor riscuri ulterioare 
Războiului Rece, care apar în afara spaţiului Alianţei, incluzând: 

• riscurile venite din partea statelor-problemă şi a subiecţilor non-statali care 
posedă armament nuclear, chimic sau biologic şi mijloacele de transport la ţintă 
al acestora; 

• terorismul transnaţional şi întreruperea transporturilor de resurse vitale ; 
• conflictele din afara spaţiului NATO, cu originea în remanenţe istorice 

nesoluţionate şi în acţiuni ale unor regimuri nedemocratice şi subiecţi non-
statali care resping soluţionarea pe cale paşnică a disputelor. 

Toate statele membre NATO trebuie să se angajeze în îmbunătăţirea 
capacităţilor de apărare de care dispun, astfel încât să confere NATO 
capacităţi decisive de proiecţie de forţe şi de executare a misiunilor la 
distanţă. 

Cerinţele privind asigurarea apărării colective, proiecţia de forţe şi 
susţinerea operaţiilor necesită ca membrii europeni ai NATO să dispună de 
capacităţi militare care să le permită să disloce rapid forţe la distanţe mari, să 
desfăşoare misiuni pentru perioade extinse de timp şi să acţioneze în comun cu 
SUA în cadrul unor conflicte de intensitate sporită. 

Cu câteva excepţii, statele europene membre NATO, îndeosebi cele 
primite în 1999, au deficienţe în menţinerea capacităţilor militare necesare şi 
alocarea de fonduri pentru apărare la nivelul adecvat. Cu atât  mai mult cele 
invitate acum. După Praga, populaţia NATO va creşte cu 14%, forţele armate 
active cu 16%, cele de rezervă cu 45%, pe când PIB doar cu 2%, iar fondurile 
pentru apărare cu 1,5%. Aceste cifre ilustrează o realitate dură, asupra căreia 
trebuie să reflectăm în ideea elaborării de măsuri active. 

Membrii Alianţei trebuie, de asemenea, să fie eficienţi în campania 
împotriva noilor ameninţări la adresa securităţii statelor NATO, realizând noi 
capacităţi non-militare, prin sporirea cooperării şi schimbului de informaţii, la 
nivel de Alianţă, facilitând conlucrarea la nivelul judiciar şi al forţelor de poliţie.  
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4. EUROPA ŞI RELAŢIA TRANSATLANTICĂ 

Pentru realizarea prosperităţii şi securităţii, Europa este conştientă că are 
nevoie de Statele Unite. 

Anual, Statele Unite şi Europa investesc, fiecare, în domeniul economic, 
câte 700 de miliarde de dolari pentru asigurarea a 6 milioane de locuri de 
muncă (3 milioane pentru America şi 3 milioane pentru Europa).  

Pentru Statele Unite, influenţa politică şi economică a Uniunii Europene 
se manifestă, mai ales, în lupta împotriva terorismului internaţional. 

În ultima perioadă, Uniunea Europeană a introdus în Europa: o 
procedură comună de cercetare şi arestare, noi proceduri de extrădare, acorduri 
referitoare la bazele de date comune şi schimbul de informaţii, atribuţii 
importante pentru Europol (noua organizaţie a Uniunii Europene, pentru 
respectarea legii) şi Eurojust (organism european pentru cooperare între 
autorităţile naţionale de urmărire juridică). 

Consecinţă a cooperării transatlantice, comisia europeană a introdus 
standarde pentru îmbunătăţirea securităţii traficului aerian şi o legislaţie 
necesară „îngheţării” fondurilor aparţinând teroriştilor. Între Europa şi America 
există bazele încrederii şi înţelegerii reciproce pentru o guvernare globală care 
ar putea fi realizată prin revitalizarea relaţiilor transatlantice pe termen lung. 
Acum, mai mult ca oricând, Europa şi Statele Unite au nevoie una de cealaltă. 

Dominarea militară a Americii este mai presus de orice dispută. Statele 
Unite sunt însă conştiente că pentru a se bucura de autoritate trebuie să-şi 
confecţioneze nu o imagine de „şerif internaţional” care contează pe „ajutori de 
şerifi loiali”, ci o imagine de stat care vinde un singur produs, democraţia, şi 
care luptă pentru inocularea ideii de „occident”, ca un concept de bază şi viabil. 
Acordând Uniunii Europene creditul pe care-l merită, prin prisma valorilor 
istorice şi economice, America va avea de câştigat. 

Contribuţia majoră la menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor 
transatlantice revine Europei.  

În relaţiile transatlantice, statele membre NATO din Europa trebuie 
să adopte un punct de vedere geostrategic şi să dorească să se angajeze în 
soluţionarea problemelor dincolo de propriul lor orizont politic, în orice 
loc din lume. Viitorul relaţiilor transatlantice primează în faţa oricăror 
dezacorduri politice minore existente în cadrul Alianţei, pentru a nu afecta 
politic şi economic Alianţa sau alte instituţii şi organizaţii importante: 
Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Mondială de 
Comerţ şi nici Occidentul, ca factor politic. 
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În sfârşit, Europa trebuie să convingă SUA că eforturile întreprinse 
pentru elaborarea politicii de securitate europeană ESDP (European Security 
and Defence Policy) şi a politicii comune, externe şi de securitate, CFSP  
(Common Foreign and Security Policy), necesare U.E. pentru a dobândi o mai 
mare responsabilitate în domeniul apărării, securităţii şi politicii externe, nu au 
ca scop echilibrarea balanţei de putere cu America, ci permit Europei să fie un 
aliat util al acesteia.  

5. SECURITATEA TRANSATLANTICĂ  
ŞI ÎNTĂRIREA NATO DUPĂ PRAGA 

Virusul insecurităţii şi terorismului se pare că se răspândeşte de la 
New York, Washington şi Pennsylvania cu aproximativ un an în urmă, la 
atacurile asupra infanteriştilor marini americani din Kuwait, asupra unei 
sinagogi din Tunisia, unui petrolier francez în Oceanul Indian, a unui club 
de noapte plin de turişti din Bali ori asupra unor spectatori la un teatru din 
Moscova. Coordonatele geografice nu reprezintă obstacole în calea 
teroriştilor. Rasa, culoarea şi orientarea religioasă nu reprezintă o protecţie 
împotriva atacurilor acestora. 

NATO trebuie să răspundă necesităţilor contemporane ale statelor 
membre de pe ambele părţi ale Atlanticului, rămânând, în acelaşi timp, nucleul 
politicii americane de securitate şi apărare. 

În acest context, se simţea nevoia unei schimbări. Transformarea 
profundă a fost parafată la Praga, confirmând valoarea Alianţei pentru SUA şi 
pentru toate statele membre în foarte diferitul mediu strategic al secolului XXI. 

NATO, după Praga, s-a întărit pentru a face faţă noilor ameninţări grave 
şi provocări serioase la adresa securităţii secolului XXI, astfel: 

- s-a angajat să transforme NATO cu noi membri, noi capacităţi şi noi relaţii 
cu partenerii săi; 

- este ferm în respectarea angajamentului faţă de legătura transatlantică, 
îndeplinind sarcinile fundamentale de securitate, inclusiv apărarea colectivă şi 
valorile democratice împărtăşite; 

- prin invitarea celor 7 state, printre care şi România, la aderare, începând cu 
mai 2004, se va întări securitatea în întreaga regiune euroatlantică şi se va atinge 
obiectivul de realizare a unei Europe întregi şi libere, unită în pace şi prin valori 
comune; procesul extinderii va continua, uşa NATO rămânând deschisă; 

- s-a aprobat conceptul militar convenit pentru apărarea împotriva 
terorismului, cuprinzând un schimb mai bun al informaţiilor şi acordurilor 
privind răspunsul în situaţii de criză; implementarea Planului de Acţiuni pentru 

 96 



 
 

Situaţii Civile de Criză, pentru pregătirea populaţiei civile de a reacţiona la un 
posibil atac cu agenţi chimici, biologici sau radiologici; 

- Consiliul Parteneriatului euro-atlantic şi Parteneriatului pentru Pace au 
sporit într-o măsură ridicată securitatea şi stabilitatea în întreaga regiune, fiind 
încurajaţi chiar partenerii din statele de importanţă strategică din Caucaz şi Asia 
Centrală; 

- Consiliul NATO – Rusia are un rol de succes în menţinerea păcii, în 
oprirea proliferării ANM, în operaţiile de căutare-salvare, apărarea antirachetă 
şi lupta împotriva terorismului. România va fi o punte de legătură, după cum 
spunea, la Bucureşti, preşedintele S.U.A., între  NATO şi Rusia; 

- Parteneriatul Distinctiv între NATO şi Ucraina îşi propune determinarea 
Ucrainei să acţioneze în vederea integrării euroatlantice; 

- Dialogul mediteranean constituie, de asemenea, parte integrantă a 
abordării securităţii transatlantice de către Alianţă; 

- s-a aprobat pachetul de măsuri, bazat pe Conceptul Strategic al NATO 
privind construirea de noi capacităţi pentru noi provocări. 

Astfel, îmbunătăţirea capacităţilor are patru componente intercorelate, cu 
efecte spectaculoase în asigurarea securităţii transatlantice: 

- o forţă de răspuns a NATO; 
- angajamentul de la Praga privind capacităţile;  
- reorganizarea structurii de comandă; 
- crearea unei structuri de comandă strategică. 

Forţa de răspuns a NATO va fi o forţă care poate fi dislocată rapid 
pentru a îndeplini întreaga gamă de misiuni militare, capabilă să susţină acţiuni 
de luptă timp de 30 de zile, să îndeplinească 200 de misiuni de luptă aeriene 
zilnic, acţiuni terestre şi navale, utilizând aproximativ 21.000 de militari. Forţa 
de Reacţie Rapidă va fi parţial operaţionalizată în 2004 şi complet în 2006. 

Angajamentul de la Praga privind capacităţile încurajează aliaţii 
europeni, vechi şi noi, de a se concentra pe interoperabilitate, pe capacităţi de 
dislocare şi de ducere a acţiunilor de luptă de durată. Există şi iniţiative de 
specializare:  

- Germania pentru transport aerian;  
- Canada, Franţa, Italia, Olanda, Spania şi Turcia pentru avioane de 

cercetare fără pilot; 
- Spania şi Olanda pentru muniţii de neutralizare a sistemelor de apărare 

antiaeriană; 
- Olanda, alături de Canada, Danemarca, Belgia şi Norvegia pentru muniţie 

de înaltă precizie; 
- Danemarca şi Norvegia pentru capacităţi de realimentare în aer; 
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- Norvegia şi Germania pentru capacităţi maritime de dragare; 
- Polonia şi Ungaria pentru capacităţi de identificare a armamentului 

nuclear, chimic, biologic şi de contracarare a acestora. 
Reorganizarea structurii de comandă, rămânând în funcţiune, 

începând cu 2004, doar două comandamente strategice: unul pentru 
operaţii şi unul pentru transformarea funcţională a forţelor aliate.  

Anterior, doi comandanţi NATO împărţeau responsabilitatea pentru 
operaţiile militare între Europa şi Atlantic. Acum, comandantul strategic 
pentru operaţii va fi responsabil pentru pregătirea şi conducerea tuturor 
operaţiilor, inclusiv apărarea teritoriului NATO. Această structură va 
îmbunătăţi legătura transatlantică şi va reduce numărul de cartiere 
generale, începând cu 2003. 

Transformarea Comandamentului Aliat. NATO va stabili un nou 
comandament la cel mai înalt nivel, cu baza la Norfolk, Virginia, având aceeaşi 
locaţie cu Comandamentul Forţelor Întrunite ale Statelor Unite. Suprapunerea 
va aduce multe avantaje prin interoperabilitate între comandamente şi între 
trupele de uscat, forţele aeriene şi forţele maritime. Cooperarea eficientă în 
domeniul securităţii şi apărării reprezintă suma voinţei politice, la care se 
adaugă capacităţile umane, tehnice şi materiale adecvate. La Praga, NATO a 
pus capăt vocilor care au declarat în repetate rânduri că discrepanţele 
transatlantice la nivelul capacităţilor sunt prea mari pentru a fi anulate. 

Desigur, America de Nord şi Europa nu vor fi întotdeauna de acord în 
orice problemă. La Praga, cele două părţi au ajuns la o înţelegere privind 
evaluarea comună a ameninţărilor, asumarea de noi misiuni, combaterea 
terorismului, dezvoltarea forţelor militare moderne, inclusiv Forţa de Reacţie 
Rapidă, compusă din capacităţile militare cele mai performante ale Europei şi 
Americii de Nord pentru a lupta împreună împotriva ameninţărilor de orice fel. 
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ROMÂNIA ŞI CRITERIILE DE ADMITERE ÎN NATO 

Ambasador Nicolae MICU, 
Institutul Român de Studii Internaţionale 

Prestigioasa sesiune de comunicări ştiinţifice a Centrului de Studii 
Strategice de Securitate se desfăşoară într-un moment memorabil al înaintării 
României spre atingerea ţintei enunţate cu peste 12 ani în urmă: integrarea în 
structurile europene şi euroatlantice. 

Acum nouă ani, ţara noastră atingea prima culme a acestui anevoios 
proces. Admiterea, la 7 octombrie 1993, a României ca membru al Consiliului 
Europei - acest templu al democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept – a 
însemnat un puternic impuls dat desfăşurării reformelor, vizând aşezarea 
temeinică a societăţii româneşti pe valorile şi normele democratice care 
guvernează întreaga viaţă socială a ţărilor membre ale NATO şi Uniunii 
Europene. 

La Praga, România s-a ridicat pe o nouă culme, de unde se deschide un 
orizont clar spre realizarea obiectivului final al integrării noastre europene şi 
euroatlantice. Îndeplinirea cu succes a criteriilor şi cerinţelor de admitere în 
NATO va permite ţării noastre să devină membru de drept al Alianţei Nord-
Atlantice peste circa un an şi jumătate. 

Nu încape nici o îndoială că satisfacerea acestor criterii şi cerinţe şi 
admiterea efectivă în NATO vor influenţa în mod categoric şi finalizarea 
negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, astfel încât România să ajungă 
peste patru ani, aşa cum ne-am propus, pe înaltul platou al integrării europene şi 
euroatlantice. 

Conduita României în cadrul Alianţei, ca viitor membru al acesteia, şi 
participarea sa la multiplele activităţi ale acesteia trebuie să constituie, în faza 
următoare, un obiect de profundă analiză la toate niveluri societăţii româneşti. 
Pentru că este esenţial ca factorii de decizie din ţara noastră să aibă la dispoziţie 
maximum de idei şi argumente atunci când se vor elabora poziţia şi strategiile 
de participare a României la diversele acţiuni şi manifestări ale Alianţei. 

În lumina hotărârilor de la Praga, este cert că obiectivul central al 
României în ce priveşte NATO trebuie să îl constituie, de acum şi până în 
primăvara anului 2004, obţinerea admiterii noastre ca membru efectiv al 
Alianţei. Într-adevăr, în Declaraţia reuniunii NATO de săptămâna trecută, se 
stabilesc un scenariu precis şi un program intens de acţiuni politice, 
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diplomatice, economice şi militare pentru următorul interval de 18 luni. În acest 
sens, Declaraţia prevede: 
a) începerea imediată, peste numai două săptămâni, a negocierilor pentru 

elaborarea Protocolului de aderare, cu intenţia ca acesta să fie semnat spre 
sfârşitul lunii martie 2003; 

b) desfăşurarea, după aceea, a procesului de ratificare a Protocolului de către 
fiecare din parlamentele celor 19 state membre, astfel încât ţara noastră, ca şi 
celelalte 6 state invitate, să se poată alătura Alianţei cel târziu la reuniunea la 
nivel înalt din mai 2004; 

c) implicarea în toată aceasta perioadă şi într-o măsură cât mai substanţială 
posibil a statelor invitate la activităţi ale NATO, Alianţa angajându-se, 
totodată, să le acorde tot sprijinul şi concursul, inclusiv prin Planul anual de 
acţiune pentru aderare; 

d) primirea de către Alianţă, din partea ţărilor invitate, a unor “calendare de 
reforme, în legătură cu care NATO va aştepta noi progrese, înainte şi după 
aderare, în vederea creşterii contribuţiei lor la Alianţă.” 

Este de anticipat ca, în dezbaterile din cele 19 parlamente, principalele 
argumente pentru obţinerea ratificării Protocolului să fie: modul în care 
România se raportează la criteriile de aderare enunţate în studiul NATO din 
1995 şi dezvoltate în Planul de acţiune pentru aderare din 1999; îndeplinirea 
obligaţiilor concrete asumate prin planurile anuale de acţiune pentru aderare şi 
prin calendarele de reforme care urmează să fie înaintate NATO în viitorul 
apropiat, precum şi calitatea participării unităţilor româneşti la misiuni 
întreprinse în cadrul NATO în această perioadă. 

În dezbaterile din parlamentele ţărilor aliate, participarea exemplară 
a unităţilor româneşti la misiuni şi operaţiuni NATO, stadiul avansat al 
reformei armatei române şi gradul superior de interoperabilitate cu forţe 
NATO vor rămâne, evident, ca şi recent la Praga, principalul argument în 
favoarea ratificării Protocolului de aderare. În ţările NATO nu se mai pun 
la îndoială hotărârea şi capacitatea ţării noastre de a contribui în continuare 
la misiuni de menţinere a păcii, de combatere a terorismului, crimei 
organizate şi a altor ameninţări la adresa păcii şi securităţii spaţiului euro-
atlantic, inclusiv în zone din afara acestui spaţiu, cum este cazul actualei 
operaţiuni antiteroriste din Afghanistan.  

După hotărârea de la Praga, ţările NATO şi parlamentele acestora 
vor aprecia, fără îndoială, o implicare mai substanţială, politică, 
diplomatică şi militară a ţării noastre în efortul de stabilizare şi 
normalizare a situaţiei din Balcani şi Caucaz şi de extindere a cooperării 
dintre statele din zona Mării Negre. Este vizibil, în prezent, interesul major 
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al ţărilor NATO, ca şi al Uniunii Europene, în întărirea stabilităţii din 
aceste zone, ca o măsură eficientă de prevenire a unor noi conflicte armate 
şi de contracarare a crimei organizate, traficului cu droguri şi arme, 
terorismului şi altor ameninţări la adresa securităţii europene. Prin 
credibilitatea şi relaţiile tradiţional bune cu toate statele-părţi la diferendele 
din această regiune, România este în poziţia unică de a fi în măsură să 
aducă o contribuţie de substanţă la promovarea reconcilierii şi păcii în 
această zbuciumată parte a Europei, servind astfel interese fundamentale 
ale ţărilor din zonă, ale membrilor NATO şi, nu în ultimul rând, interesul 
vital românesc în crearea în spaţiul din jurul nostru a unei stări durabile de 
stabilitate, securitate şi largă cooperare. 

Acesta este şi spiritul apelului Preşedintelui Bush, ca România, odată 
invitată, să se alăture Alianţei, să devină în cadrul NATO o punte de cooperare 
către o nouă Rusie. În fond, aşa cum Grecia se prezintă ca exponent al Uniunii 
Europene în Organizaţia de Cooperare Economică a Mării Negre, cu certe 
avantaje pentru această ţară, tot aşa şi România poate să se prezinte ca exponent 
al NATO, ca şi al Uniunii Europene, în zona Mării Negre, Balcanilor şi 
Caucazului, inclusiv în promovarea unor raporturi de cooperare dintre Alianţă 
şi Rusia. 

Este de presupus că, în examinarea Protocolului de aderare a României la 
NATO, parlamentele vor acorda o atenţie specială unor probleme care ţin de 
însăşi esenţa oricărei societăţi democratice, cum ar fi: funcţionarea instituţiilor 
democratice, principiul separării puterilor în stat, aplicarea consecventă a 
prevederilor constituţionale şi a legilor, eficienţa administraţiei de stat, inclusiv 
a administraţiei publice locale, şi independenţa justiţiei. 

Tratarea corespunzătoare a acestor aspecte în calendarele de reforme 
solicitate de Alianţă va fi de natură să convingă că demersurile întreprinse pe 
aceste planuri merg în direcţia apropierii de practica şi standardele statelor 
membre ale NATO în aceste privinţe.  

Nu mai puţină importanţă se va acorda criteriului promovării stabilităţii 
noastre interne şi a bunăstării prin libertate economică, justiţie socială şi 
atitudine responsabilă faţă de protecţia mediului. Reforma economică, 
restructurarea, privatizarea, crearea unor ramuri industriale noi în economia 
românească sunt percepute în ţările NATO ca desfăşurându-se în ritm încă prea 
lent, în ciuda creşterilor din ultimii ani, reducerii substanţiale a inflaţiei şi 
menţinerii macrostabilităţii economice. Schimbarea acestei percepţii este 
absolut necesară pentru a demonstra că guvernul român este angajat ferm faţă 
de obiectivul dezvoltării unei economii de piaţă puternice şi performante, 
capabile să asigure populaţiei condiţii decente de viaţă, protecţia efectivă a 
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mediului înconjurător şi susţinerea obligaţiilor materiale şi financiare care 
decurg din calitatea de membru al NATO. De certă utilitate în acest sens ar fi 
introducerea în calendarele de reforme solicitate de NATO a principalilor 
parametri ai unei strategii româneşti de dezvoltare economică pe termen 
lung şi mediu, care să se bucure de sprijinul tuturor forţelor politice ale ţării, al 
partenerilor sociali şi publicului larg. Prezentarea unui tablou cât mai clar 
asupra perspectivelor de dezvoltare a ţării, afirmarea unui consens naţional în 
problema vitală a renaşterii economice şi sociale a României, imaginea de 
stabilitate proiectată de asemenea perspective, precum şi adoptarea de către 
Parlament a unei legislaţii stabile, de durată şi atrăgătoare pentru capitalul 
autohton şi străin vor constitui magnetul care va deschide, în sfârşit, calea spre 
investiţii de amploare în economia românească. 

În sfârşit, este de aşteptat ca, în dezbaterile asupra Protocolului de 
admitere a ţării în NATO, parlamentele să se aplece atent asupra stării relaţiilor 
României cu ţările vecine, dat fiind reticenţa membrilor NATO de a primi în 
Alianţă state care au diferende deschise sau potenţiale cu naţiuni vecine. In 
acest context, ar fi util ca ţara noastră, în noua situaţie de după Praga, să 
întreprindă demersuri politice şi diplomatice vizibile, vizând reluarea relaţiilor 
speciale cu Republica Moldova, reglementarea problemelor în suspensie cu 
Ucraina şi deplina normalizare a relaţiilor cu Federaţia Rusă. 

A doua linie de acţiune pentru asigurarea admiterii României în NATO o 
constituie cultivarea celor mai bune relaţii cu toate cele 19 state membre ale 
Alianţei şi cu parlamentele acestora. Este deosebit de important ca, în toate 
demersurile pe lângă aceste state şi parlamente pentru obţinerea sprijinului 
necesar în favoarea ratificării Protocolului de aderare, accentul să cadă pe 
prezentarea progreselor înregistrate în înfăptuirea reformelor noastre 
democratice, economice şi militare. De mare utilitate ar fi, de asemenea, 
intensificarea eforturilor de extindere a cooperării economice, tehnico-ştiinţifice 
şi culturale cu aceste ţări, atragere de investiţii din partea lor în România, pentru 
a conferi astfel o substanţă materială solidă concretă interesului acestora pentru 
o colaborare cât mai strânsă cu ţara noastră. 

O ultimă remarcă. Nu este un secret că, pe cele două ţărmuri ale 
Atlanticului, se manifestă o sensibilitate pronunţată în legătură cu unele 
probleme internaţionale şi cu rolul NATO şi al Uniunii Europene în lumea de 
azi. În aceste condiţii, este esenţial ca România să promoveze în cadrul NATO 
o poziţie de echidistanţă între cele două filosofii, militând şi acţionând pentru 
reducerea ariilor de dezacord dintre ele şi situând pe prim plan valorile, 
interesele şi scopurile fundamentale comune ale NATO şi Uniunii Europene.  
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NOUA AXĂ GEOPOLITICĂ MAREA CASPICĂ - MAREA 
NEAGRĂ – MAREA MEDITERANĂ. ENERGIE  

ŞI SECURITATE – OPORTUNITĂŢI  
ŞI SFIDĂRI PENTRU ROMÂNIA 

Dr. Liviu MUREŞAN, 
Fundaţia EURISC – Institutul european  

 pentru managementul riscului, securităţii şi comunicării  

În 1992 am avut ocazia să mă adresez unor studenţi de la Universitatea 
Georgetown din Washington şi să le vorbesc despre România, Marea Neagră, 
Caucaz, Marea Caspică. Au urmat, apoi, nenumărate ocazii, în Statele Unite, 
Germania, China, Turcia, Georgia şi altele, unde am vorbit despre noua axă 
geopolitică Marea Caspică - Marea Neagră – Marea Mediterană. 

La începutul anului 1997, Federico F. Peña era audiat de Comitetul 
pentru servicii armate ale Senatului Statelor Unite pentru a putea deveni 
“Secretar of Energy” (ministrul energiei) în cadrul noii administraţii americane. 
În declaraţia sa, el a menţionat, printre altele, şi priorităţile Departamentului 
pentru energie, între care întărirea securităţii energetice a Statelor Unite ocupa 
primul loc. Subliniind necesitatea unei strategii în acest sens, el afirma ideea 
unei diversificări a surselor de ţiţei – pentru colosalul necesar al SUA – “în zone 
cum ar fi emisfera vestică, Asia Centrală şi Marea Caspică”. Aceste preocupări 
sunt justificate, cel puţin dacă ţinem cont de faptul că, în jurul anului 2010, 60 
de procente din consumul de ţiţei al Statelor Unite ar fi asigurat din import, 

La început de secol 21, cei ce lucrează la strategiile de securitate ale 
statelor sunt nevoiţi să acorde o atenţie prioritară chestiunii energiei. Problemele 
de exploatare, transport, prelucrare şi distribuţie a petrolului şi gazelor îi 
interesează, deopotrivă, pe civili şi militari, pe oameni politici şi analişti, pe 
diplomaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

În ţările cu tradiţie, fie că ele sunt puteri mai mari sau mai mici, se 
analizează cu mare atenţie balanţele de energie, gradul de acoperire pe termen 
lung, de petrol şi gaze. În această problemă a energiei, graniţa dintre securitatea 
naţională şi cea internaţională este cu atat mai greu de definit cu cât statul este 
mai puternic şi reuşeşte să-şi impună propria politică pe scena internaţională. 
Pentru cei mai puţin puternici, independenţa politică este greu de susţinut în 
cazul unei dependenţe energetice. 
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Dar relaţia aceasta dintre energie şi securitate nu trebuie înţeleasă numai 
ca o preocupare la cele două capete ale traseelor de transport ale petrolului şi 
gazlui. Ţările traversate de aceste trasee sunt, la randul lor, determinate, în 
politica lor de securitate, şi chiar au un cuvant de spus. Printre negociatorii unor 
astfel de acorduri de cooperare sunt nu numai înalţi funcţionari, diplomaţi, 
generali, dar şi puternici oameni de afaceri interesaţi în transportul petrolului ce 
traversează teritoriul cecen. 

O dată cu dezvoltarea rapidă a unor noi zone de extracţie, în special în 
spaţiul înconjurător al Mării Caspice, apar şi activităţile plasate în afara legii, în 
special criminalitatea organizată, terorismul, corupţia, spălarea de bani ş.a. În 
multe cazuri, evoluţia acestor activităţi, organizarea criminală pe spaţii mari este 
mult mai dinamică decât preocuparea şi, mai ales, posibilităţile concrete ale 
autorităţilor naţionale şi internaţionale de impunere a legii şi de combatere a 
unor astfel de fenomene. 

Elementele de insecuritate apar astfel nu numai la locul de extracţie şi 
prelucrare, nu numai pe traseele de transport terestre sau navale, ci, în aceeaşi 
măsură, şi acolo unde se concentrează cele mai importante sume încasate. 
Controlul direct sau indirect asupra unei importante părţi din sectorul financiar-
bancar de către organizaţiile criminale, în special,  în spaţiul fostei Uniunii 
Sovietice, nu va întârzia să se manifeste şi în legătură cu jocurile în jurul 
surselor de energie ale acestei părţi a lumii. 

Dar legătura dintre energie şi securitate se poate observa şi în cazul 
celorlalte forme de energie, şi anume energia electrică, fie că ea este 
produsă în centrale atomice sau de alt tip. În secolul 21, Uniunea 
Europeană va fi nevoită să acorde o atenţie particulară nu numai surselor 
proprii de energie pe care se vor putea baza ţările membre, ci şi, mai ales, 
importurilor şi transferurilor acestor resurse pe spaţii mari. Iată că 
problema extinderii Uniunii Europene spre Europa Centrală şi de Est 
trebuie să ţină cont şi de necesitatea întăririi cooperării pe probleme de 
energie între Est şi Vest. Dincolo de potenţialul de resurse energetice din 
Est şi de imensa piaţă de desfacere din Vest, trebuie avută în vedere o 
strategie a integrării sistemelor energetice, începând din Estul 
continentului şi până în Vest. Necesitatea interconectării sistemelor 
energetice, armonizarea politicilor de piaţă, retehnologizarea şi creşterea 
securităţii în funcţionare, pentru o mai bună protecţie a oamenilor şi 
mediului, sunt numai câteva teme aflate în discuţia specialiştilor. 

Energia şi securitatea sunt puse în valoare sau se află în pericol 
atunci când există şi importantele resurse financiare necesare sau când 
acestea lipsesc. Orice abordare strategică a acestor probleme obligă şi la o 
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nouă abordare a finanţării acestor proiecte. Referitor la România, înainte 
de conectarea la marile reţele de energie a ţării noastre, trebuie să avem 
înţelepciunea de a ne conecta la marile sisteme de finanţare, la pieţele de 
capital. Pentru că, la fel cum în cazul producţiei şi exploatării energiei se 
lucrează de la un tablou central, şi în domeniul finanţelor există o astfel de 
concentrare a deciziilor. Orice altă abordare dă dovadă de naivitate şi de 
pierdere de timp şi oportunităţi şi poate duce la un periculos deficit de 
energie şi securitate. 

În ultima perioadă se înregistrează  o intensificare a acţiunilor privind  
problematica energetică în regiunea Mării Negre – Caucaz - Marea Caspică, 
accesul la sursele de energie din zona caspică, precum şi variantele de transport 
al petrolului şi gazului prin conducte, în principal, spre Europa. 

Potrivit evaluărilor făcute, participarea înţeleaptă a României la deciziile 
privind energia în zona Marii Caspice, Caucazului şi Marii Negre poate să 
reprezinte în acest moment o contribuţie la mediul internaţional de securitate, la 
fel cu deciziile privind participarea noastră la misiunile în spaţiul fostei 
Iugoslavii sau în Afganistan. 

Interese considerabile ale unor mari puteri, ale unor mari companii 
naţionale şi multinaţionale, precum şi ale oficialităţilor din ţările aflate în zonă 
obligă la o monitorizare continuă a poziţiilor formulate şi o evaluare a 
oportunităţilor momentane pentru ţara noastră. 

În prezent, pe lângă discuţiile privind eventuale trasee de conducte de 
transport petrol/gaze, se înregistrează interesul crescând al Rusiei de a participa 
la noile responsabilităţi energetice în regiune. Disputele între diversele grupări 
de interese ruseşti care se manifestă în zonă, inclusiv în ţara noastră, se pare că 
sunt în curs de a fi tranşate în favoarea grupului/grupurilor care îl reprezintă pe 
preşedintele Vladimir Putin. 

În acelaşi timp, Bulgaria depune eforturi mari pentru a juca un rol de 
pivot în coordonarea problemelor de energie, cu o susţinere interesată din partea 
Greciei. Preşedinţia greacă la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2003 va fi, 
probabil folosită pentru a implementa acest proiect. 

Credem că o ofertă românească pentru NATO va putea cuprinde, pe 
lângă aspectele militare cunoscute, şi aspecte logistice (vezi complexul portuar 
Constanţa, o serie de infrastructuri care pot fi dezvoltate ş.a.) şi o ofertă de 
participare în domeniul energiei şi securităţii pe noua axă geopolitică Marea 
Caspică – Marea Neagră – Marea Mediterană, în care să se instrumentalizeze 
recomandarea preşedintelui George W. Bush ca România să joace un rol de 
„vârf de lance” către Est. Perspectiva rutei maritime SUA - România între 
porturile Norfolk şi Constanţa se înscrie în acest demers. 
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Importanţa României poate creşte printr-o găzduire a intersecţiei 
intereselor de energie şi securitate în zonă ale principalilor actori: SUA, 
Uniunea Europeană şi Rusia, cât şi a unor actori regionali interesaţi. 
 În sfera asigurării securităţii energetice, asistăm deja la un început de 
colaborare bilaterală ruso-americană şi ruso-vest europeană şi o creştere a 
atenţiei faţă de strategia generală de securitate în regiunea Mării Caspice şi a 
Caucazului. Rusia manifestă, în acelaşi timp, preocuparea de a recâştiga 
influenţa pierdută prin extinderea NATO pe continentul european şi prezenţa 
americană în Asia Centrală. 

Considerăm că SUA ar putea saluta şi încuraja o participare a României 
la tentativa de armonizare a intereselor celor trei mari actori ai geopoliticii 
caspice (SUA, UE, Rusia) pe relaţia energie-securitate, ca o ţară situată pe noua 
axă geopolitică Marea Caspică - Marea Neagră – Marea Mediterană, la  noua 
graniţă a „noului NATO” de după momentul Praga. 

În acest sens vizitele la nivel înalt în regiune pot juca un rol important. 
Astfel, recenta vizită în Azerbaidjan a delegaţiei conduse de preşedintele Ion 
Iliescu, cu participarea unui grup de oameni de afaceri români, a dus deja la 
iniţierea unor forme concrete de cooperare internaţională pe diverse probleme 
concrete. 

Totodată, se simte nevoia de a se corela mai eficient participarea 
României la iniţiative şi forme de cooperare regională, începând cu Pactul de 
Stabilitate în SEE, Cooperare la Marea Neagră, SECI ş.a., cu formule de 
cooperare bilaterală a României în diverse domenii, cu SUA, Rusia, ţările 
riverane Mării Negre, din Caucaz, Marea Caspică, Asia Centrală etc. 

 
În lumina celor menţionate, considerăm că ar fi necesar în perioada 

următoare să se aibă în vedere următoarele: 
• abordarea la nivel C.S.A.Ţ. a problematicii energiei în conexiune cu 

problematica de securitate; întrucât se impune de urgenţă realizarea unei 
strategii în acest sens alături de măsuri de întărire a cooperării între 
principalele instituţii cu roluri şi atribuţii în domeniu, prin care România 
să preia iniţiativa în regiune;  

• elaborarea de urgenţă a unei „Carte a securităţii energetice a României” 
şi a unor oferte/iniţiative de cooperare/coordonare regională poate 
semnifica realizarea unui document de referinţă în dezvoltarea economică 
strategică a României, cât şi un atu diplomatic şi de securitate important 
pentru ţara noastră; 

• o ofertă românească, în acest moment, poate fi cea de găzduire / 
gestionare, în cooperare cu SUA, Rusia şi Uniunea Europeană a unei 
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pieţe a energiei, inclusiv a unei burse a energiei pentru zona Mării Negre, 
Caucazului şi Mării Caspice; 

 
• Abordarea geopolitică a problematicii energiei, în general, şi a traseelor 

conductelor de petrol şi gaze, în special, în legătură cu problemele legate 
de securitatea exploatării, depozitării, transportului şi prelucrării energiei; 
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• poziţionarea României, din perspectiva unei strategii energetice în noul 
mediu de securitate de după întâlnirea la vârf de la Praga, într-o viziune 
coerentă, consecventă şi care să ţină seama de principalele interese 
manifestate în acest domeniu (inclusiv în dosarul privatizării);  

 
• luarea în considerare a implicaţiilor unui viitor conflict în Irak asupra 

problemelor de energie şi securitate şi a efectelor posibile asupra 
intereselor României, cât şi a recuperării datoriei Irakului faţă de ţara 
noastră; 

 
• punerea bazelor unui parteneriat strategic public-privat în România în 

abordarea relaţiei energie-securitate; 
 
• sprijinirea în continuare a acţiunilor întreprinse deja în problematica 

energiei şi infrastructurilor de transport pe relaţia România – Rusia – zona 
Caucazului şi a Mării Caspice (ex: potenţialul de cooperare transport 
feroviar de produse petroliere pe cale ferată Baku-Batumi ş.a.); 

 
• inaugurarea în perioada imediat următoare a unor puncte de sprijin pentru 

iniţiativele lansate în domeniul energiei în regiune (birouri de reprezentare 
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a unor companii de stat şi private româneşti în ţările din Caucaz şi zona 
Mării Caspice, a unui Centru de afaceri româno-rus la Bucureşti etc.) 

 
• mobilizarea resurselor intelectuale existente din domeniul civil-militar, 

public-privat, guvernamental-nonguvernamental pentru a putea promova 
coerent interesele României în sectorul securităţii energetice, în general, şi 
în zona Mării Negre, Caucaz şi Marea Caspică, în special. 
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DEZVOLTAREA COMPONENTEI CIVILE 
A ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE DE SECURITATE. 

CONSECINŢE ASUPRA ARMATEI ROMÂNIEI 

Alexandra SARCINSCHI, 
Centrul de Studii Strategice de Securitate 

1. CADRU GENERAL 

Accentuarea noilor riscuri, ameninţări şi provocări non-tradiţionale la 
adresa securităţii determină lărgirea sferei de definire a conceptului de 
securitate. Sarcina esenţială a statului nu mai este doar de a proteja 
suveranitatea naţională, ci şi de a construi un sistem naţional de management al 
crizelor. Aceasta presupune identificarea autorităţilor ce pot îndeplini respectiva 
funcţie, dar şi modalităţile de răspuns prompt la situaţii în care sunt subminate 
valorile de bază ale societăţii, sunt ameninţate vieţile, sănătatea şi bunurile 
populaţiei, resursele naturale ale ţării. Abordarea problematicii securităţii prin 
intermediul factorilor politici, sociali, economici, de mediu, informaţionali şi 
umanitari, precum şi urmărirea trendurilor integrării europene şi euroatlantice 
par a constitui, în acest scop, o soluţie funcţională. 
 În prezent, ameninţarea mondială a conflictelor armate este diminuată. Pe 
de altă parte, riscurile provenite din crizele interne ale statelor sunt din ce în ce 
mai puternice. Ca rezultat, creşte pericolul degenerării unei crize interne într-un 
conflict regional, cu implicarea ţărilor vecine. În acest context, una dintre cele 
mai importante componente ale securităţii naţionale este politica de parteneriat 
şi cooperare în toate sferele vieţii, cu scopul căutării unei abordări comune în 
privinţa soluţiilor la crize interne, regionale şi globale. De asemenea, trebuie 
luate în considerare şi următoarele aspecte: dezvoltarea economică a ţărilor în 
tranziţie, ca o condiţie cheie pentru prevenirea crizelor interne şi menţinerea 
potenţialului necesar de securitate naţională, ce este strâns legat de exercitarea 
rolului instituţiilor economice şi financiare; dimensiunea umanitară a securităţii, 
în care problemele sunt internaţionale, în special în privinţa asigurării 
drepturilor şi libertăţilor omului, a combaterii discriminării şi a violenţei 
împotriva minorităţilor etnice şi a refugiaţilor, a creşterii numărului 
operaţiunilor umanitare sprijinite de diverse instituţii internaţionale (ONU, 
NATO, OSCE etc.); problemele de mediu, în special cele transfrontaliere, unde 
există ameninţări serioase la adresa securităţii; dezvoltarea societăţii 
informaţionale, ce permite ca tehnologiile moderne să creeze accesul 
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neautorizat la manipularea şi distrugerea sistemelor informaţionale şi a bazelor 
de date, cu scopul de a disturba funcţionarea sferelor specifice în domeniile 
public şi economic. Situaţia actuală geostrategică este afectată de noi riscuri şi 
provocări, precum: proliferarea ilegală a armelor de distrugere în masă şi a 
tehnologiilor necesare producerii lor; terorismul nuclear, biologic, chimic şi cu 
rachete; traficul ilegal de droguri şi fiinţe umane; naţionalismul agresiv; 
calamităţile naturale, dezastrele industriale la scară largă etc. 
 În consecinţă, într-un mediu dinamic şi interconectat, este relevantă 
modalitatea de folosire a resurselor disponibile, nu numărul acestora. Fiecare 
stat îşi construieşte structurile de securitate în funcţie de condiţiile specifice, 
însă, pentru o funcţionare optimă a lor, este nevoie de coordonarea şi 
colaborarea cu instituţiile internaţionale de securitate, precum NATO, OSCE, 
ONU ş.a.m.d. Mai este încă valabilă ideea conform căreia riscurile de natură 
non-militară (traficul de persoane şi crima organizată) sunt, în primul rând, 
dependente de aplicarea legii, însă se schimbă modalitatea de aplicare a 
acesteia. Pot fi folosite, în anumite domenii, aptitudinile, experienţa şi 
echipamentul militarilor, în strânsă colaborare cu autorităţile politice şi 
societatea civilă. 

Relaţiile civili-militari au o deosebită însemnătate pentru asigurarea 
unui mediu de securitate naţional şi internaţional stabil şi calm. De aceea, 
este util de analizat rolul instituţiilor de securitate în dezvoltarea acestui tip 
de relaţii, în special cel al organizaţiilor internaţionale de securitate. 

2. RELAŢIILE CIVILI-MILITARI ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR 
INTERNAŢIONALE DE SECURITATE – ELEMENT AL DEZVOLTĂRII 

INSTITUŢIONALE  

Anii ’90 au arătat explicit că riscurile şi ameninţările la adresa 
securităţii naţionale sunt inevitabile în societăţile care trec printr-o fază de 
acumulare de capital şi transformări masive ale formelor de proprietate1. 
Exemplele pot fi găsite în toate ţările care au eliminat regimurile politice 
dictatoriale şi au început procesul de schimbări economice a căror direcţie 
este dezvoltarea unei economii de piaţă competitive şi a unei societăţi 
civile bine structurată. Perioada de după anii ’90 este marcată de creşterea 
rapidă a crimei convenţionale şi organizate, determinată: de situaţia 
economică deficitară, guvernele de tranziţie slabe, penetrarea graduală a 
fostelor elite în economia subterană şi încercările lor de a converti puterea 
politică în putere economică şi vice-versa. Aceste procese coexistă cu 
conflictele regionale şi embargourile impuse, ceea ce mută discuţia de la 
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nivel naţional la nivel regional şi global, de la instituţiile şi organizaţiile de 
securitate interne la cele internaţionale. 

3. ORGANIZAŢIA TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD (NATO)2 

În ultima decadă, problema cooperării dintre civili şi militari a 
căpătat o mare importanţă în cadrul NATO. Acesta este, la un anumit 
nivel, indicatorul schimbării naturii Alianţei, începând cu Războiul Rece, 
dar strâns legat şi de noile experienţe operaţionale de la începutul anilor 
‘90. Pentru a înţelege perspectiva actuală a NATO asupra cooperării civili-
militari, este importantă înţelegerea istoriei sale recente.  

Sprijinul NATO pentru coordonarea, dar şi coordonarea însăşi a 
organizaţiilor internaţionale a fost întotdeauna o funcţie prioritară a 
existenţei sale. În timpul Războiului Rece, NATO a acţionat, în primul 
rând, ca o organizaţie de apărare colectivă, centrată pe Articolul 5 al 
Tratatului de la Washington. Totodată, NATO nu a fost preocupată de 
acţiunile non-Art. 5, precum menţinerea păcii. Politica sa referitoare la 
relaţiile cu actorii civili a constat din două elemente: 

- Planificarea Urgenţelor Civile, prin care autorităţile civile şi 
militare planificau şi instruiau populaţia în vederea răspunsului la 
dezastre naturale sau provocate; 

- Cooperarea Civili-Militari (CIMIC), ce se referea atunci la 
sprijinul pe care agenţiile civile l-ar putea oferi operaţiunilor 
militare. 

La sfârşitul Războiului Rece, a devenit evident că, deşi nu mai exista 
pericolul unei invazii militare la scară largă, s-au dezvoltat noi riscuri 
legate de posibila instabilitate a anumitor părţi ale Europei. Statele 
membre NATO au înţeles că evoluţiile militare şi non-militare în afara 
zonei Alianţei ar putea afecta puternic securitatea acesteia şi a regiunii 
transatlantice. NATO a trebuit să se centreze pe noi riscuri la adresa 
stabilităţii, precum tensiunile etnice şi religioase, instabilitatea politică, 
fragilitatea economică, dezastrele ecologice şi proliferarea armelor de 
distrugere în masă. O privire de ansamblu asupra securităţii euroatlantice 
şi posibilitatea ca NATO să o realizeze şi să o apere au devenit incluse în 
Noul Concept Strategic al Alianţei, varianta iniţială din 1991. NATO a 
început, într-o anumită măsură, să se axeze pe problematica cooperării, 
managementului crizelor şi a prevenirii conflictelor. 

În 1994, NATO a folosit forţa militară, pentru prima dată în istoria 
sa, nu pentru realizarea apărării colective, ci în sprijinul forţelor ONU în 
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Bosnia-Herţegovina. Aceasta, împreună cu desfăşurarea ulterioară a IFOR, 
a semnalat un moment de cumpănă. În următorii cinci ani, politica sa de 
menţinere a păcii a fost revizuită de două ori pentru a deveni practicabilă şi 
pentru a ţine cont de învăţămintele din Bosnia-Herţegovina şi Kosovo.  

De aici au rezultat două concluzii. 
Prima se referă la importanţa dezvoltării unor relaţii viitoare cu 

partenerii NATO, dată fiind importanţa majoră pe care aceştia au avut-o în 
operaţiunile de răspuns la criză. Eforturile NATO de a instituţionaliza 
aceste acţiuni şi activităţi de cooperare au început în 1991, odată cu 
inaugurarea Consiliului Cooperării Nord-Atlantice (NACC), predecesorul 
Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic din 1997. În 1994, Alianţa a 
lansat Parteneriatul pentru Pace (PfP), ca efort în sensul realizării 
securităţii şi stabilităţii în Europa. Bineînţeles că, de la debutul său, PfP a 
devenit un element important al Arhitecturii de Securitate Europene şi, 
într-adevăr, a depăşit scopurile originare ale creatorilor săi. Astăzi, 
partenerii PfP şi alte naţiuni nemembre sunt contributori majori la SFOR şi 
KFOR, fiind dificilă conceperea unei misiuni NATO de menţinere a păcii 
la scară largă fără participarea statelor partenere. 

A doua concluzie este importanţa coordonării şi cooperării depline 
cu alte organizaţii internaţionale. În mod tradiţional, autorităţile militare au 
rezistat tentaţiei de a se implica în activităţi ce nu sunt legate de un conflict 
militar. Unele naţiuni ezită în a se concentra pe menţinerea păcii, ca 
principal rol al forţelor armate naţionale. Oricum, desfăşurările SFOR şi 
KFOR ale NATO au demonstrat că, dacă securitatea nu este garantată de 
militari, implementarea civilă devine extrem de dificilă. Experienţa 
balcanică a NATO a arătat că achiziţiile, calităţile şi cunoştinţele militare 
pot juca un rol important în sprijinirea activităţilor partidelor politice şi 
organizaţiilor civile. Când, în 1995, a fost desfăşurat IFOR, nu fuseseră 
încă stabilite structurile care să faciliteze relaţiile cu organizaţiile civile, 
precum cele ale OSCE şi ONU. În timp ce naţiunile NATO 
experimentaseră, în timpul operaţiunilor de menţinere a păcii, legăturile cu 
alte organizaţii internaţionale şi ONG-uri, NATO însuşi avea mai puţină 
experienţă în coordonarea şi colaborarea cu autorităţile civile. Această 
situaţie este vizibilă în Bosnia-Herţegovina, unde activitatea forţelor 
NATO ar fi avut mai mult succes dacă era realizată în colaborare cu 
organizaţiile internaţionale din teatru. Pe măsură ce această 
interdependenţă s-a adâncit, au început să prindă contur, mai ales la nivel 
politic, procedurile pentru instituirea unui nivel de coordonare şi cooperare 
cât mai strânsă cu organizaţiile internaţionale civile. 
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În Kosovo, relaţiile NATO cu alte organizaţii internaţionale şi 
sprijinul acordat acestora au continuat să evolueze. Datorită capacităţii 
militare de a desfăşura rapid mari forţe, 60.000 de militari KFOR au fost 
obligaţi să presteze în provincie o serie de servicii publice, până când 
organizaţiile internaţionale civile le-au preluat. Alături de responsabilitatea 
principală a militarilor de a menţine un mediu stabil şi securizat, KFOR şi-
a asumat şi responsabilitatea unor acţiuni ce erau destinate autorităţilor 
civile: poliţieneşti, de administrare a aeroporturilor, de control al traficului 
aerian, de construcţie a taberelor pentru refugiaţi etc. Din fericire, anterior 
începerii acestor acţiuni, NATO, ONU, OSCE şi UE au desemnat 
responsabilităţile şi au planificat contingentele. 

Instituţia Planificării Urgenţelor Civile a evoluat în ultimii ani. Este 
ilustrativ cazul Cernobâl din 1986, care reaminteşte că dezastrele, naturale 
sau produse de om, nu respectă graniţele teritoriale. Impactul accidentului 
a fost simţit aproape în întreaga Europă, atât în est, cât şi în vest. Deşi 
multe naţiuni occidentale au oferit asistenţă militară, implicarea NATO a 
fost exclusă. Departe de constrângerile politice ale vremii, pur şi simplu nu 
au existat mecanismele de coordonare necesare membrilor NATO pentru a 
ajuta victimele dintr-o ţară nemembră. Din acel moment, au fost făcute 
progrese semnificative în domeniul cooperării, pregătirii şi răspunsului la 
dezastru. Ca rezultat, Planificarea Urgenţelor Civile este acum cea mai 
largă componentă non-militară a activităţilor Parteneriatului pentru Pace. 
De asemenea, în 1998 a fost creat Centrul Euroatlantic pentru Coordonarea 
Răspunsului la Dezastru (EADRCC). În scurta sa existenţă, acesta a ajutat 
la coordonarea răspunsurilor internaţionale la inundaţiile din Ucraina şi 
România, cutremurele din Turcia şi Grecia, şi a asigurat ajutorul umanitar 
în Balcani. Mai recent, ca parte a campaniei NATO împotriva 
terorismului, Consiliul Nord-Atlantic a decis că EADRCC ar putea acţiona 
în sensul asistării unei ţări NATO sau partenere în cazul unui incident 
chimic, biologic sau radiologic major. 

După mai mult de zece ani de dezvoltare a politicilor şi a experienţei 
operaţionale, relaţiile NATO cu organizaţiile internaţionale civile care 
acţionează în Balcani continuă să se îmbunătăţească. În teatru, sunt 
stabilite legături la toate nivelurile de comandă cu echivalentele lor în 
diverse organizaţii naţionale şi internaţionale civile. NATO a desemnat 
specialişti de legătură CIMIC în probleme cum ar fi: sprijinul reîntoarcerii 
refugiaţilor, coordonarea ajutorului umanitar, sprijinul poliţiei locale prin 
programe specializate de instruire, sprijinul acordat aducerii în justiţie a 
suspecţilor de crime de război ş.a.m.d. 
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Totuşi, NATO nu a reuşit să rezolve toate problemele în domeniul 
coordonării şi cooperării cu organizaţiile civile. O zonă plină de provocări 
este cea a definirii clare şi la timp a mandatelor de numire şi a 
responsabilităţilor, într-o modalitate care să promoveze coeziunea maximă 
şi dublarea minimă a sarcinilor civililor şi militarilor. Pentru o bună 
funcţionare a organizaţiei, este vitală armonizarea planificării civile şi 
militare, precum şi cooperarea dintre aceste două sfere. Relaţiile dintre 
organizaţiile civile şi militare au fost împiedicate în trecut de factori de 
genul: culturi organizaţionale diferite, structuri şi procese decizionale 
unice şi sensuri variate atribuite conceptelor de “imparţialitate” şi 
“folosirea prudentă a forţei”. În plus, mai ales în Europa de Sud-Est, au 
existat bariere politice importante. Statutul de membru al unei organizaţii 
are multe implicaţii ce diferă de la o organizaţie la alta, fiecare având 
mandate şi scopuri proprii ce declanşează sensibilitatea politică ori de câte 
ori este planificată vreo operaţiune militară.  

O altă problemă este cea a capacităţii de răspuns efectiv şi rapid la 
crize în cazul desfăşurării de forţe. Organizaţiile civile nu dispun de 
mijloacele necesare în acest scop, spre deosebire de NATO (această 
problemă a fost recunoscută şi de OSCE, care a încercat să o rezolve prin 
crearea Echipei Rapide de Cooperare şi Consultanţă Expertizată). Militarii, 
prin structurile de comandă şi forţele staţionare bine echipate şi antrenate, 
au un mare avantaj în sfera răspunsului la crize şi ameninţări. Elemente ale 
modelului militar pot fi adoptate şi de organizaţiile civile pentru a 
îmbunătăţi capacitatea lor de reacţie rapidă, probabil prin dezvoltarea unei 
planificări sofisticate a contingentelor şi crearea unor mai mari capacităţi. 
Totuşi, există limite nu numai din cauza conceptelor diferite folosite de 
organizaţiile civile şi militare, ci şi din cauza gradului scăzut în care 
guvernele doresc să sprijine asemenea eforturi. 

De asemenea, cooperarea cu mass-media ridică destule probleme. 
Este evident că strategiile de informare a publicului joacă un rol 
semnificativ în câştigarea sprijinului populaţiei locale şi înţelegerea 
diverselor roluri şi responsabilităţi ale elementelor civile şi militare în 
eforturile de implementare a păcii. Din experienţa operaţională, a reieşit 
faptul că este relativ simplu pentru liderii locali să creeze neînţelegeri între 
poziţiile diverselor organizaţii internaţionale care susţin procesul de pace. 
În contextul balcanic, NATO a cerut adesea guvernelor să ia decizii 
politice grele care, în viziune colectivă, promovează stabilitatea, 
securitatea, prosperitatea economică şi dezvoltarea democratică, folosind 
ca stimulent posibila integrare în structurile europene şi euroatlantice de 
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securitate, dar uitând puterea opiniei publice. Există eşecuri în armonizarea 
mesajelor şi folosirea puterii media pentru a câştiga sprijinul întregii 
populaţii. 

În rezolvarea tuturor problemelor, în special a celor trei de mai sus, 
instituţiile Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPC) şi Grupului 
Director pentru Cooperare în Domeniul Securităţii în Europa de Sud-Est 
(SEEGROUP) pot juca un rol hotărâtor. EAPC şi, la nivel regional, 
SEEGROUP sunt forurile ideale pentru asistarea dezvoltării unui cadru 
necesar interacţiunilor dintre civili şi militari. Un asemenea cadru ar putea 
oferi contextul necesar construirii unei reţele de relaţii mutuale între 
NATO şi alte organizaţii internaţionale civile, ce constă nu din structuri 
birocratice, ci din legături flexibile ce pot fi activate sau dezvoltate ori de 
câte ori este nevoie. Îmbunătăţirea modalităţii de cooperare formală sau 
informală, de găsire a înţelegerii comune în privinţa potenţialelor riscuri la 
adresa securităţii va fi în beneficiul tuturor, fie că este vorba despre 
structuri militare, fie că este vorba despre structuri civile. 

4. ORGANIZAŢIA PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE  
ÎN EUROPA (OSCE)3 

Asemeni altor structuri de securitate regională, OSCE a cunoscut 
transformări substanţiale4, ca urmare a faptului că a devenit tot mai evident 
că nici o instituţie europeană nu-şi poate asuma de una singură gestionarea 
întregului complex de probleme cu care se confruntă continentul.  

În ceea ce priveşte relaţiile civili-militari, încă de la existenţa CSCE, 
s-a simţit nevoia elaborării unui document care să conţină principiile şi 
angajamentele de bază pentru folosirea forţei militare şi a controlului 
democratic asupra forţelor armate. Documentul a fost văzut ca o 
completare a altor acorduri din sfera politico-militară şi ca o facilitare a 
dezmembrării paşnice şi controlate a uriaşului arsenal şi a maşinăriei 
militare a statelor foste membre ale Tratatului de la Varşovia. La 
Budapesta, odată cu schimbarea denumirii în OSCE, a fost adoptat Codul 
de Conduită privind aspectele militare ale securităţii (CCPMAS). Această 
idee s-a născut din recunoaşterea faptului că stabilirea unui control civil 
funcţional (nu de genul celui al Partidului Comunist) asupra forţelor 
armate din Europa Centrală şi de Est ar putea constitui un proces lung, 
dificil şi riscant. Războaiele sângeroase din Iugoslavia şi URSS de la 
începutul anilor ’90 au fost cele mai mari atrocităţi comise de forţele 
paramilitare.  
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CCPMAS este acum principalul document OSCE referitor la 
interacţiunea civili-militari şi la controlul asupra sectorului securităţii. El 
reflectă preocupările trecute şi actuale ale ţărilor participante şi 
reglementează politicile militare şi de apărare ale statelor OSCE, atât pe 
timp de pace, cât şi pe timp de conflict armat, le obligă să coopereze în 
domeniul securităţii şi să angreneze forţele armate către scopuri defensive. 
De asemenea, el cere statelor să stabilească şi să menţină un control 
democratic asupra armatei şi să restrângă folosirea ei, în conformitate cu 
acordurile internaţionale. 

CCPMAS umple golul din zona internaţională dintre prevederile 
reglementării problemelor de politică militară şi securitate pe timp de pace 
şi conflictele armate, ca şi dintre problemele de securitate externă şi cele 
de securitate internă, transformându-le în subiect al controlului 
democratic. Accentuarea controlului civil democratic asupra forţelor 
armate ale ţărilor OSCE şi dezaprobarea existenţei forţelor paramilitare 
semiautonome trebuie să furnizeze o barieră semnificativă împotriva 
experienţelor militare, fără legitimitate democratică, ce ar putea ameninţa 
pacea şi stabilitatea în zona Organizaţiei. 

Implementarea Codului a fost puternic ancorată în contextul 
prevenirii conflictelor, al reconstrucţiei post-conflict şi al eforturilor de 
reconstrucţie instituţională ale OSCE. 

Există o profundă reciprocitate între construirea instituţiilor 
democratice, promovarea controlului civil democratic şi transparenţa în 
planificarea apărării. Controlul democratic deplin asupra sectorului 
securităţii este dependent de funcţionarea instituţiilor şi proceselor 
democratice, dar este şi necesar pentru stabilirea şi menţinerea lor. Din 
acest motiv, OSCE încearcă în prezent o abordare integrată, conform 
căreia toate programele şi proiectele sale ce promovează controlul civil 
democratic asupra forţelor armate ar trebui incluse în programe largi de 
reconstrucţie instituţională ale Organizaţiei. Acestea includ nu numai 
reforma legislativă şi parlamentară, ci şi capacitatea locală de a construi 
prin universităţi, institute de cercetare, ONG-uri şi partide politice. 

Noua abordare se regăseşte în cele mai noi misiuni OSCE în Europa 
de Sud-Est. 

În cazul misiunii în Republica Federală Iugoslavă, începută în 
ianuarie 2001, OSCE este însărcinată cu sprijinirea implementării 
legislaţiei şi monitorizarea funcţionării şi dezvoltării instituţiilor, 
proceselor şi a mecanismelor democratice. În Bosnia-Herţegovina, 
misiunea OSCE este direct mandatată să asigure asistenţă în ceea ce 
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priveşte reconstruirea încrederii şi securităţii şi controlul subregional al 
armamentelor. De asemenea, OSCE a fost extrem de activă în sprijinul 
dezvoltării unei forţe poliţieneşti comunitare multietnice în Europa de Sud-
Est (Kosovo, Serbia de Sud şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), 
lucrând alături de guverne în stabilirea mecanismelor interne şi externe de 
control asupra forţelor poliţieneşti. Procesul de instrucţie a forţelor este 
organizat într-o manieră compatibilă cu principiile poliţiei democratice, 
ancorată într-o filosofie educaţională bazată pe standardele drepturilor 
umane şi pe o abordare centrată pe comunitate. 

În consecinţă, reforma sectorului securităţii şi controlul civil 
democratic asupra armatei, forţelor poliţieneşti şi de securitate rămân 
prioritatea OSCE. Pe termen lung este esenţială crearea unei capacităţi 
instituţionale în cadrul tuturor statelor pentru a dirija întregul proces pe 
baze naţionale. Trebuie elaborată o abordare în care centrele naţionale, 
personalul intern să poată instrui şi educa propriile forţe armate, poliţia, 
oficialii guvernamentali şi parlamentarii, numai astfel fiind posibilă 
efectuarea reformei pe termen lung, ce este înrădăcinată în contextul 
naţional. 

5. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE (ONU)5 

Înfiinţată la 26 iunie 1945 şi devenită efectivă la 24 octombrie 1945, 
Organizaţia Naţiunilor Unite şi-a stabilit ca principal scop menţinerea păcii 
şi securităţii internaţionale şi promovarea cooperării economice, sociale, 
culturale şi umanitare. 

În ceea ce priveşte pacea şi securitatea internaţională, de la crearea 
sa, ONU a fost adesea chemată să prevină disputele ce s-ar fi putut 
transforma în conflicte armate, să convingă părţile opozante să folosească 
masa de discuţii şi nu forţa armată sau să ajute la restabilirea păcii în cazul 
declanşării vreunui conflict. În cursul anilor ’90, au apărut schimbări 
majore în pattern-urile conflictului, peste 90% dintre conflicte 
desfăşurându-se în interiorul statelor şi nu între acestea. ONU a reconstruit 
o nouă gamă de instrumente, accentuând prevenirea conflictelor, adaptând 
continuu operaţiunile de menţinere a păcii, implicând organizaţiile 
internaţionale şi întărind construirea păcii post-conflictuale. Confruntat cu 
conflicte caracterizate de violenţă etnică (în Somalia, Ruanda şi fosta 
Iugoslavie), Consiliul de Securitate al ONU a renunţat la desfăşurarea 
operaţiunilor între anii 1995 şi 1997, însă crizele profunde din Congo, 
Africa Centrală, Timorul de Est, Kosovo, Sierra Leone şi Etiopia-Eritreea 
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au determinat, în ultimii patru ani, reluarea misiunilor de menţinere a 
păcii. Experienţa anilor trecuţi a făcut ca ONU să se concentreze mai mult 
ca niciodată pe construirea păcii şi pe sprijinirea structurilor ce o vor 
consolida. Tot această experienţă a arătat că menţinerea păcii, în sensul 
evitării conflictului militar, nu este suficientă pentru stabilirea unei păci 
sigure; o asemenea securitate poate fi realizată numai prin ajutorul acordat 
ţărilor pentru a favoriza dezvoltarea economică, justiţia socială, protecţia 
drepturilor omului, buna guvernare şi desfăşurare a procesului democratic. 

O altă coordonată importantă a activităţii ONU este susţinerea 
dezvoltării economice şi sociale a statelor lumii. Deşi aproape toţi indivizii 
umani asociază această organizaţie cu problemele păcii şi securităţii, ONU 
se ghidează după următorul principiu: pacea şi securitatea internaţională 
durabile sunt posibile numai dacă este asigurată bunăstarea economică şi 
socială a oamenilor din toată lumea. Dezbaterea internaţională asupra 
problemelor economice şi sociale reflectă interesul comun al ţărilor bogate 
şi sărace în rezolvarea multor probleme ce transcend graniţele teritoriale. 
Probleme precum mediul, refugiaţii, crima organizată, traficul de droguri 
şi SIDA sunt privite ca probleme globale ce necesită o acţiune coordonată 
(impactul sărăciei şi al şomajului dintr-o regiune poate fi resimţit şi în 
altele). Multe dintre aceste transformări economice şi sociale globale din 
ultimele cinci decade au fost semnificativ influenţate de activitatea ONU, 
ce şi-a asumat rolul de centru mondial pentru construirea încrederii şi a 
stabilit priorităţile şi scopurile cooperării internaţionale pentru a asista 
ţările în tranziţie şi a construi un mediu economic global de susţinere. 

În acelaşi timp, fiecare agenţie ONU este implicată într-o anumită 
măsură în protecţia drepturilor omului. Una dintre marile realizări ale 
Organizaţiei este crearea unui corp cuprinzător de legi ce reflectă 
drepturile şi libertăţile omului şi are la bază Carta ONU şi Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală în 1948. 
De atunci, ONU a extins gradual documentul, pentru a cuprinde 
standardele specifice femeilor, copiilor, persoanelor cu handicap, 
minorităţilor, muncitorilor emigranţi şi altor grupuri vulnerabile, acum 
protejate de practicile discriminatorii. Acţiunile ONU în sprijinul 
drepturilor omului se înscriu în zona campaniilor educaţionale şi a 
programelor naţionale de instruire şi consultanţă tehnică. 

În ultimul deceniu, războaiele civile au devenit o cauză centrală a 
situaţiilor de criză şi, de când a coordonat pentru prima dată operaţiunile 
de asistenţă umanitară în Europa după cel de-al doilea Război Mondial, 
ONU a fost însărcinată de comunitatea internaţională să răspundă la 
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dezastrele naturale sau produse de om, ce depăşesc capacitatea autorităţilor 
naţionale. Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi oferă protecţie 
internaţională şi asistenţă pentru peste 22 de milioane de refugiaţi, în timp 
ce Programul Mondial pentru Hrană furnizează o treime din asistenţa de 
urgenţă. De asemenea, ONU încearcă şi reducerea vulnerabilităţii ţărilor la 
dezastre prin Programul pentru Dezvoltare, ce acţionează pe două fronturi: 
pe de o parte, asistenţa imediată acordată victimelor, iar pe de altă parte 
strategiile de prevenire a apariţiei urgenţelor. Strategiile de prevenire a 
conflictelor şi dezastrelor se adresează cauzelor de bază ale războiului într-
o manieră comprehensivă. Ele favorizează securitatea, creşterea 
economică, guvernarea democratică şi respectul pentru drepturile omului – 
ceea ce rămâne cea mai bună protecţie împotriva dezastrelor naturale sau 
provocate de om (caz întâlnit din ce în ce mai des). 

În ceea ce priveşte misiunile umanitare, ONU a intervenit în 
conflictele din Kosovo şi Bosnia-Herţegovina.  

În Kosovo, misiunea ONU a depăşit în complexitate oricare alta, 
reuşind să aducă sub conducerea sa, ca parteneri deplini, un mare număr 
de organizaţii internaţionale. Mandatul UNMIK a început pe 10 iunie 
1999, când Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate a autorizat ca în 
provincia Kosovo devastată de război să fie stabilită o administraţie civilă 
interimară condusă de Naţiunile Unite. Această Rezoluţie a însărcinat 
UNMIK cu următoarele misiuni: să îndeplinească funcţii civile 
administrative de bază, să promoveze autonomia substanţială şi 
autoguvernarea provinciei, să faciliteze procesul politic ce va stabili 
statutul viitor al Kosovo, să coordoneze agenţiile internaţionale în 
activitatea umanitară, să sprijine reconstrucţia elementelor-cheie ale 
infrastructurii, să menţină legea civilă şi ordinea, să promoveze drepturile 
omului şi să asigure întoarcerea sigură a refugiaţilor la căminele lor din 
Kosovo. 

În Bosnia-Herţegovina, UNMIBH a exercitat o serie de funcţii legate 
de implementarea legii. Misiunea a coordonat şi alte activităţi ONU: 
asistenţă umanitară, ajutor pentru refugiaţi, deminare, promovarea 
drepturilor omului, supravegherea alegerilor, reabilitarea infrastructurii şi 
reconstrucţia economică. UNMIBH a creat o unitate de Probleme Civile ce 
furniza consultanţă şi asistenţă celorlalte unităţi (Biroul pentru Drepturile 
Omului, Programul de Evaluare a Sistemului Judiciar, Biroul de Afaceri 
Publice, Administraţia, Fondurile de Încredere) în privinţa dezvoltării 
politicilor, a analizelor strategice şi a implementării programelor. Ofiţerii 
din această unitate menţineau legătura cu autorităţile civile locale şi cu 
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organizaţiile internaţionale, încercau să construiască încrederea între toţi 
cetăţenii şi să se asigure că viziunea strategică, politicile şi principiile 
prioritare ale UNMIBH sunt aplicate efectiv. 

 
Se observă că principalele instituţii şi organizaţii internaţionale de 

securitate prezentate au încercat de-a lungul timpului să dezvolte una sau 
alta dintre componentele lor, în special pe cele centrate pe relaţia civili-
militari. În această sferă, după Războiul Rece, viziunea asupra relaţiilor 
dintre civili şi militari s-a mutat de la planificarea sprijinului civil pentru 
operaţiunile militare la organizarea comună a acţiunilor în operaţiunile de 
reconstrucţie şi menţinere a păcii. Trăim într-un secol în care militarii nu 
mai reprezintă instrumentele folosite atunci când toate opţiunile politice au 
fost epuizate. Experienţa operaţională recentă a organizaţiilor 
internaţionale de securitate a arătat că şi cooperarea dintre cele două sfere 
joacă un rol cheie în ceea ce NATO a numit “operaţiuni de răspuns la 
crize”: de la ajutorul dat menţinerii serviciilor publice şi reconstrucţiei 
infrastructurii la sprijinul acordat reîntoarcerii refugiaţilor şi menţinerea 
unui mediu sigur şi stabil în care pot fi făcute eforturi de pace. Este evident 
faptul că importanţa relaţiei civili-militari va creşte în viitor, iar realizarea 
ei este o responsabilitate comună. Dacă va fi realizată, depinde de dorinţa 
indivizilor, a naţiunilor şi a organizaţiilor naţionale şi internaţionale de a 
lucra împreună. În acest sens, la nivel naţional, ea poate fi asigurată cel 
puţin prin controlul civil democratic asupra forţelor armate. 

6. CAZUL ARMATEI ROMÂNIEI 

Aşa cum a reieşit din succinta analiză a dezvoltării instituţiilor şi 
organizaţiilor de securitate, relaţiile dintre civili şi militari au căpătat o mare 
importanţă în noul mediu naţional şi internaţional de securitate. Aceste relaţii 
reprezintă mai degrabă un proces decât o realizare statică, iar orice criteriu  
construit pentru evaluarea lor este supus riscului unei interpretări subiective. În 
acest sens, principalul element, controlul civil democratic, este dificil de definit, 
însă pot fi sintetizate câteva puncte ce diagnostichează relaţiile dintre sfera 
militară şi cea politică a societăţii. De aici decurg unele întrebări la care 
România trebuie să răspundă: 

- supravegherea legislativă a organizării apărării. Legile şi instituţiile 
necesare realizării controlului civil democratic asupra forţelor armate se înscriu 
în cadrul constituţional şi legal al ţării? 
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- mecanismul practic de monitorizare/supraveghere. Controlul civil 
democratic este mai degrabă o problemă de norme şi comportament, decât de 
legi şi proceduri. Care sunt normele create în acest sens şi cât de eficiente sunt? 
Cât de eficient este controlul guvernamental efectuat prin intermediul 
Ministerului Apărării Naţionale asupra Statului Major General şi asupra 
comandamentelor? 

- capabilitatea apărării. Ministerul Apărării Naţionale poate exercita 
următoarele şase funcţii cheie: planificarea strategică, bugetul pe termen lung, 
managementul personalului, controlul achiziţiilor şi proprietăţilor, relaţionarea 
legislativă şi relaţiile publice, planificarea apărării? 

- practicile bugetare şi de achiziţii. Există un mecanism eficient de 
audit? Există transparenţă în procesul de stabilire a bugetului apărării? 
Deficienţele acestui proces semnalează deficienţe în exercitarea controlului 
civil democratic asupra armatei. 

- expertiză civilă şi profesionalism. Există un transfer de expertiză civilă 
asupra problemelor militare şi de securitate? 

- atitudinea corpului ofiţeresc. Ce tip de militar emerge din noile norme 
şi din realitatea socio-economică a ţării? Cum înţeleg ofiţerii conceptul de 
profesionalism militar? Există o politică de personal care să promoveze noua 
generaţie de ofiţeri? 

Integrarea României în structurile europene şi euroatlantice 
presupune îndeplinirea a două mari clase de criterii (politico-strategice şi 
militare), ce includ elementele prezentate anterior. În acest context, 
România pare a se fi adaptat cu promptitudine la noul mediu de securitate 
internaţional şi la cerinţele sale, însă marea provocare rămâne 
consolidarea controlului civil democratic asupra Forţelor Armate. Este 
imperios necesar nu numai ca modificările să fie făcute din vreme, aşa 
cum s-a şi întâmplat, ci şi ca implementarea şi practica schimbării să fie 
consistente, aşa cum pare a fi. De asemenea, este important ca aceste 
schimbări să fie realizate în conformitate cu contextul cultural, dar şi 
legislativ al României. În democraţiile occidentale, „controlul civil 
obiectiv are în vedere maximizarea profesionalismului militar şi, în 
acelaşi timp, înţelegerea controlului civil ca un concept analitic, 
independent de perspectivele grupului.[…]Esenţa acestui tip de control 
constă în recunoaşterea unui profesionalism militar autonom, spre 
deosebire de controlul civil subiectiv ce neagă existenţa unei sfere militare 
independente”6. 

Tendinţa globală de dezvoltare a controlului civil democratic şi a 
componentei civile a instituţiilor de securitate se reflectă şi în procesul de 
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dezvoltare instituţională în care se află atât Ministerul Apărării Naţionale, 
cât şi Armata României, în ansamblul său. 

Un Minister al Apărării Naţionale reprezintă indicatorul de bază al 
stării relaţiilor dintre civili şi militari din ţara respectivă7. În România, 
Ministrul Apărării Naţionale, ca membru al Guvernului, aplică politica 
acestuia în domeniul subsistemului militar reprezentat de armată; 
promovează interesele specifice armatei în Guvern, în raport cu celelalte 
instituţii ale statului, cu mediul politic şi cu societatea civilă. Prin 
intermediul Şefului Statului Major General, al Secretarilor de Stat şi al 
Inspectorului Şef, el îşi exercită autoritatea asupra ansamblului armatei. În 
acelaşi timp, Ministrul Apărării coordonează şi activitatea Secţiei Militare 
din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, a Secţiei Parchetelor Militare şi a 
Direcţiei Instanţelor Militare din cadrul Ministerului de Justiţie. Consiliul 
Militar Superior al Armatei are rol de organ consultativ al Ministrului 
Apărării Naţionale. Ministerul Apărării Naţionale şi ministrul său civil 
reprezintă, însă, doar o parte a modalităţii în care societatea românească îşi 
construieşte şi controlează Forţele Armate. Cu toate că în acest proces 
complex intervin şi alte instituţii politice specifice (Parlamentul, 
Preşedintele statului, Guvernul, Primul-ministru, instanţele judecătoreşti, 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării), precum şi societatea civilă, MApN 
deţine unul dintre rolurile principale. 

Vulnerabilitatea persistentă a reformelor curente este reflectată în 
abordarea referitoare la construirea încrederii prin împărtăşirea 
responsabilităţii şi consecinţele acesteia asupra actualului control civil 
democratic. Deşi Ministerul Apărării Naţionale înţelege şi ţine cont de 
aceste vulnerabilităţi, o parte semnificativă a controlului civil democratic 
este realizată prin practica curentă şi neinstituţionalizată a ministerului, iar 
nu printr-o îndelungată tradiţie sau o legislaţie explicită. Situaţia poate fi 
explicată prin faptul că România este la început de drum în multe domenii, 
dar totuşi nu există un ghid explicit pentru managementul controlului civil 
asupra apărării în sistemul democratic şi nici un cod de comportament 
adaptat noilor realităţi, care să reglementeze relaţiile civili-militari.  

Dezvoltarea instituţională a MApN are ca scop final optimizarea 
funcţionării tuturor structurilor implicate. În cazul României, procesul 
vizează, în primul rând, elementele de bază ale existenţei unui astfel de 
minister: structurarea relaţiilor de putere dintre civilii aleşi democratic şi 
Forţele Armate; selecţionarea, definirea şi distribuirea clară a 
responsabilităţilor civililor şi militarilor; maximizarea eficacităţii Forţelor 
Armate şi, nu în ultimul rând, folosirea eficientă a resurselor financiare, 
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umane şi materiale de care dispune Armata României. În ansamblu, pot fi 
sintetizate cel puţin trei condiţii pentru ca MApN să existe şi să 
funcţioneze ca o instituţie dinamică, ce este capabilă să atingă scopurile 
pentru care a fost creată şi să coopereze cu instituţiile şi organizaţiile de 
securitate internaţionale. Este vorba despre necesitatea existenţei, folosirii 
optime şi dezvoltării a trei tipuri de resurse - politice, umane şi financiare 
– fundamentale în toate noile democraţii, nu numai în România. 

La nivelul Armatei României, principalul element al dezvoltării 
instituţionale referitoare la relaţiile dintre civili şi militari este reprezentat de 
CIMIC8. Dezvoltarea acestui concept constituie o importantă realizare a 
reformei militare. În democraţia contemporană, conceptul de control civil 
democratic asupra Forţelor Armate nu mai este suficient; noile cerinţe ale 
mediului intern şi extern de securitate au determinat ca, în sfera de preocupări 
NATO, să apară domenii distincte ale activităţii militare. În acest sens, 
necesitatea ca Forţele Armate să ofere sprijin autorităţilor centrale şi locale, dar 
şi populaţiei civile din zonele de conflict armat sau din zonele unde s-au produs 
calamităţi naturale sau dezastre, a condus la instituţionalizarea a noi concepte 
dintre care cel mai important este acela de cooperare civili – militari. Această 
sintagmă defineşte acţiunile întreprinse în scopul colaborării şi cooperării dintre 
componenta militară şi cea civilă a sistemului social, cu o arie mai largă de 
cuprindere, atingând şi sfera politicului. 
 Pentru a delimita partea operaţională (segmentul acţional) de partea 
politico-militară şi pentru adaptarea conceptuală a terminologiei la cerinţele 
NATO, la nivelurile strategic (Statul Major General), operativ şi tactic este 
folosită sintagma cooperare operaţională civili-militari (CIMIC), ce reprezintă 
ansamblul activităţilor de coordonare şi cooperare în sprijinul misiunii, dintre 
comandanţii militari, pe de o parte, şi autorităţile centrale şi locale, populaţia 
civilă, ONG-uri, organizaţii internaţionale etc., pe de altă parte. Necesitatea 
folosirii forţelor militare în operaţii de sprijin al păcii sub mandat ONU sau al 
altor organisme internaţionale a impus lărgirea spectrului CIMIC în acţiunea de 
sprijinire a trupelor din compunerea Forţei Multinaţionale, prin crearea celor 
mai bune relaţii şi condiţii în ţara unde se acţionează. Astfel, conceptul CIMIC 
presupune două tipuri de activităţi: 

1. în sprijinul conducerii acţiunilor militare cu ajutorul instituţiilor civile 
şi al populaţiei locale pe timpul pregătirii şi desfăşurării acestor acţiuni, prin 
stabilirea concepţiei de acţiune şi a cadrului coordonării acestora; 

2. în sprijinul administraţiei centrale şi locale, prin restabilirea ordinii 
constituţionale după încetarea ostilităţilor şi normalizarea situaţiei din zonele de 
conflict sau pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale sau artificiale. 

 123



Se observă că Ministerul Român al Apărării Naţionale şi Armata 
României, în procesul de reformare, ţin cont de tendinţele manifestate de 
instituţiile similare internaţionale. În momentul de faţă pot fi sintetizate 
unele provocări şi propuneri, evidente şi la nivel global, ce pot grăbi 
consolidarea reformei militare:  

- provocări majore: construirea încrederii şi transparenţei la nivel 
politic; sprijinul concret acordat apărării şi păcii; evaluarea realistă a noilor 
riscuri şi ameninţări comune; lupta împotriva ameninţărilor non-militare 
(în special lupta împotriva crimei transfrontaliere şi managementul 
crizelor); planificarea urgenţelor civile; evitarea dublării civile şi militare a 
eforturilor şi a resurselor; nevoia de coordonare comună a diverselor 
iniţiative; diferenţele majore dintre profilele ţărilor membre ale 
principalelor instituţii şi organizaţii internaţionale de securitate şi profilele 
celor aspirante la statutul de membru; obţinerea resurselor necesare 
dezvoltării relaţiilor reciproce de cooperare şi coordonare dintre civili şi 
militari; îmbunătăţirea metodologiei de implementare a măsurilor necesare 
dezvoltării relaţiilor reciproce de cooperare şi coordonare dintre civili şi 
militari. 

- propuneri: identificarea clară a scopurilor ce pot fi atinse; 
îmbunătăţirea coordonării şi comunicării prin dezvoltarea unui punct 
naţional de contact pentru fiecare iniţiativă şi/sau grup de lucru între 
structuri; folosirea, adaptarea, împărtăşirea experienţei pozitive cu 
instituţiile de iniţiativă regională; creşterea sprijinului public şi 
promovarea iniţiativelor în domeniul securităţii; adaptarea experienţei 
regionale la noile imperative ale securităţii, prin o mai bună coordonare 
între structuri şi îmbunătăţirea expertizei folosite în diverse proiecte. 

Validarea instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale de securitate 
este, de asemenea, necesară pentru realizarea unui control civil democratic 
modern, cu trend-uri pozitive. Statele naţionale trebuie să înţeleagă faptul 
că experienţa deosebit de vastă acumulată la nivel internaţional are extrem 
de multă importanţă pentru evoluţia lor. Relaţia dintre instituţiile şi 
organizaţiile internaţionale de securitate şi cele naţionale nu trebuie privită 
ca unilaterală, de genul profesor-elev, nici nu trebuie respinsă cu 
vehemenţă, aşa cum o fac adepţii naţionalismului extremist, ci este necesar 
să se bazeze pe cooperare şi coordonare reciprocă. 
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DIMENSIUNEA PSIHOSOCIALĂ 
A INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN NATO 

Dr. Petre DUŢU,  
Centrul de Studii Strategice de Securitate 

1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Integrarea într-un mediu social nou, prin definiţie, este un proces de 
o mare complexitate, multidimensional, strict etapizat în timp, care 
presupune aderarea la scopuri comune prin asimilare de roluri sociale şi 
modele de comportament. Printre dimensiunile sale definitorii se înscrie, 
în mod firesc, şi cea psihosocială. Aceasta din cel puţin următoarele 
motive:1) prin natura sa, orice proces de integrare are o latură 
psihosocială, deoarece are loc la intersecţia dintre social şi psihologic. 
Concret se va integra în structurile NATO nu o Românie abstractă, ci una 
concretă, formată din indivizi şi grupuri umane, care au interesele, 
motivaţia, aspiraţiile, idealurile, concepţiile, mentalităţile, atitudinile şi 
comportamentele lor (psihologicul), pe care vor trebui să le adapteze 
noilor reguli, cerinţe, norme şi valori ale mediului integrator (Alianţa 
Nnord-Atlantică reprezintă socialul); 2) integrarea înseamnă aderarea la 
scopuri comune, prin asimilarea de roluri sociale şi modele comporta-
mentale noi, de către cel care se integrează; 3) integrarea se concretizează 
în dobândirea unui statut clar definit în structura socială şi în realizarea 
rolului corespunzător, în aşa fel încât cel integrat să contribuie la buna 
funcţionare a sistemului social integrator; 4) România aderă la NATO ca 
entitate, definită de un ansamblu de caracteristici (concepţii, mentalităţi, 
opinii, atitudini, comportamente, motivaţii, aspiraţii, idealuri etc.). Prin 
urmare, ea trebuie să-şi adapteze treptat aceste caracteristici la noul statut 
şi rol dobândite prin obţinerea calităţii de membru al Alianţei Nord-
Atlantice; 5) NATO apare ca un mediu social nou, ca o structură socială 
definită de o serie de trăsături specifice, de valori, norme, criterii, modele 
culturale şi comportamentale, care vor exercita o puternică influenţă 
asupra celui care vrea să se integreze; 6) Alianţa nord-atlantică constituie, 
totodată, pentru cel care urmează să se integreze un grup de referinţă, adică 
un grup din care acesta nu face efectiv parte, dar care indirect exercită o 
acţiune socializatoare asupra sa; 7) maniera concretă în care decurge 
procesul obţinerii de către un stat a calităţii de membru al Alianţei este 
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practic una de natură psihosocială. Aceasta din cel puţin două motive: mai 
întâi, statul respectiv este invitat să adere, ceea ce înseamnă, de fapt, o 
perioadă de adaptare la noul mediu social şi, apoi, când cererea a fost 
acceptată, prin votul parlamentelor membrilor Alianţei începe integrarea 
propriu- zisă.  

Abordarea din perspectiva psihosocială a integrării României în NATO 
este necesară, deoarece aşa se oferă o imagine veridică, completă şi exactă a 
acestui proces complex. Integrarea ţării noastre în structurile Alianţei Nord-
atlantice va implica o serie de costuri, printre care şi cele de natură psihosocială, 
Astfel, mentalităţile, concepţiile, motivaţiile, aspiraţiile, aşteptările etc. 
populaţiei se vor confrunta, într-un fel, cu cerinţele, cu normele, valorile şi 
modelul comportamental promovate ale NATO ceea ce, în mod obligatoriu, va 
solicita o adaptare a celor dintâi la exigenţele Alianţei. Această adaptare implică 
eforturi diverse din partea societăţii româneşti în întregul său, dar şi al celor care 
vor lucra efectiv în structurile NATO. 

În plus, cercetarea dimensiunii psihosociale a integrării ţării noastre în 
Alianţa Nord-Atlantică poate sugera unele direcţii de acţiune eficace pentru 
factorii responsabili, în ceea ce priveşte opţiunea fermă a  României pentru 
dezvoltarea democratică şi implicarea activă şi eficace în viaţa internaţională. 

2. VARIABILE ALE DIMENSIUNII  
PSIHOSOCIALE A INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN NATO 

Este evident că se poate vorbi de o multitudine de variabile asociate 
dimensiunii psihosociale a integrării ţării noastre în Alianţa Nord- Atlantică, dar 
prezenta comunicare se va opri doar asupra celor socotite mai importante pentru 
înţelegerea acestui proces amplu şi complex. Printre acestea se numără 
următoarele: concepţiile şi mentalităţile; opiniile, atitudinile şi 
comportamentele; motivaţia; conformitatea, coeziunea şi influenţa socială; 
comunicarea; statutul şi rolul social. Toate aceste variabile se manifestă la 
nivelul întregii societăţi, al grupurilor socio-profesionale şi al indivizilor umani. 
De aceea, cercetarea lor se cuvine făcută pe aceste paliere, pentru înţelegerea 
corectă a procesului integrării, a etapelor ce se impun a fi parcurse, dar şi a 
costurilor sale psihosociale.  

La nivelul societăţii, concepţiile şi mentalităţile sunt realităţi temeinic 
înrădăcinate în conştiinţa socială, în obiceiuri şi deprinderi, în opinii, atitudini şi 
comportamente de grup (colective), în modelul cultural acceptat social. De 
aceea, modificarea lor, în scopul punerii în concordanţă cu normele, valorile, 
opiniile, atitudinile, modelul comportamental etc. existente în cadrul Alianţei 
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Nord- Atlantice este un proces de durată, de o mare complexitate şi laborios. 
Aceasta pentru că atât mentalităţile, ca ansamblu de opinii, prejudecăţi şi 
credinţe care influenţează gândirea indivizilor, a grupurilor umane şi a 
popoarelor, cât şi concepţiile, ca punct de vedere al unei persoane, al unui grup 
cu privire la evenimente sociale, activităţi umane, domenii de cunoaştere, 
adevăruri generale etc.1, pentru a fi modificate, necesită un timp îndelungat, 
multă răbdare, pricepere şi folosirea unor metode şi tehnici adecvate; atacul 
direct al acestora, chiar cu cele mai bune intenţii este sortit eşecului, întrucât 
sunt puse în discuţie elemente ce ţin de psihologia fiecărui popor, conturată de 
drumul său, mai lung sau mai scurt, de–a lungul existenţei sale; ambele - 
mentalităţile şi concepţiile - se transmit prin educaţia făcută în familie, şcoală, 
grupuri diverse (cărora individul le aparţine de-a lungul vieţii), prieteni etc. şi, 
ca atare, sunt acceptate, recunoscute şi validate social, ceea ce presupune 
rezistenţă mare la o schimbare sau la o transformare bruscă. Cu alte cuvinte, 
modificarea lor necesită atât cunoaşterea condiţiilor în care ele s-au format, cât 
şi a personalităţii purtătorilor lor; mentalităţile şi concepţiile, într-un fel, sunt 
trăsături definitorii ale psihologiei poporului respectiv. De aceea, ele vor fi 
apărate şi promovate cu multă perseverenţă şi tărie în orice împrejurare. La 
nivelul grupului şi individului uman acestea definesc personalitatea celor în 
cauză, îndeosebi pe latura atitudinal-volitivă, modul lor de a fi, gândi şi acţiona. 
Deşi mentalităţile şi concepţiile individuale şi de grup au stabilitate în timp şi 
jalonează adesea riguros comportamentul personal şi colectiv, într-o mare 
măsură, ele pot fi mai uşor modificate sau schimbate decât cele de la nivelul 
societăţii, datorită următoarelor motive: interesele de grup şi individuale, care, 
pentru a fi împlinite, permit schimbări sau renunţări în ceea ce priveşte 
concepţiile şi mentalităţile; grupul uman, prin proprietăţile sale - relaţii 
interpersonale, coeziune, consens, conformitate, tradiţii etc. - exercită o presiune 
puternică şi continuă asupra membrilor săi, determinându-i să accepte 
schimbări în mentalitatea şi concepţiile lor; indivizii şi grupurile umane, datorită 
diferenţelor semnificative dintre ele, pot fi mai uşor făcute, prin metode 
flexibile şi adecvate rolului şi statutului lor în societate, personalităţii lor, 
gradului lor de instruire (şcolarizare), motivaţiei şi afectivităţii lor, în anumite 
condiţii, să renunţe la unele coordonate ale concepţiei şi mentalităţilor proprii, 
atunci când avantajele obţinute şi argumentele aduse sunt consistente în 
conţinut şi percepute ca fiind semnificative social.  

Alte variabile cu rol important în determinarea dimensiunii psihosociale 
sunt opiniile (individuale, de grup şi publică), atitudinile individuale şi sociale, 
comportamentul individual, de grup şi social. Opinia, ca modalitate personală 
de a aprecia un fapt, un eveniment, o idee, o informaţie, un comportament, se 
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exprimă, de regulă, atunci când obiectul său îndeplineşte următoarele condiţii: 
subiectul deţine sau primeşte informaţii despre acesta; are caracter concret; este 
actual; prezintă interes; este susceptibil de cel puţin două judecăţi diferite sau 
opuse, deci este discutabil. Dacă se face o paralelă între ceea ce reprezintă 
opinia individuală şi problematica integrării ţării noastre în NATO se constată 
că aceasta din urmă îndeplineşte cu prisosinţă criteriile de a constitui un 
veritabil obiect al exprimării unor păreri personale. În primul rând, toţi cei 
interesaţi de integrarea României în Alianţa Nord-Atlantică au suficiente 
informaţii despre acest subiect, îndeosebi din mass-media. În al doilea rând, 
integrarea este un subiect concret, referindu-se la ţara noastră şi la structurile 
euro-atlantice. În al treilea rând, integrarea ţării noastre în NATO este de mare 
actualitate, constituie - un eveniment îndelung aşteptat de majoritatea 
românilor. În al patrulea rând, integrarea în Alianţa Nord- Atlantică prezintă un 
profund interes pentru cvasitotalitatea cetăţenilor ţării noastre. În fine, acest 
proces este susceptibil de cel puţin două judecăţi opuse. Astfel, pot fi unii 
indivizi care să afirme că integrarea ţării în structurile euro-atlantice este prea 
costisitoare în raport cu avantajele oferite, în timp ce alţii pot exprima o opinie 
opusă. Această paralelă făcută oferă posibilitatea înţelegerii faptului că opiniile 
individuale sunt terenul pe care trebuie acţionat pentru a se face lobby 
procesului de integrare a României în Alianţa Nord-Atlantică. La rândul lor, 
opiniile de grup, ca variabilă a dimensiunii psihosociale a integrării joacă un rol 
important în determinarea acesteia. Astfel, opiniile de grup exercită o puternică 
presiune asupra celor individuale. Mai întâi, prin obligativitatea membrilor de a 
se conforma la ceea ce este dominant sau dezirabil pentru grupul de 
apartenenţă. Apoi, cele mai multe informaţii asupra integrării sunt oferite de 
grup, care are posibilităţi mai largi de informare decât orice individ. În fine, 
grupul acţionează asupra opiniilor membrilor săi şi prin susţinerea celor care 
sunt în consens cu opinia colectivă. Opinia publică, ca aprecieri de valoare ale 
unui anumit public la un moment dat asupra unor chestiuni concrete şi actuale 
din viaţa socială, economică, politică, militară etc., are un rol însemnat în 
exercitarea controlului social. Cu alte cuvinte, opinia publică are sau mai bine 
spus poate avea un rol considerabil în angajarea maselor la îndeplinirea unor 
obiective majore ale societăţii, dacă este oportun informată şi corect orientată de 
cei responsabili cu formarea ei. De regulă, un rol deosebit în formarea şi 
orientarea curentelor de opinie publică îl joacă aşa numitele procese 
intermediare (rolul microgrupurilor, al liderilor de opinie, al relaţiilor şi 
discuţiilor interpersonale) care condiţionează puternic influenţa exercitată de 
mijloacele de comunicare în masă.2 Aceasta explică, într-o mare măsură, rolul 
pe care l-a avut şi continuă să-l aibă mass-media de la noi în formarea unei 
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opinii publice puternic favorabile integrării României în structurile Alianţei 
Nord- Atlantice. 

În strânsă legătură cu opiniile (individuală, de grup şi publică), atitudinile 
(individuale şi sociale) constituie o altă variabilă a dimensiunii psihosociale a 
integrării României în NATO. De altfel, în mod obişnuit, se afirmă că opinia 
este expresia verbală a atitudinii.3 Atitudinile, ca predispoziţie psihică sau 
propensiune de a acţiona într-un chip caracteristic în diferite situaţii, faţă de date 
şi evenimente ale realităţii, au definitorie referinţa la valori. Această orientare a 
atitudinilor de valori sau complexe de valori exercită o funcţie de reglare a 
comportamentului. De aceea, cunoaşterea atitudinilor şi valorilor unui individ 
sau grup uman constituie practic un instrument de previziune a 
comportamentului. De regulă, opiniile şi atitudinile unei persoane tind să se 
armonizeze, să formeze un sistem. Unele idei şi valori sunt centrale, altele sunt 
flotante, marginale. Fiecare resimte nevoie de ancorare în jurul unui nucleu de 
idei şi valori care definesc orientarea persoanei. Astfel se poate explica, în bună 
măsură, atracţia valorilor promovate de Alianţa Nord-Atlantică asupra 
majorităţii populaţiei ţării noastre. Atitudinile pot fi individuale şi sociale. 
Numele lor indică nivelul la care ele sunt prezente. Cert este faptul că există o 
legătură puternică între acestea. Atitudinile individuale le influenţează pe cele 
sociale, în timp ce acestea din urmă le determină pe primele. Comportamentul, 
o altă variabilă importantă a dimensiunii psihosociale a integrării României în 
Alianţa nord-atlantică, este strâns legat de opinii şi atitudini. De fapt, el 
desemnează ,,racordul dintre situaţia în care este plasată persoana şi răspunsul 
persoanei la situaţie”4; într-un fel, el constituie un traductor de atitudini. 
Atitudinile sunt comportamente virtuale, iar comportamentele sunt atitudini 
explicite. De aici, se desprinde concluzia că se poate acţiona asupra 
comportamentului cuiva (individ sau grup) prin intermediul atitudinilor, iar 
asupra acestora din urmă prin opiniile formate atât la nivelul persoanei, cât şi al 
grupului uman. Comportamentul favorabil al românilor privind integrarea ţării 
în NATO se întemeiază pe opiniile individuale şi de grup, dar şi pe cea publică 
favorabilă, precum şi pe atitudinile pro Alianţă, formate şi cultivate, în întreaga 
societate, prin toate metodele posibile -de la argumentarea logică la probe 
materiale. 

Acţiunea asupra acestor variabile este diferită în raport cu nivelul la care 
ele se manifestă - individ, grup uman, societate. Astfel opiniile, atitudinile şi 
comportamentul individual sunt mai facil de modificat, transformat sau 
schimbat, atunci când se folosesc metode şi tehnici adecvate scopului propus. 
Aceasta pentru că ele privesc, într-un fel, doar pe cel în cauză, iar interesul 
personal este destul de puternic ca mobil ce acţionează în direcţia împlinirii 
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sale. La nivel de grup, lucrurile se complică, deoarece intervin proprietăţile 
acestuia, care fac o selecţie a informaţiilor menite să influenţeze opiniile, 
atitudinile şi conduita colectivă, acceptându-le pe acelea care concură în cea 
mai mare măsură la atingerea obiectivelor comune stabilite. Opinia publică, 
atitudinile  şi comportamentele acceptate social par a fi mult mai dificil de 
schimbat, modificat sau transformat, datorită diversităţii membrilor săi, a 
existenţei unor modele valorice şi culturale bine structurate şi îndelung 
promovate la nivelul societăţii. Este adevărat însă că şi acestea se pot modifica 
sau schimba, dar printr-o acţiune concertată a tuturor factorilor educaţionali şi 
într-un timp mult mai mare. 

Motivaţia constituie una din variabilele cele mai importante ale 
dimensiunii psihosociale a integrării ţării noastre în NATO. Ea cuprinde 
totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, 
conştientizate sau neconştientizate, simple trebuinţe fiziologice sau idealuri 
abstracte, care îndeamnă la acţiune şi echilibrează energia psihică necesară 
realizării actelor comportamentale.5 Motivaţia joacă un rol important în 
realizarea oricărei activităţi umane, fie la nivel individual, fie la nivel de grup 
uman (mic, mare). Numai persoanele puternic motivate au succes în ceea ce 
fac, deoarece dispun de energia psihică necesară atingerii obiectivelor propuse. 
Motivaţia integrării României în NATO este diferită în raport cu nivelul la care 
există şi se manifestă, adică una este motivaţia individuală, alta motivaţia 
diferitelor grupuri umane şi alta a societăţii, văzută ca entitate. Totodată, 
important de văzut care este şi motivaţia mediului social integrator, respectiv 
Alianţa Nord-Atlantică, în ceea ce priveşte acceptarea cererii României de 
aderare. Atunci când atât motivaţia celui integrat, cât şi a mediului integrator 
este una intrinsecă, se poate spune că există o înaltă concordanţă între motivele 
celui care solicită integrarea în Alianţă şi cele ale acestei organizaţii politico-
militare. Poziţia centrală în cadrul motivaţiei o deţin interesele, adică acele 
forme ale acesteia care fac orientarea selectivă, activă şi relativ stabilă a 
individului sau grupului uman spre anumite domenii de activitate. Chiar dacă 
interesele care conduc la integrarea ţării noastre în NATO sunt diferite de la o 
categorie de indivizi, grupuri umane la alta; important este faptul că ele sunt 
convergente în ceea ce priveşte obiectivul propus. 

Conformitatea reprezintă o altă variabilă semnificativă a dimensiunii 
psihosociale a integrării României în Alianţa Nord-Atlantică. Ea caracterizează 
modificarea comportamentului unei persoane în direcţia poziţiei grupului. 
Potrivit unor studii sociologice efectuate la noi, se pare că suntem un popor 
dispus la conformare, la acceptarea, cu destulă lejeritate, a poziţiei oficiale6. 
Astfel s-ar putea explica, într-un fel, procentajul mare (peste 80%) care arată 
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acordul românilor faţă de integrarea ţării în structurile euro-atlantice. Dar, se 
poate afirma că o conformare la poziţia majorităţii poate să însemne şi o 
temeinică cunoaştere a interesului naţional, de grup sau individual. În acelaşi 
timp, conformarea se poate interpreta şi ca o expresie a înţelegerii, acceptării şi 
interiorizării normelor şi valorilor specifice mediului integrator de către cei care 
vor să se integreze. Desigur, acest comportament social adoptat de majoritatea 
românilor este unul conştient şi voluntar, ceea ce poate constitui o premisă a 
diminuării numărului celor care ar putea dezvolta şi manifesta o conduită 
deviantă vis-a-vis de rezultatul procesului de integrare a ţării noastre în Alianţa 
Nord-Atlantică. 

Coeziunea socială este o altă variabilă importantă a dimensiunii 
psihosociale a integrării ţării noastre în NATO. Ea exprimă raporturile de 
îmbinare, solidaritate şi unitate dintre membrii societăţii, care, în final, conduc 
la manifestarea unui comportament acceptat şi dezirabil social, într-un domeniu 
socotit prioritar şi fundamental pentru ţară. După Durkheim (sociolog francez-
1858-1917) ,,gradul şi tipul de coeziune sunt considerate ca o proprietate de 
influenţă decisivă asupra comportamentului membrilor. Trei tipuri pot fi 
distinse care se găsesc în mod inegal în toate grupurile umane: a) coeziunea 
culturală rezultată din normele şi valorile comune interiorizate de către 
membrii grupului; b) coeziunea organică dată de realizarea scopurilor 
individuale şi colective prin organizarea interdependentă a activităţi 
membrilor; c) coeziunea structurală rezultat al însăşi structurii grupului: de 
exemplu, contrastele între a fi în grup şi în afara lui, conflictele dintre grupuri 
etc.”7 

În analiza rolului coeziunii sociale (sub cele trei forme de manifestare) a 
societăţii româneşti, ca subiect al integrării, este absolut necesar să se ţină 
seama şi de coeziunea mediului integrator, respectiv a Alianţei nord-atlantice. 
Aceasta presupune următoarele: cunoaşterea de către cel care vrea să se 
integreze a normelor şi valorilor specifice mediului integrator; interiorizarea 
acestora de către cel care doreşte să devină membru al grupului respectiv; 
înţelegerea obiectivelor şi scopurilor grupului integrator; armonizarea 
obiectivelor şi scopurilor celui care aspiră la integrare cu cele ale integratorului; 
însuşirea rolului de membru al grupului integrator de către cel integrat, cu tot 
ceea ce implică aceasta (asumarea voluntară şi conştientă de obligaţii şi 
responsabilităţi, dobândirea unui statut adecvat, avantaje ce decurg din calitatea 
de membru al grupului etc.); adoptarea de către cel integrat, în toate situaţiile, a 
unui comportament similar cu cel al mediului integrator. 

Influenţa socială, ca variabilă a dimensiunii psihosociale a integrării ţării 
noastre în Alianţa Nord-Atlantică, desemnează orice acţiune ale cărei efecte pot 
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fi regăsite ulterior în comportamentul subiectului (individ, grup uman, societate 
umană). Există o influenţă normativă şi una informaţională. Prima îl determină 
pe subiect să se conformeze unor aşteptări formulate de un alt grup . Este cazul 
României, care, dacă doreşte să devină membră a NATO, atunci trebuie să se 
supună, conştient şi voluntar, normelor şi să accepte valorile acestei organizaţii. 
Lucru pe care, de altfel, ţara noastră l-a făcut atunci când s-a implicat activ în 
executarea unor misiuni umanitare, de menţinere sau impunere a păcii, de luptă 
împotriva terorismului internaţional8. Influenţa informaţională este de natură să-
l facă pe subiect să accepte drept adevăr orice informaţie venită din partea 
organizaţiei integratoare. Această atitudine este de dorit, întrucât are un rol 
esenţial în menţinerea unui consens ridicat în orice grup uman, dar mai ales într-
o organizaţie politico-militară. Într-o anume măsură, influenţa socială face 
legătura necesară şi suficientă între toate variabilele dimensiunii psihosociale a 
integrării României în NATO.  

Comunicarea, ca mod fundamental de interacţiune psihosocială a 
persoanelor, realizat prin intermediul simbolurilor şi al semnificaţiilor social-
generalizate ale realităţii, în vederea obţinerii stabilităţii ori a unor modificări de 
comportament la nivel individual sau de grup, este o altă variabilă importantă a 
dimensiunii psihosociale a integrării ţării noastre în NATO. Prin intermediul 
acesteia, cele două entităţi implicate în integrare, respectiv România, ca subiect, 
şi Alianţa Nord-Atlantică, ca mediu integrator, fac transmisia şi schimbul de 
informaţii între ele, de comenzi şi impresii, de decizii, cu scopul de a ajunge la 
consensul dorit şi necesar derulării normale şi finalizării acestui proces 
complex. Comunicarea este calea principală prin care cei doi parteneri se pun 
de acord în ceea ce priveşte condiţiile integrării, programul desfăşurării sale, 
cunoştinţele necesare, atitudinile şi comportamentul celor care se integrează, 
proiectarea activităţilor comune etc. Condiţiile optimei comunicări între cel care 
se integrează şi mediul integrator sunt: consistenţa de conţinut a mesajului; 
expresivitatea celor comunicate; inteligibilitatea mesajului. În acest context; se 
cuvine subliniată importanţa cunoaşterii de către cel care doreşte să se integreze 
a limbii vorbite de membrii grupului integrator, dar şi a domeniului de 
activitate. De fapt, aici este vorba de nivelul de acces, de compatibilitatea 
comunicaţională a celor angajaţi concret în realizarea procesului de integrare. 

Comunicarea, prin caracterul său omniprezent, prin legătura pe care o 
face între variabilele dimensiunii psihosociale a integrării, este condiţia 
obligatorie a reuşitei acestui proces. 
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3. STATUTUL ŞI ROLUL ROMÂNIEI CA MEMBRU AL NATO 

Statutul şi rolul României ca membru al Alianţei Nord-Atlantice se pot 
considera ca fiind două caracteristici esenţiale ale dimensiunii psihosociale al 
integrării ţării noastre în această organizaţie politico-militară. Aceasta din mai 
multe motive, printre care se numără şi următoarele: atât statutul, cât şi rolul, 
prin conţinutul lor, evidenţiază măsura în care România a înţeles ceea ce 
înseamnă să fii membrul unei astfel de organizaţii; statutul şi rolul definesc, pe 
de o parte, aşteptările ţării noastre faţă de ceilalţi membri ai Alianţei şi, pe de 
altă parte, aşteptările organizaţiei faţă de statul român; intrarea în rol de către 
ţara noastră semnifică atât cunoaşterea temeinică a obiectivelor şi scopurilor 
organizaţiei, cât şi acceptarea, însuşirea şi interiorizarea lor; statutul de membru 
al Alianţei implică asumarea unor obligaţii şi responsabilităţi de către ţara 
noastră, dar şi o serie de avantaje, mai ales în ceea ce priveşte securitatea 
naţională; dobândirea calităţii de membru al NATO de către România 
constituie premisa creşterii reale a prestigiului internaţional al acesteia, ceea ce 
se va reflecta direct în nivelul calităţii raporturilor sale cu vecinii, dar şi cu 
celelalte state ale lumii. 

Statutul social al unei ţări se poate defini ca fiind poziţia acesteia în lume, 
implicând un ansamblu legitim de aşteptări faţă de celelalte ţări. Este evident că 
unele ţări au un statut mai înalt decât altele. Aceasta este în raport cu puterea 
economică şi militară, cu mărimea, cu contribuţia activă a ţării respective la 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă omenirea. Nu este exclus ca 
apartenenţa la o organizaţie de tipul Alianţei Nord-Atlantice să contribuie la 
ridicarea statutului social al ţărilor membre, fie şi numai pentru faptul că acestea 
pot, având capacităţile umane, economice, financiare şi militare, să contribuie 
substanţial şi semnificativ la soluţionarea principalelor probleme cu care se 
confruntă lumea, într-un cadru instituţionalizat. În plus, apartenenţa unei ţări la 
o astfel de organizaţie conferă prestigiu social acesteia şi o înscrie, automat, în 
rândul statelor generatoare de securitate. De aici, probabil şi abundenţa 
solicitărilor de aderare la NATO a unui număr însemnat de ţări. 

Rolul social al unei ţări este definit ca ansamblul aşteptărilor celorlalte 
ţări faţă de aceasta, ca urmare a statutului pe care ea îl deţine în lume. Potrivit 
literaturii de specialitate, statutul şi rolul unei ţări au o anumită evoluţie în timp, 
ele modificându-şi conţinutul şi formele de manifestare. De pildă, unul era 
statutul României înainte de a fi membră a Alianţei şi altul va fi acesta după 
dobândirea noii calităţi. La fel şi rolul ţării în lume va cunoaşte o evoluţie 
asemănătoare, adică una pozitivă. Aceasta dacă România răspunde afirmativ 
tuturor aşteptărilor celorlalte state membre ale Alianţei Nord-Atlantice. În caz 
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contrar, organizaţia poate acţiona ferm, prin diferite măsuri pentru ca o ţară sau 
alta să-şi intre oportun şi pe deplin în rolul asumat.  

4. UNELE CONCLUZII PRIVIND DIMENSIUNEA  
PSIHOSOCIALĂ A INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN NATO 

 Dimensiunea psihosocială a integrării defineşte aspectele acestui proces 
specifice intersecţiei dintre psihologic şi social. Aceasta, în ipoteza că România 
constituie o entitate, cu trăsături psihologice definitorii (reprezintă psihologicul), 
iar NATO, un grup uman cu rol de mediu integrator (constituie socialul). 

Evidenţierea aspectelor esenţiale ale dimensiunii psihosociale a integrării 
ţării noastre în Alianţa Nord-Atlantică poate oferi o serie de informaţii utile 
celor care gestionează acest proces complex, de durată şi multidimensional. 
Astfel, se cunoaşte că opiniile, atitudinile, comportamentele şi motivaţia pot fi 
favorabile unui fapt, eveniment, fenomen sau proces social sau împotrivă. 
Natura acestora - pro sau contra - depinde de modul în care au fost formate şi 
orientate, de calitatea comunicării sociale, de interesele individuale şi de grup 
care se satisfac prin integrarea ţării respective în Alianţă. 

Variabilele dimensiunii psihosociale al integrării ţării noastre în 
structurile NATO demonstrează necesitatea luării în calcul, atunci când se 
proiectează şi se adoptă o strategie de aderare la o astfel de alianţă, a tuturor 
eforturilor şi costurilor, nu numai a celor de natură umană, materială, financiară 
sau economică. Mentalităţile, concepţiile, atitudinile, opiniile, comportamentul, 
coeziunea socială, comunicarea etc. au o importanţă crucială în adoptarea altor 
norme, valori, modele culturale şi comportamentale de către cetăţenii unei ţări 
sau ai alteia. Aceştia trebuie să facă eforturi susţinute pentru cunoaşterea, 
însuşirea, înţelegerea şi interiorizarea lor, pe de o parte, şi să accepte necesitatea 
de a renunţa la unele valori, norme, obiceiuri, concepţii, mentalităţi etc. 
specifice propriei culturi. 

De asemenea, luarea în considerare a dimensiunii psihosociale conferă 
procesului integrării credibilitate în rândul celor care vor fi plătitorii săi, sub 
toate aspectele (uman, economic, psihosocial, social, militar), pentru că ţine 
seama de aspecte fundamentale ale vieţii lor.  

Statutul social al ţării noastre după aderarea la Alianţa Nord-Atlantică şi 
obţinerea calităţii de membru de drept al acesteia este posibil să crească, 
comparativ cu situaţia actuală, datorită, în principal, implicării sale active în 
soluţionarea unor probleme spinoase ale lumii.  

Integrarea într-un grup nou - grupul de referinţă -, impune să se aibă în 
vedere caracteristicile lui atunci când se declanşează acest proces. Membrii 
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acestuia au idealurile, aspiraţiile, aşteptările, nevoile, trebuinţele, interesele, 
valorile, tradiţiile, mentalităţile, concepţiile lor etc., pe care doresc să le 
păstreze, să le dezvolte şi să le promoveze şi în viitor. Dar, prin primirea de noi 
membri, ei vin în contact cu idealul, aspiraţiile, interesele, cultura etc. celorlalţi 
fapt ce va declanşa o serie de interferenţe şi interinfluenţe, care vor produce, în 
final, o serie de modificări şi efecte dificil de anticipat la începutul procesului de 
integrare.  

Integrarea ţării noastre în structurile NATO va însemna atât o împlinire a 
unor aspiraţii naţionale, cât şi începutul unui drum nou, de eforturi stăruitoare 
pentru o evoluţie ascendentă - în plan social, economic, politic, cultural, militar 
etc. -, pe baza valorilor democratice promovate în cadrul Alianţei. 
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DIRECŢII PRIORITARE ALE MODERNIZĂRII 
MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ALE APĂRĂRII 
PENTRU ASIGURAREA COMPATIBILITĂŢII CU ARMATELE 

STATELOR MEMBRE NATO 

Comandor Victor BARBU,  
Direcţia Management Resurse Umane 

Instituţia militară este o organizaţie a cărei caracteristică esenţială, 
în domeniul resurselor umane, o constituie schimbarea periodică, la un 
anumit număr de ani, a posturilor. Această schimbare este impusă de 
cerinţa ca, la baza ierarhiei militare, să se afle tot timpul oameni tineri, 
rezistenţi la solicitările câmpului de luptă şi, totodată, de faptul că posturile 
sunt ierarhizate în sistem piramidal, în ordinea gradelor militare, cele de pe 
treptele superioare putând fi ocupate numai de cei care, anterior, parcurg o 
etapă căreia îi corespund anumite cerinţe, specifice fiecărui nivel ierarhic. 
În aceste condiţii, managementul personalului, în mod deosebit, încadrarea 
acestuia în posturi şi urcarea de pe o treaptă a ierarhiei militare pe alta sunt 
riguros reglementate prin norme specifice instituţiei militare. 

Odată cu adoptarea Concepţiei privind managementul resurselor 
umane, Armata României a optat pentru punerea în aplicare a unui sistem 
de management modern al personalului, compatibil cu cele utilizate în 
armatele statelor NATO. Caracteristicile definitorii ale sistemelor de 
gestiune  a personalului utilizate în aceste armate sunt transparenţa asupra 
regulilor utilizate şi asigurarea şanselor egale de promovare în cariera 
militară, în condiţii de competitivitate bazată pe performanţă şi potenţial 
de dezvoltare. 

Pentru ca aceste două principii – transparenţă şi şanse egale – să nu 
rămână simple declaraţii, în gestiunea personalului se utilizează anumite 
“proceduri”, între care cele mai semnificative sunt: 

a) comisia de selecţie – singura autoritate învestită cu dreptul de a 
decide “câştigătorii” competiţiei pentru promovare;  

b) managementul carierei individuale – concretizat în dialogul cu 
cadrele militare şi proiectarea evoluţiei în carieră a acestora în raport cu 
interesele instituţiei şi potenţialul de dezvoltare al fiecărui individ; 
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c) centralizarea evidenţei şi gestiunii cadrelor militare, la un nivel 
care să permită intrarea în competiţie a tuturor candidaţilor de acelaşi grad, 
indiferent de unitatea în care-şi desfăşoară activitatea; 

d) formularul de apreciere anuală – structurat astfel încât să 
constituie singurul document de prezentare a calităţilor şi potenţialului de 
dezvoltare ale celor care fac obiectul analizei şi selecţiei în vederea 
promovării în carieră; 

e) sistemul informatic de evidenţă unitară a posturilor şi a 
personalului, ce permite identificarea “la zi” a nevoilor de personal şi 
planificarea evoluţiei fiecărui individ în cariera militară. 

Punerea în aplicare, în Armata României, a unui asemenea sistem de 
management al personalului a devenit posibilă o dată cu modificarea unor 
prevederi ale Legii statutului cadrelor militare şi intrarea în vigoare a 
Ghidului carierei militare, în iulie 2001. La un an şi jumătate de la trecerea 
la gestiunea personalului potrivit prevederilor acestor acte normative, 
rezultă necesitatea continuării demersului de schimbare a procedurilor 
adoptate înainte de intrarea în vigoare a Ghidului carierei militare, dar care 
se află încă în vigoare, precum: exercitarea competenţelor de personal – 
numirea în funcţie, mutarea dintr-o unitate în alta sau în cadrul aceleiaşi 
unităţi, trimiterea la cursuri – de către fiecare comandant, pentru 
majoritatea cadrelor din subordine, fapt ce generează dependenţa evoluţiei 
individului de voinţa comandantului (şefului); structura stratificată, de tip 
repetitiv, birocratic, a sistemului de gestiune a personalului, fără 
responsabilitatea gestiunii carierei individuale; situaţia atipică a încadrării 
structurilor, în care, deşi personalul trebuie redus, există un excedent de 
posturi, unde pot fi numite cadre militare fără aplicarea prevederilor 
Ghidului carierei militare; decorelări la încadrare între gradul funcţiei şi 
gradul ocupantului acesteia; absenţa unui algoritm de lucru al comisiilor de 
selecţie, cunoscut de toate cadrele militare, care să elimine posibilitatea 
oricăror intervenţii subiective. 

Asigurarea compatibilităţii cu armatele statelor NATO în domeniul 
personalului impune schimbări fundamentale vizând, în primul rând, 
filosofia sistemului de gestiune a cadrelor militare. În acest sens, 
elocventă este experienţa armatelor moderne, unde gestiunea personalului, 
bazată pe  sisteme informatice unitare pentru posturi şi personal, are ca 
repere, următoarele competenţe: comandanţii, în calitate de utilizatori de 
resurse umane, stabilesc posturile ce trebuie încadrate; managerii de 
carieră identifică oamenii potriviţi pentru fiecare post, pe baza 
specificaţiilor de personal ale acestora; comisia de selecţie decide cine este 
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omul potrivit pentru fiecare post, în urma unui proces de analiză a tuturor 
candidaţilor care îndeplinesc specificaţiile de personal corespunzătoare 
fiecărui post. În plus, comandanţii sunt învestiţi cu responsabilitatea 
evaluării subordonaţilor, prin compararea acestora şi descrierea 
potenţialului de dezvoltare în carieră al fiecărui individ, astfel încât 
menţiunile făcute în aprecierile de serviciu să constituie elementele 
esenţiale ale analizei în comisiile de selecţie.  

Un asemenea management al personalului se realizează printr-un 
departament de resurse umane care are în responsabilitate managementul 
carierei individuale a ofiţerilor, subofiţerilor şi militarilor profesionişti, pe 
categorii de grade şi specialităţi militare. Managementul carierei 
individuale se realizează prin evidenţa şi planificarea evoluţiei în carieră a 
fiecărui individ, în raport cu toţi ceilalţi din acelaşi segment de personal, 
cu care se află în competiţie. În acelaşi timp, mutările de personal efectuate 
de acest departament se fundamentează pe deciziile comisiilor de selecţie 
constituite în scopul evaluării şi ierarhizării valorice a cadrelor militare. 

Suportul tuturor analizelor şi deciziilor referitoare la managemen-
tului carierei individuale îl constituie evidenţa informatizată a întregului 
personal, în relaţie directă cu structura posturilor. Acest sistem trebuie să 
pună la dispoziţie informaţii „la zi” despre posturile ocupate, nevoile de 
personal pentru încadrarea celor vacante, mutările şi promovările ce pot fi 
efectuate într-un anumit orizont de timp, intrările şi ieşirile de personal etc.  

Un domeniu prioritar pentru asigurarea gestiunii personalului 
potrivit procedurilor din armatele membre NATO îl constituie utilizarea 
comisiilor de selecţie. Datorită particularităţilor instituţiei militare, este 
aproape imposibil de menţinut, până la vârsta pensionării, întregul 
personal existent la un moment dat. Structura piramidală a posturilor, 
precum şi cerinţa utilizării la baza ierarhiei a oamenilor tineri, apţi să 
reziste solicitărilor acţiunilor militare, impun promovarea pe treptele 
superioare numai a unei părţi din totalul celor care, an de an, intră în 
instituţia militară. Pentru eficacitatea instituţiei militare, este necesar ca 
această parte să fie constituită din cei mai buni indivizi aflaţi la un moment 
dat pe treapta respectivă. Această cerinţă poate fi îndeplinită în condiţii de 
şanse egale şi transparenţă, prin utilizarea comisiilor de selecţie. 

Deşi, o dată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ghidului carierei 
militare, au fost constituite comisii de selecţie, modul în care acestea îşi 
desfăşoară activitatea nu corespunde principiilor transparenţei şi şanselor 
egale. În fapt, ele se reunesc pentru a analiza dacă anumiţi indivizi, care au 
optat pentru încadrarea unor posturi, făcute publice, îndeplinesc condiţiile 
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pentru a fi promovaţi sau, în cazul restructurării unităţii, dacă cei care 
solicită să treacă în rezervă se încadrează în reglementările stabilite. 
Această procedură este, de cele mai multe ori, departe de competiţie şi 
şanse egale în sistemul de promovare, oferind condiţii pentru manifestarea 
voluntarismului în evoluţia în carieră a cadrelor militare.  

Pentru a asigura transparenţă şi şanse egale de promovare tuturor 
cadrelor militare, se impune adoptarea unui algoritm de lucru al acestora, 
bazat pe următoarele reguli generale: 

a) existenţa a două etape ale activităţii de selecţie: prima, în care se 
realizează ierarhizarea valorică a tuturor candidaţilor care îndeplinesc 
condiţiile de promovare; a doua, în care se selecţionează omul potrivit 
pentru postul vacant; 

b) selecţia şi ierarhizarea se fac exclusiv pe baza informaţiilor oferite 
despre fiecare individ, prin aprecierile anuale de serviciu; 

c) structurile de personal efectuează o separare a candidaţilor în două 
categorii: admişi, dacă îndeplinesc condiţiile stabilite, şi respinşi, în 
situaţia în care acestea nu sunt îndeplinite;  

d) comisia desfăşoară una sau mai multe şedinţe, până când realizează 
ierarhia valorică a tuturor candidaţilor; în prima şedinţă, comisia validează 
lista celor respinşi; 

e) pentru încadrarea posturilor vacante, se definesc cerinţele de 
personal ale acestora şi se trimit la comisiile de selecţie, care, în raport cu 
ele, vor selecta, din ierarhia stabilită anterior, candidatul potrivit, ca 
rezultat al unei noi analize şi ierarhizări valorice. 

Punerea în aplicare a unui asemenea algoritm de lucru al comisiilor 
de selecţie este dependentă de eficacitatea sistemului de apreciere a 
cadrelor militare şi, în mod deosebit, de conţinutul fişei de evaluare 
anuală. Conform practicii din armatele moderne, fişa de evaluare trebuie să 
ofere posibilitatea identificării caracteristicilor esenţiale pentru evoluţia 
ulterioară în carieră, specifice fiecărui individ, din două domenii prioritare: 
competenţa profesională şi potenţialul de dezvoltare. În consens cu aceste 
cerinţe, se impune reproiectarea fişei de apreciere utilizate în sistemul 
nostru în prezent, astfel încât, în domeniul competenţei profesionale, să fie 
evidenţiate atât performanţa atinsă, cât şi calităţile şi capacităţile dovedite 
în îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor ocupate. În ceea ce priveşte potenţialul 
de dezvoltare în cariera militară, menţiunile din fişă trebuie să scoată în 
evidenţă domeniul de activitate – comandă, stat major, logistic etc. – 
pentru care individul respectiv este recomandat, precum şi cât de oportună 
este promovarea sa pe o treaptă superioară a ierarhiei militare. Totodată, în 
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sistemul de apreciere a personalului, se impune introducerea obligativităţii 
comandanţilor de a finaliza procesul de evaluare a subordonaţilor prin 
compararea celor care ocupă aceeaşi funcţie şi, pe această bază, realizarea 
unei ierarhii a lor, care să constituie premisa pentru evidenţierea 
potenţialului de dezvoltare ulterioară în carieră. În absenţa acestei ierarhii, 
menţiunile făcute de comandanţi sunt generale şi nu permit membrilor 
comisiilor de selecţie să departajeze candidaţii analizaţi. 

Acest sistem de management al personalului necesită schimbări şi în 
planificarea fluxurilor de personal, mai ales în determinarea numărului 
celor care vor fi înaintaţi în gradul următor în decursul unui an 
calendaristic. Instituţia militară este o organizaţie caracterizată prin intrări 
şi ieşiri anuale, desfăşurate în anumite limite, riguros planificate şi 
coroborate cu înaintările în grad. După cum am amintit, datorită 
restricţiilor structurii piramidale, absolvenţii unei promoţii nu pot fi 
înaintaţi în gradul următor, toţi, în acelaşi an. Prin urmare, trebuie definită 
ceea ce în armatele moderne se numeşte, cotă de promovare anuală, 
diferenţiată pe grade militare, dependentă de evoluţia efectivelor totale ale 
armatei, dar şi de necesitatea menţinerii unei anumite ponderi pentru 
fiecare grad militar. Aceasta înseamnă renunţarea la o practică utilizată 
timp îndelungat la noi, legiferată prin Statutul cadrelor militare, conform 
căreia la expirarea stagiului minim în gradul deţinut, dacă rezultatele 
obţinute sunt corespunzătoare, deci chiar sub nivelul „bun”, trebuie să fiu 
înaintat în gradul următor. Noile prevederi în domeniul promovării, 
introduse o dată cu modificarea Legii statutului cadrelor militare, creează 
condiţiile pentru restricţionarea numărului de înaintări în grad, numai că, 
în practică, există mari dificultăţi, determinate de mentalitatea creată de 
sistemul practicat până acum.  

Acestea sunt, în opinia mea, principalele repere ale ajustărilor ce 
trebuie întreprinse în domeniul gestiunii resurselor umane, determinate de 
cerinţa asigurării compatibilităţii cu armatele NATO. Realizarea lor 
constituie un demers ce va întâmpina dificultăţi, dat fiind faptul că în acest 
domeniu sunt implicaţi oameni, ale căror interese şi obişnuinţe sunt, 
adeseori, afectate. Dificultăţile se pot accentua, cu atât mai mult cu cât, în 
noile condiţii generate de invitarea armatei noastre de a adera la NATO, 
este posibil ca timpul avut la dispoziţie resursele alocate pentru aceste 
ajustări să fie tot mai limitate. 
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STRATEGIA DE SECURITATE A ROMÂNIEI ŞI 
COOPERAREA REGIONALĂ ÎN EUROPA DE SUD-EST 

General de brigadă dr. Visarion NEAGOE, 
Brigada 4 A.A. Mxt. Teritorială 

Perioada post-decembrie 1989 va rămâne, fără îndoială, în istoria 
modernă a României ca o etapă de transformări majore politice, economice şi 
sociale, ce vor marca fundamental destinul societăţii noastre la intrarea în 
mileniul trei. Sensul evolutiv dorit al acestor mutaţii îl constituie integrarea în 
NATO şi accederea României pe locul meritat între statele democratice şi 
prospere ale lumii. 

Pozitiv este, în primul rând, faptul că experienţa bogată a Armatei 
României începe să fie valorificată, printr-o preluare critică a tot ceea ce a fost 
mai bun în gândirea şi practica noastră militară din epoca modernă. 
Dezideologizate şi profesionist analizate, momentele cruciale din istoria noastră 
militară sunt atât de realist prezentate, încât putem decanta ceea ce constituie 
într-adevăr învăţăminte pentru prezentul şi viitorul oştirii române. 

În al doilea rând, este remarcabil faptul că eforturile de azi, menite a 
modela Armata României de mâine, amină minţile şi sufletul tuturor celor care 
sunt ataşaţi instituţiei militare. 

Sfârşitul Războiului Rece a permis ca societatea omenească să intre într-
o procesualitate complexă de trecere de la o ordine bazată pe echilibrul forţelor, 
dominată de un sistem bipolar, la o altă ordine, care urmează a fi fundamentată 
pe principiile valorilor democratice, ale drepturilor omului şi respectului 
culturilor şi civilizaţiilor planetei. 

În aceste condiţii, se poate aprecia că există o singură certitudine: lumea 
viitorului imediat nu va fi una omogenă, cu o distribuţie egală a puterii, a 
bogăţiilor, resurselor şi capacităţilor, a riscurilor şi ameninţărilor, ci una extrem 
de fragmentată, în care se va încerca, însă, o defragmentare parţială şi interesată 
şi o reconstrucţie a ei în jurul unor poli de putere complex definiţi: superputere 
mondială, mari puteri globale, mari puteri regionale, organisme internaţionale, 
surse şi resurse, alianţe economice, culturale şi militare, lume interlopă. 

Mediul de securitate va fi identificat şi definit, deopotrivă, pe reuniunea 
şi intersecţia acestor poli de putere, fiind deci condiţionat complex, puternic 
fragmentat şi greu de gestionat şi echilibrat. 

Evoluţia societăţii omeneşti, a forţelor şi structurilor sale, extrem de 
diverse şi de contradictorii, de la etapa imediată post-bipolaritate la 
 142



 
 

multipolaritate (prin uni-multi-polaritate) este o expresie importantă şi 
inevitabilă a fenomenului globalizării şi se caracterizează prin competiţie 
acerbă, luptă pentru resurse, presiuni şi diversiuni, prin violenţă, criminalitate, 
trafic de influenţă, dar şi prin progrese remarcabile în domeniul economic, 
cultural şi social, prin accesul la informaţii, prin puternicul transfer de 
tehnologii şi de produse culturale, prin evoluţia sistemelor de arme şi, pe 
această bază, proliferarea riscurilor şi ameninţărilor tot mai greu de prevăzut şi 
de controlat. 

În această etapă, se intensifică dialogul dintre actorii internaţionali, iar 
prin procesul de globalizare a informaţiei şi economiei, are loc un transfer 
unilateral de tehnologie de la ţările dezvoltate către cele mai puţin dezvoltate, 
concomitent cu creşterea influenţei normelor şi valorilor civilizaţiei occidentale 
asupra celorlalte, pe fondul existenţei şi amplificării schimburilor de valori 
universale. 

Şi în anii următori, tendinţele de insecuritate se vor înscrie în aria 
confruntărilor dintre marile puteri pretendente  la supremaţie şi la resurse, poate 
în aceeaşi manieră, să stabilizeze situaţia internaţională pe baza sistemelor de 
valori ale civilizaţiei occidentale (care îşi vor atrage, în acest scop sau îşi vor 
partaja ţările, zonele şi chiar organismele internaţionale) şi împotriva valorilor 
umane, a democraţiei, venind îndeosebi din sfera terorismului, criminalităţii, 
economiei subterane, traficului de droguri şi de carne vie, precum şi în cea a 
luptei dintre adepţii globalizării forţate, intempestive şi cei ai menţinerii 
suveranităţii naţionale, individualităţii şi independenţei entităţilor statale. 

Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite au 
demonstrat că dependenţele creează ostilitate şi agresivitate, care, la rândul lor, 
înseamnă război pe termen lung, desfăşurat sub toate formele, de la ceea ce 
americanii numesc „conflict de joasă intensitate” la război spaţial şi chiar 
nuclear. 

Aceste evenimente imprevizibile au declanşat un adevărat „război 
mondial”, având ca beligeranţi, în viziunea Statelor Unite, forţele democratice 
şi forţele care se opun ordinii, democraţiei şi civilizaţiei. Acesta este, însă, doar 
un tip de război, nu şi unicul. Confruntările planetare sunt mult mai numeroase 
şi, în măsura în care ele devin previzibile, pot fi gestionate şi, respectiv, 
prevenite. Din păcate, numărul celor care nu pot fi anticipate şi, deci, prevenite 
este din ce în ce mai mare, iar soluţiile se îngustează, trecând tot mai mult de la 
dialog la forţă, de la acceptare la impunerea acceptării. 

Schimburile survenite pe arena politică, statuarea dialogului ca prim 
element în dezamorsarea situaţiilor critice scot în evidenţă faptul că, prin 
implicarea marilor organisme internaţionale de securitate în gestionarea 
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crizelor, riscul ameninţării cu o confruntare militară majoră va continua să se 
diminueze semnificativ. 

Cu toate acestea, dinamica evenimentelor din ultimii ani, în care 
dificultăţile economice şi sociale caracteristice perioadei de tranziţie de la 
comunism la capitalism au fost coroborate cu instabilitatea politică şi lipsa de 
reacţie fermă în detensionarea situaţiilor destabilizatoare, a stat la baza unor 
stări conflictuale, care au degenerat în conflicte deschise, cu implicaţii majore 
asupra întregii zone sau regiuni. Având la bază, de cele mai multe ori, cauze 
economice şi sociale, intoleranţa religioasă şi manifestările ultranaţionaliste, 
atitudinile revanşarde şi secesioniste, aceste situaţii, alături de terorismul 
internaţional, crima organizată şi corupţia, completează paleta riscurilor la 
adresa securităţii şi stabilităţii globale şi regionale. 

În acest context , menţinerea stabilităţii şi securităţii la nivel naţional, 
regional şi global devine nu numai cerinţa, dar şi condiţia indispensabilă 
dezvoltării individuale şi colective. Edificarea noii arhitecturi de securitate, care 
pe baza principiilor şi normelor democratice să asigure cooperarea şi 
parteneriatul, dezvoltarea armonioasă a naţiunilor, respectarea drepturilor 
omului şi creşterea bunăstării cetăţenilor, reprezintă în condiţiile actuale 
obiectivul primordial al aspiraţiilor europene. 

1. IMPLICAŢII ASUPRA STRATEGIEI MILITARE  
LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III 

Având în vedere considerentele anterioare, după opinia noastră, strategia 
integrării influenţează şi va influenţa permanent strategia militară, pe baza 
căreia se desfăşoară activităţile de politică militară a statului pentru realizarea 
cerinţelor securităţii şi apărării naţionale, se pregătesc forţele sistemului apărării 
naţionale pentru război, se planifică şi execută operaţiile strategice, având ca 
scop zădărnicirea unei agresiuni şi/sau participarea la diferite acţiuni în cadrul 
coaliţiilor militare. Între aceste preocupări, ca elemente esenţiale ale efortului de 
fundamentare a strategiei militare din mileniul trei, se înscriu: 

• analiza, evaluarea şi descifrarea tendinţelor de evoluţie, de 
amploare istorică şi planetară care pot afecta interesele naţionale ale statului 
român; 

• determinarea, în raport cu aceste tendinţe, a elementelor 
favorizante, neutre nefavorizante şi periculoase pentru interesele de securitate şi 
apărare ale statului nostru; 

• elaborarea prognozelor pe termen lung, mediu şi curent cu privire la 
cele mai adecvate dintre modalităţile posibile de răspuns faţă de aceste tendinţe; 
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• intensificarea curajoasă, realistă şi responsabilă a intereselor 
naţionale; 

• elaborarea structurată şi adaptarea continuă a strategiei securităţii 
naţionale, a doctrinei strategice generale, a doctrinelor de luptă ale categoriilor 
de forţe ale armatei; 

• stabilirea scopului politico-militar general şi a obiectivelor 
strategice ale securităţii şi apărării naţionale; 

• elaborarea, adaptarea şi perfecţionarea continuă a cadrului normativ 
de construcţie şi evoluţie pozitivă a puterii militare a statului; 

• stabilirea sistemelor de alianţe şi acorduri militare ale statului nostru 
şi realizarea unor acorduri regionale şi bilaterale avantajoase, conform 
cerinţelor noii arhitecturi de securitate europene; 

• utilizarea eficientă a întregii game a mecanismelor politico-
diplomatice capabile să promoveze interesele naţionale ale României pe plan 
internaţional, cu accent pe diplomaţia preventivă şi stăpânirea mecanismelor de 
prevenire şi soluţionare a conflictelor; 

Din punct de vedere militar, strategia militară a secolului XXI, în 
concordanţă cu cerinţele strategiei integrării, va trebui să asigure: 

• perfecţionarea structurii organizatorice şi a activităţii Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării; 

• finalizarea cât mai rapidă a programului de reformă şi modernizare 
a Armatei, concomitent cu menţinerea unei capacităţi de ripostă în măsură să 
descurajeze o agresiune externă şi în concordanţă cu cerinţele de 
interoperabilitate pentru integrarea în NATO; 

• realizarea unui mecanism funcţional eficient de nivel naţional 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi adoptarea grabnică a legilor privind 
starea de asediu şi starea de urgenţă;  elaborarea procedurilor şi implementarea, 
în cadrul organismului militar, a mecanismelor corespunzătoare de acţiune în 
caz de criză; 

• realizarea unui nou sistem de comandă, coordonare, control şi 
informaţii, capabil să conducă acţiunile militare în condiţiile conflictelor 
militare moderne; 

• realizarea, cel puţin la nivelul minimului strict necesar, a 
progreselor planificate în domeniul înzestrării (echipamente de comunicaţii, 
sisteme şi produse informatice; tehnică de aviaţie, apărarea 
antiaeriană/antibalistică şi luptă radioelectronică; aparatură de conducere a 
focului; armament antitanc; muniţii speciale), în aşa fel încât să se evite apariţia 
unor decalaje tehnologice majore în raport cu statele vecine; 
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• realizarea unui sistem integrat de informaţii privind securitatea 
militară şi de avertizare privind riscurile şi pericolele la adresa securităţii 
naţionale; instituirea unor mecanisme optime de funcţionare şi a procedurilor de 
operare strategice corespunzătoare; planul acoperirii strategice trebuie ţinut „la 
zi”, corelat permanent cu schimbările intervenite în structura Armatei şi 
fundamentat pe o planificare riguroasă a desfăşurării strategice a forţelor. 

Din această perspectivă, strategia de securitate naţională trebuie să pună 
la dispoziţia strategiei militare configurarea noilor posibilităţi de apariţie a 
crizelor, înţelese ca situaţii (interne sau internaţionale) în care survin ameninţări 
la adresa valorilor, a intereselor ori a obiectivelor prioritare ale României. 

Strategia militară va configura riposta militară în cazul unui război 
impus, fundamentând principiile şi procedeele acţionale, pornind de la premisa 
ducerii lui în special cu mijloace proprii, activând forţele principale şi de 
rezervă şi dezvoltându-le, în caz de nevoie, la parametrii unei „apărări totale”, 
fără a exclude şi posibilitatea primirii unui ajutor militar extern, necondiţionat 
însă şi numai în măsura acceptării condiţiilor de participare. În general, 
condiţiile acceptării unui ajutor străin nu trebuie să afecteze interesele 
fundamentale ale ţării. 

Acum, după primirea invitaţiei de aderare la NATO, apărarea armată va 
fi organizată ţinându-se seama atât de interesele proprii, cât şi de cele ale 
Alianţei, strategiei revenindu-i sarcina reglementării principiilor şi modalităţilor 
de asumare, de către România, a problemelor apărării colective şi ale purtării 
unui război de alianţă. 

În acest sens, strategia militară a României trebuie să ne ofere soluţii 
foarte clare privind: 

• realizarea unei funcţionalităţi corespunzătoare a structurilor; 
• organizarea, înzestrarea şi stabilirea cu precizie a locului şi a 

misiunilor comandamentelor şi unităţilor din cadrul forţelor teritoriale, astfel 
încât această forţă să poată fi utilizată, într-un timp optim (factor important de 
descurajare), în cazul în care se impune o ripostă de amploare; 

• dotarea şi înzestrarea corespunzătoare a structurilor, pentru a putea 
face faţă exigenţelor acţiunilor de luptă (operaţiilor) moderne. O armată mică, 
dar robustă, cu o mare putere de luptă, flexibilă şi mobilă, înzestrată cu 
armament şi cu tehnică performantă, care au efecte distructive sau de protecţie 
deosebite, poate constitui un factor descurajator de care cu siguranţă că se va 
ţine seama; 

• asimilarea elementelor de vârf ale tacticii şi artei operative din 
armatele moderne în scopul sporirii eficienţei acţionale a forţelor proprii; 
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• însuşirea procedurilor şi a tehnologiilor moderne de conducere 
impuse, mai ales, de nevoia ca trupe şi comandamente române să poată acţiona 
în comun cu forţele aliate, sub conducerea unor comandamente internaţionale. 

În concluzie, o viitoare strategie militară naţională proiectată pentru o 
perioadă mai mare va trebui să fie în concordanţă cu conceptele strategice ale 
Alianţei Nord-Atlantice potrivit căreia concepţia războiului de alianţă va fi 
prioritară. 

2. COOPERAREA REGIONALĂ ÎN EUROPA DE SUD-EST 

Delimitarea Europei de Sud-Est s-a făcut, la nivel politic, după diferite 
modele, dar trei dintre acestea par să predomine. Conform accepţiunii 
tradiţionale, această regiune include Albania, Grecia, Bulgaria, Turcia, 
România, cele 5 state desprinse din fosta Iugoslavie – Slovenia, Croaţia, 
Bosnia-Herţegovina, R.F. Iugoslavia şi Macedonia şi, eventual, Cipru. O 
considerăm pe aceasta cu un anumit grad de legitimitate, pentru că, o lungă 
perioadă de timp, a fost unica definire a zonei, făcută de chiar ţările membre. 

O abordare instrumentală, ce aparţine Grupului Strategic European, al 
Uniunii Europei Occidentale, restrânge zona sud-est europeană la spaţiul cu 
necunoscute (de securitate sau economice). Conform delimitării propuse în 
acest caz, Sud-Estul Europei include: Bulgaria, România, Albania şi patru 
dintre ţările rezultate din fost Iugoslavie (excepţie – Slovenia). 

Cea de-a treia abordare, care priveşte doar zonele active din punct de 
vedere al conflictelor, limitând în mod pripit zona despre care se consideră că ar 
trebui să primească asistenţa internaţională, a impus termenul „Balcanii 
Occidentali”, aplicabil doar la state situate strict geografic în Peninsula 
Balcanică. 

Oricum, pornind şi de la aceste definiţii, nu vom greşi dacă vom aplica 
termenul „Sud-Estul Europei” Peninsulei Balcanice şi ariilor imediat 
înconjurătoare. Observăm că respectivul concept tinde să se extindă, pe calea 
iniţiativelor de cooperare, care, cu puţine excepţii, cuprind două state ce nu se 
regăseau, în mod tradiţional, pe lista statelor sud-est europene: Ungaria şi 
Republica Moldova. 

Statele din regiunea astfel delimitată sunt oarecum asemănătoare din 
punct de vedere al sistemelor politice, declarate democratice, diferenţele 
manifestându-se la nivelul dorinţei de integrare euroatlantică, condiţiilor locale 
şi tradiţiei. Contradicţiile etnice sau religioase, suprapuse peste interesele 
marilor puteri, manifestate permanent de-a lungul istoriei, au reprezentat 
cauzele instabilităţii din regiune. Situaţia nu este calmă nici în prezent, având în 
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vedere conflictul din Macedonia şi tendinţele centrifuge manifestate în 
Muntenegru şi Voivodina. 

Dezvoltarea cerută de noul context mondial politic, social, economic are 
drept fundament pacea şi stabilitatea. Pentru consolidarea acestora, este 
esenţială aderarea tuturor ţărilor din regiune la valori comune – securitatea, 
democraţia, pluralismul politic, economia de piaţă, statul de drept şi respectarea 
drepturilor omului. Pentru a facilita transferul acestor valori, se impune un 
parteneriat permanent între Estul în tranziţie şi Vestul dezvoltat, dar şi 
intensificarea cooperării la nivel regional. Datorită inegalităţii distribuţiei 
materiilor prime şi a creşterii consumului, principiile guvernante ale lumii 
actuale presupun accesul la ele prin metode cooperative, căci conflictele sunt 
consumatoare suplimentare de resurse. Cooperarea nu mai este un termen etic 
abstract, ci un proces care amplifică, în mod necesar, interdependenţa, motivaţia 
sa găsindu-şi înţeles în cadrul noilor evoluţii pe plan mondial. 

Efectele neintegrării sunt, pentru fiecare stat: scăderea competitivităţii, 
nearmonizarea cu evoluţiile din zonă, discriminarea, imposibilitatea promovării 
intereselor specifice, vulnerabilitatea în faţa măsurilor de apărare comercială, 
scăderea investiţiilor, izolarea externă, mai curând decât riscul unei agresiuni. 
Pericolul este, însă, acelaşi, căci confruntările, chiar şi cele nemilitare, se 
desfăşoară fulgerător. În cazul concret al Sud-Estului european, situaţia 
tensionată a fost provocată artificial, dar are şi o susţinere reală, determinată de 
tensiunile etnice, religioase, economice, sociale şi structura naţional-teritorială a 
regiunii. Baza securităţii în regiunea sud-est europeană rămâne, astfel, 
reconstrucţia economică şi dezvoltarea. 

Din punct de vedere politic, toate ţările din regiune au adoptat instituţiile 
democratice şi, în general, statul de drept, dar, de fapt, numai puţini lideri au 
renunţat la naţionalism ca factor primar de asigurare a legitimităţii, tolerând 
manifestările xenofobe şi abuzul de putere. Dacă conflictele naţionaliste, etnice 
şi religioase rămân principalii factori turbulenţi, acestora li se adaugă şi 
instabilitatea politică ce afectează tranziţia către societăţile democratice. 

Ceea ce ar trebui exportat la frontieră este dezvoltarea, care alungă 
sărăcia şi naţionalismul, izvoarele noilor riscuri de securitate. Răspunsul la 
problemele existente este formularea şi aplicarea unui plan de stabilizare şi 
dezvoltare, cu participarea activă a ţărilor din zonă. Primele încercări de 
îmbunătăţire a climatului politic în Balcani coincid cu întâlnirile multilaterale 
între statele din regiune. Politicienii vremii au înţeles că unicul răspuns la 
problemele cu care se confruntau ţările lor este cooperarea sau „asocierea”, cum 
a numit-o Nicolae Titulescu, în perioada dintre cele două războaie mondiale. 
Prima iniţiativă de acest fel a fost Mica Antantă, constituită de România, 
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Cehoslovacia şi Regatul sârbo-croato-sloven, ca o alianţă defensivă împotriva 
pretenţiilor statelor revizioniste (în special Ungaria). 

Debutul cooperării balcanice l-a constituit, însă, realizarea Înţelegerii 
Balcanice. Actul fondator (mai 1934) a fost semnat de Grecia, România, Turcia 
şi Iugoslavia, ca rezultat al unei serii de Conferinţe Balcanice, desfăşurate între 
1931 şi 1934. Au existat câteva evoluţii în epocă, ce au determinat modelarea 
acestei iniţiative: îmbunătăţirea relaţiilor dintre Grecia şi Turcia, eşecul Ligii 
Naţiunilor de a oferi un plan funcţional de securitate colectivă pentru Balcani, 
instituirea unei noi ordini europene (primul pact al Celor Patru Puteri, care 
excludea statele mici). 

Un al doilea Pact Balcanic a fost semnat în 9 august 1954 de către 
Grecia, Turcia şi Iugoslavia, pentru o durată de 20 de ani. 

Definit ca o alianţă defensivă colectivă împotriva unei agresiuni externe, 
acesta nu se adresa nevoii de securitate general balcanice, ci grupa ţările care 
prezentau interes strategic pentru Statele Unite. Derularea unor procese de 
cooperare mai largi, la nivel politic, economic şi militar, nu a mai fost posibilă 
pe perioada Războiului Rece. Prima încercare de reluare a cooperării regionale 
din Balcani a fost reprezentată de întâlnirea miniştrilor de externe ai statelor din 
Europa de Sud-Est (Belgrad, februarie 1988). La acea dată existau deja semne 
ale schimbărilor majore ce aveau să se producă în structura mondială de putere. 
După revoluţiile din ţările socialiste, a urmat o primă întâlnire, la Sofia, în 1991, 
în care noile motivaţii de cooperare deveneau creşterea prosperităţii, 
răspândirea valorilor democratice, nemaifiind vorba de înţelegeri politico-
militare pentru apărarea integrităţii semnatarilor. 

Contribuţia României la iniţiativele de cooperare actuale a avut trei 
motivaţii principale: stabilizarea democratică şi economică, susţinerea unei 
imagini de furnizor de securitate, în perspectiva integrării europene şi 
euroatlantice, şi recuperarea poziţiei regionale a României, în spiritul unei 
cooperări autentice , între egali. Stabilitatea regională este o condiţie 
indispensabilă a dezvoltării pe termen lung şi a creării unui mediu de securitate 
favorabil. Căile pe care ţara noastră a ales să le urmeze în realizarea acestui 
obiectiv sunt promovarea principiilor bunei vecinătăţi şi a dialogului în 
rezolvarea diferendelor. 

Coordonatele participării ţării noastre la diversele iniţiative de cooperare 
s-ar putea rezuma astfel: 

1) funcţii deţinute: 
• co-preşedinte al Mesei I de lucru a PSESE (iulie – decembrie 

2000). În această calitate, a iniţiat parteneriatul cu ONG-urile, dialogul 
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interconfesional şi a adăugat o dimensiune economică şi de stabilizare a 
colaborării cu forţele democratice din Iugoslavia (Procesul Szeged); 

• în cadrul SEECP, Preşedinţia română a facilitat semnarea Cartei 
pentru buna vecinătate, stabilitate, securitate şi cooperare (februarie 2000). 
Preşedinţia română a OCEMN a fost deţinută între mai şi octombrie 2000. 
România a contribuit la elaborarea Agendei pentru Viitor, document 
programatic, şi a dezvoltat cooperarea cu PSESE; 

• preluarea Preşedinţiei Comitetului de Coordonare SEDM şi a 
Comitetului Politico-Militar, de la 1 septembrie 2001, pentru o perioadă de doi 
ani, are rolul de a întări dimensiunea de securitate colectivă şi dialogul cu 
NATO. 

2) coordonări ale unor grupuri de lucru. România co-sponsorizează 
Grupul de acţiune pentru educaţie şi tineret al Mesei I a PSESE şi coordonează 
grupul pentru promovarea  investiţiilor din cadrul Mesei II. În cadrul ICE este 
copreşedinte al grupurilor pentru minorităţi, informatică şi mass-media. 
România coordonează grupul de lucru pentru stimularea întreprinderilor mici şi 
mijlocii din cadrul SECI. 

3) conferinţe organizate în România. Un element semnificativ este 
organizarea, la Bucureşti, a Conferinţei Regionale a Pactului de Stabilitate, ce 
îşi propune eficientizarea activităţilor, în principal prin elaborarea unei strategii 
globale de mediu, standardizarea procedurii de prezentare a proiectelor şi 
creşterea impactului sectorului privat în economie. Tot sub egida Pactului s-a 
luat iniţiativa desfăşurării, la Bucureşti, a unei conferinţe pe tema combaterii 
traficului cu fiinţe umane.  

4) unele interese specifice. Includem atitudini circumscrise intereselor 
generale ale Pactului, în a căror realizare ţara noastră are un interes special. 
Astfel, în domeniul economic, preocuparea pentru deblocarea şenalului 
navigabil al Dunării a fost făcută publică în diverse ocazii. Un interes sporit 
prezintă şi proiectul conductei petroliere Constanţa – Trieste, care va traversa 
Iugoslavia şi Croaţia. La nivel politic, s-a consemnat sprijinul pentru aderarea 
Republicii Moldova la Pactul de Stabilitate. Aşadar, România a fost un partener 
viabil pentru organizaţiile în care a fost inclusă. 

În proporţie mai mare decât oricând, asocierea şi cooperarea au devenit 
caracteristici importante ale politicii la nivel european. Acestea sunt, chiar dacă 
nu în exclusivitate, noile modalităţi de a obţine materii prime, pieţe de 
desfacere, finanţări, stabilitate şi chiar de a purta „microrăzboaie”. 

Ultima mare întrebare este: în ce se vor transforma actualele forme de 
cooperare? 
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Firesc, timpul va selecta iniţiativele viabile. Altele, probabil că se vor 
topi în masa Pactului de Stabilitate, după modelul Royaumont, sau se vor 
specializa. Pe criteriu spaţial, unele vor forma, probabil, nucleul cooperării 
balcanice, iar altele vor reprezenta punţi de legătură cu zonele de care este 
legată soarta sud-estului european (Europa Centrală, Balcanii Eurasiei, CSI, 
Europa Occidentală). Viitorul acestei zone frământate este deschis. Postura sa 
nu este una periferică, iar anumite ţări sunt incluse gradual în nucleul european. 
Pentru celelalte, însă, o soluţie realistă ar fi aprofundarea cooperării, cu 
precauţia necesară, astfel încât să nu se creeze un sindrom de dependenţă. 
Folosirea ocaziilor generate de aceste cooperări şi construirea unor relaţii de 
încredere în zonă şi, mai departe, cu spaţiile învecinate sunt fundamentul 
oricărui progres. 
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PREMISE METODOLOGICE ÎN PROIECTAREA 
PRIORITĂŢILOR PROCESULUI DE INTEGRARE 

EUROATLANTICĂ ÎN ETAPA POST-PRAGA 

Conf. univ. dr. Maria IACOB, 
Academia Tehnică Militară 

Col. prof. univ. dr. Dumitru IACOB, 
Academia de Înalte Studii Militare 

Proiectarea proceselor de integrare este, indiscutabil, o problemă 
extrem de complexă. Acest demers a început de multă vreme, iar acum 
suntem într-un moment cheie. Pentru noi este important să depistăm 
premise metodologice care vizează contextul şi fundamentele proceselor 
de integrare euroatlantică, premise care, dacă sunt detectate, formulate şi 
asumate corect, pot genera un flux suficient de consistent pentru 
operaţionalizarea integrării.  

Avem în vedere câteva premise, precum cele de natură morală, 
premise de natură mentală şi de ordinul mentalităţilor, premise 
organizaţionale şi manageriale şi, nu în ultimul rând ca importanţă, 
premise de factură geostrategică.  

Deci, în primul rând, premisele morale ale proiectării proceselor 
de integrare. Se poate observa că Războiul Rece s-a încheiat, în logica 
tuturor războaielor, prin clamarea victoriei, iar clamarea victoriei s-a 
realizat în mod spectaculos o dată cu prăbuşirea Zidului şi prin 
poziţionarea entităţilor în ecuaţia clasică a învingătorilor şi învinşilor. 
Populaţii, sisteme şi structuri s-au trezit, unele oarecum prin surprindere, 
în tabăra celor învinşi, suportând condiţia învinşilor. Din această situaţie 
au apărut efecte dintre cele mai complexe. Probabil că din această situaţie 
s-au alimentat curente existente mai mult sau mai puţin în subteran, s-au 
alimentat mişcări de factură naţionalistă, dar nu în ultimul rând s-a 
alimentat o stare difuză de nelinişte în lipsa unei proiecţii reale de 
securitate. 

În percepţia noastră, pentru a nu reface toată istoria problemei, 
credem că nota cea mai importantă de noutate pe care a adus-o 
preşedintele Statelor Unite ale Americii a fost anunţată prin interviul 
acordat ziarului Adevărul cu câteva zile înaintea momentului Praga, iar 
această notă a fost spectaculos întărită cu prilejul vizitei la Bucureşti.  
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De fapt, după cum se ştie, noi românii nu am avut, la Paris, în 1946, 
la Conferinţa de Pace, ceea ce istoricii au invocat în permanenţă, 
recunoscută condiţia de cobeligeranţă. Astăzi, după încheierea Războiului 
Rece, prin vocea Americii şi a preşedintelui S.U.A., am primit această 
condiţie de cobeligeranţă. Practic, românilor li s-a spus: „aţi luat parte la o 
bătălie, a fost bătălia împotriva sistemelor totalitare. Noi înşine am 
participat la această bătălie, suntem camarazi în aceeaşi bătălie. Aveţi 
condiţia de învingători, aceasta este premisa morală pe care construim 
legătura noastră pentru mai departe.” Această nuanţă a fost efectiv 
senzaţională. Fireşte, din recunoaşterea oarecum târzie a condiţiei de 
învingător avem şi un avantaj: am fost feriţi de euforia victoriei, care poate 
genera multe emoţii păguboase. Avem avantajul condiţiei lucidităţii, dar 
este o luciditate care are o profundă expresie de demnitate. Această 
premisă morală credem că este esenţială în construcţia şi în 
operaţionalizarea proceselor concrete ale integrării. 

A doua premisă este de ordinul mentalului şi al mentalităţilor. 
Vom sublinia, pe scurt, care sunt, în opinia noastră, presupoziţiile mentale 
cu care am fost obişnuiţi să lucrăm. Poate cea mai de adâncime 
presupoziţie intelectuală cu care am lucrat, în deceniile de după al doilea 
război mondial, a fost o idee de genul „lumea are sens”. Este presupoziţia 
cea mai tare, cea mai confortabilă epistemic şi cea mai angajantă practic. 
Dacă lumea are sens, atunci totul este ca procesele sociale, masele de 
oameni să fie organizate în acţiunea către scop, către sensul prestabilit, cu 
toate consecinţele care decurg de aici. Ştim foarte bine că, în esenţă, cu 
asemenea presupoziţie, lucrează la nivel de excelenţă ideologiile. 
Presupoziţia este însă extraordinar de riscantă, pentru că este cu putinţă, 
cum de fapt s-a şi întâmplat, ca, într-o bună zi, lumea să defileze pe stradă 
în căutarea altui sens, şi atunci presupoziţia ar trebui formulată într-un alt 
mod. Lumea nu are un sens prestabilit, ea are un sens care se construieşte 
tendenţial prin conexiunile dintre actorii semnificativi ai lumii. Credem că 
pe această presupoziţie pot fi construite, în sens mental, procesele de 
integrare euroatlantică. Alianţa ca atare este o structură cu o geometrie 
variabilă care-şi construieşte sensul geostrategic în timp, procesând toate 
situaţiile şi toate informaţiile cu care se confruntă. Dacă această 
presupoziţie este corectă, şi credem că este corectă, din ea decurg câteva 
condiţii care, în sens mental, trebuie să ni le asumăm în proiectarea 
proceselor de integrare. Prima condiţie este condiţia interacţiunii, de fapt 
condiţia cooperării, condiţia interacţiunii între actori, condiţia conjuncţiei. 
Nu se pot genera punţi decât în măsura în care ne asumăm această condiţie 
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a interacţiunii. Suntem în interacţiune cu ceilalţi, cu Rusia, în cadrul 
viitoarelor sisteme de securitate. O altă condiţie este condiţia eficacităţii, 
angajarea mentală a necesităţii de a fi mereu la ţintă şi, fireşte, nu trebuie 
uitată condiţia eficienţei. Trebuie imaginate, evaluate în permanenţă, 
cântărite costurile cu care am ajuns la ţintă. Asta în ceea ce priveşte 
mentalul. 

Pe de altă parte, este util să observăm că, multă vreme, mentalităţile 
noastre au fost construite într-o ecuaţie disjunctivă, în formula „noi şi 
ceilalţi”, dar această formulă a lucrat mai curând în regim de: „sau noi, sau 
ceilalţi”. De aici s-au alimentat tensiunile, de aici se alimentează 
naţionalismele, de aici se alimentează disjuncţiile şi tensiunile majore care 
ne frământă atât în interior, cât şi în afară.  

Managerial, ecuaţia alternativă sună foarte simplu „înving şi înving”. 
O schimbare de formulă în sens de „şi noi, şi ceilalţi” conduce către 
ecuaţia punţilor. Credem că acest tip de mentalitate trebuie sugerat, 
cultivat şi introdus drept ingredient vital în proiectarea noilor structuri de 
securitate. 

A treia premisă este una de factură organizaţională şi 
managerială. Intrăm într-o organizaţie, Organizaţia Nord-Atlantică, care 
suportă toate condiţionările prin care poate fi abordată orice altă 
organizaţie. Organizaţia este în schimbare de misiune, noul concept NATO 
şi noua strategie NATO se impun a fi abordate, credem, înainte de toate, în 
limbaj organizaţional şi managerial. Aici vrem să fixăm o nuanţă. Avem 
sentimentul că intrăm într-o etapă post-decizie, iar în etapele post-decizie, 
după cum ştim foarte bine, extrem de importante sunt activităţile de 
organizare, de specificare a activităţilor şi aplicarea regulilor simple ale 
managementului. Poate înainte de toate ar trebui meditat la cele trei reguli 
de aur ale managementului, care, aşa cum s-a spus, solicită imperativ: 
regula numărul 1 – motivează, regula numărul 2 – motivează, regula 
numărul 3 – motivează, deci, organizează logic şi motivează oamenii care 
sunt introduşi în ecuaţie. 

Cea de a patra premisă este cea geostrategică. Despre geopolitică, 
despre modelele geopolitice şi despre efectele şi dezvoltările geostrategice 
în situaţiile de turbulenţă în care suntem noi, cu cei mai mulţi dintre 
dumneavoastră am mai avut prilejul să discutăm. Într-un mod mai explicit, 
mai intens, mai vizibil decât în etapele pre-Praga, noul concept NATO, 
noua organizaţie şi noile valenţe geostrategice ale organizaţiei pun în 
evidenţă importanţa vitală a flancului sudic, semnificaţia geostrategică a 
prezenţei României pe flancul sudic şi importanţa de a înţelege în acest 
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context ceea ce preşedintele S.U.A. definea drept „vârf de lance” tipul de 
angajament pe care, în raport cu Estul, trebuie să şi-l asume România. 

Aceste patru premise, premisa morală, premisa mentală şi a 
mentalităţilor, cea organizaţional-managerială şi cea geostrategică, ne par a 
fi, cel puţin la prima vedere, esenţiale în construirea fundamentelor pentru 
operaţionalizarea integrării României în Alianţa Nord-Atlantică 
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SUMMITUL NATO DE LA PRAGA ŞI ROMÂNIA 

General de brigadă (r.) prof. univ. dr. Constantin Gheorghe BALABAN, 
Academia de Înalte Studii Militare 

NATO a spus “DA” României.  
Anunţul a fost făcut în deschiderea summit-ului de la Praga din 21 

noiembrie 2002 de către Secretarul General al NATO, George Robertson, 
care a propus şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre NATO, în 
reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, să fie de acord cu invitarea pentru 
iniţierea negocierilor de aderare a celor 7 ţări – Estonia, Lituania, Letonia, 
Bulgaria, România, Slovenia şi Slovacia. Toate aceste state aspirante au 
lucrat din greu pentru a-şi moderniza şi reforma forţele armate, pentru a 
corespunde standardelor înalte ale NATO cu privire la valori, statul de 
drept şi edificarea unor instituţii democratice mai robuste1. Este o “decizie 
crucială” – spunea George Robertson, în privinţa căreia, “aliaţii s-au 
indreptat, treptat, către un consens în ultimele luni. Cred că am realizat 
acest consens ”.2 

Aşadar, Alianţa – consecventă Declaraţiei de la Washington (23 
aprilie 1999) – a dovedit că a rămas şi rămâne deschisă democraţiilor 
europene, indiferent de “situarea geografică”, dar “doritoare şi capabile 
să satisfacă responsabilităţile calităţii de membru” şi a căror includere 
“sporeşte securitatea şi stabilitatea în toată Europa”.3 

Având ca obiective fundamentale înfăptuirea păcii, securităţii şi 
libertăţii pentru toate naţiunile Europei şi Americii de Nord, NATO a fost 
şi rămâne pilonul esenţial al unei comunităţi largi a valorilor şi 
responsabilităţilor comune4. Evoluează spre consolidarea angajamentelor 
de securitate colectivă, dezvoltarea instrumentelor de gestionare a crizelor 
şi contracarării noilor ameninţări internaţionale. Devine, practic, structura 
de securitate politico-militară a comunităţii statelor democratice avansate, 
la care s-au raportat în diferite modalităţi Rusia5, Ucraina6, precum şi state 
din bazinul Mării Mediterane, Caucaz şi Asia Centrală. Lucrând şi 
acţionând împreună cu partenerii, inclusiv Rusia şi Ucraina, membrii 
Alianţei, reprezentând arii culturale diverse şi zone civilizaţionale diferite, 
au continuat să dezvolte cooperarea şi au reuşit ca, prin istorica decizie de 
la Praga, din noiembrie 2002, să şteargă separarea impusă de Războiul 
Rece şi să ajute la construirea unei ”Europe întregi şi libere”, unde 
securitatea şi prosperitatea să fie “împărtăşite şi indivizibile”. 
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Extinderea este un moment istoric, un moment în care Europa se 
reuneşte puţin câte puţin, eliminând divizările din trecut, iar ultimele 
reminiscenţe ale divizării Europei au încetat azi să mai existe. Totodată, 
extinderea marchează un important pas înainte pe calea îmbunătăţirii 
securităţii europene  şi evidenţiază importanţa Alianţei. 

În consecinţă, decizia Summit-ului de la Praga marchează, în fapt, 
sfârşitul divizării Europei şi sfârşitul unei epoci istorice.7 Lumea s-a 
schimbat şi arată altfel, dar valorile comune şi interesele de securitate ale 
Aliantei au rămas neschimbate, NATO aducându-şi azi o contribuţie tot 
mai vizibilă la clădirea unei comunităţi euro-atlantice a democraţiilor, mai 
puternică şi mai largă. “NATO – spunea preşedintele ceh Vaclav Havel – 
vrea să devină o organizaţie cuprinzând întregul spaţiu cultural euro-
american, indiferent de revendicările de apartenenţă teritorială, trecute 
sau viitoare, ale unora şi altora”.8 

Prin decizia de la Praga, NATO şi-a modificat frontiera de răsărit 
până la Marea Baltică şi Marea Neagră – fiind cea mai amplă extindere de 
la crearea sa în 19499 şi este de salutat faptul că această nouă şi 
considerabilă lărgire a fost discutată cu Rusia într-un mod deschis şi 
concret. Se dă astfel tot mai mult de înţeles că atât NATO, cât şi Rusia iau 
în serios faptul că Europa împărţită în două nu mai există, înlătură 
rămăşiţele Războiului Rece, în dorinţa unei Europe întregite, de care Rusia 
va beneficia, iar lărgirea NATO va determina relaţii mai bune şi o 
cooperare mai intensă între ţările membre şi partenere. 

Consolidarea relaţiilor transatlantice şi noile înţelegeri de securitate 
americano-ruse10 din perioada următoare atentatelor teroriste din 
septembrie 200111 ne fac să fim mai optimişti. NATO şi Rusia trebuie să 
lupte împotriva unui duşman comun – ţinta fiind, astăzi, lupta împotriva 
“adevăratelor ameninţări”, în primul rând, împotriva terorismului global şi 
armelor de distrugere în masă, care pun în pericol pacea şi stabilitatea la 
nivel internaţional. Deci, este tot mai limpede, acum, că Alianţa Nord-
Atlantică nu e îndreptată către interesele de securitate ale nici unuia dintre 
statele partenere, iar lărgirea ei nu poate fi considerată, în nici un fel, ca 
fiind direcţionată împotriva Rusiei. Chiar şi reacţia Moscovei – 
“extinderea NATO reprezintă o ameninţare virtuală” – era de neconceput 
cu numai câţiva ani în urmă. Însuşi preşedintele Comisiei pentru Afaceri 
Externe din Duma de Stat, Dmitri Rogozin, a declarat că Rusia nu este 
ameninţată de extinderea NATO, ci de “ţările din sud”, care propagă 
terorismul şi traficul de droguri.12 
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Ca urmare, la Praga s-a insistat ca NATO să fie restructurată şi s-a 
decis ca organizaţia să se transforme într-o alianţă care să răspundă rapid 
acestor adevărate ameninţări care nu mai vin din Europa, ci din exteriorul 
ei, din regiunea care se întinde din nordul Africii şi centrul Asiei. Dacă 
până la Praga esenţa misiunii NATO consta în apărarea colectivă a statelor 
membre şi crearea unei zone de securitate în Europa, noul NATO va 
demonstra că o Alianţă, transformată şi modernizată, se află în centrul 
lumii libere şi reprezintă cea mai mare coaliţie permanentă din lume. 
Cuvântul-cheie, aici, este adaptarea, ceea ce aduce cu sine şi noi 
responsabilităţi, noi angajamente, atât pentru vechii aliaţi, cât, mai ales, 
pentru noii aliaţi, care, în opinia premierului britanic, Tony Blair, trebuie 
să continue reformele şi investiţiile în perioada de ratificare a extinderii.  
Prin invitarea a încă şapte membri, nu numai că se aduce un suflu nou 
organizaţiei, dar se va întări şi capacitatea militară a acesteia. ”Avem- 
spunea Secretarul General al NATO, George Robertson – organizaţia, 
capacităţile militare şi voinţa de a face faţă acestor ameninţări la adresa 
popoarelor noastre şi a securităţii noastre, indiferent de unde vin 
acestea”. 

Iată o imagine a marilor decizii ale istoricului summit de la Praga, 
care transmite un semnal clar nu numai Europei, ci întregii lumi, dând de 
înţeles că intrăm într-o nouă epocă, în care nu va mai fi valabilă împărţirea 
lumii în funcţie de sfere de influenţă. Şapte noi membri vor intra în 
NATO, printre care şi România. 

Declaraţia adoptată în cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic 
menţionează aprobarea unui pachet corespunzător de măsuri, bazate pe 
Conceptul Strategic al NATO, destinate întăririi capacităţii Alianţei de a 
face faţă provocărilor la adresa securităţii forţelor, popoarelor şi teritoriilor 
statelor membre, de oriunde ar proveni acestea: “Deciziile adoptate astăzi 
vor face posibile capacităţi echilibrate şi eficiente în cadrul Alianţei, astfel 
încât NATO să-şi poată îndeplini mai bine misiunile şi să răspundă în mod 
colectiv acestor provocări, înclusiv ameninţării pe care o reprezintă 
terorismul şi proliferarea armelor de distrugere în masă”. Fenomenul 
terorismului este respins în mod categoric şi condamnat în toate formele şi 
manifestările sale, el constituind o “ameninţare gravă şi în creştere” 13. 

În legătură cu o posibilă acţiune militară împotriva Irakului, 
preşedintele american George W. Bush speră să-i convingă pe aliaţii SUA 
să sprijine eforturile americane de dezarmare a Irakului, în cadrul unei 
“coaliţii de state dornice să dezarmeze Irakul”, dacă Bagdadul va refuza 
să respecte Rezoluţia 1441 a Consiliului de Securitate. 
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Chiar dacă în cadrul unei conferinţe de presă comune cu 
preşedintele Republicii cehe, George W. Bush a afirmat doar că se va 
consulta cu aliaţii din NATO, iar participarea la o asemenea acţiune va 
depinde de fiecare aliat în parte, preşedintele Vaclav Havel sugera că, în 
cazul în care se va recurge la forţă, NATO “să răspundă prompt şi cinstit, 
în spiritul angajamentelor sale, ca o alianţă militară”.  

De aici, o întrebare pentru noi. Ce atitudine trebuie să adopte 
România şi armata ei în cazul unui război al aliaţilor împotriva Irakului? 
Analişti politici americani au apreciat că este puţin probabil ca NATO să 
se implice direct, la nivel colectiv, într-o campanie militară împotriva 
Irakului, dar este posibil ca statele aliate să participe individual la o 
coaliţie a SUA pentru dezarmarea Irakului. Surse oficiale de la Casa Albă 
şi Pentagon au afirmat că SUA vor solicita individual sprijinul unor state 
membre ale NATO cum ar fi Republica Cehă sau Ungaria, iar CNN a 
transmis că România şi Bulgaria, invitate să se alăture NATO, au oferit 
deja SUA baze militare şi acces în spaţiul lor aerian. 

 
Pentru România, invitaţia pe care a primit-o la Praga este numai un 

pas politic şi simbolic, care nu trebuie confundat cu dobândirea calităţii de 
membru cu drepturi depline al Alianţei. Aceasta înseamnă că, pentru a 
ajunge la momentul final al aderării la Tratatul de la Washington – actul de 
bază al Alianţei, efortul întregii naţiuni va trebui concentrat asupra 
negocierilor de aderare şi pregătirii procesului de ratificare a aderării.14 
Guvernul României şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării au pregătit şi 
aprobat un amplu şi detaliat plan de acţiune post-Praga.  

Aşadar, să continuăm cu interogaţii, să ne punem întrebări şi să le 
căutăm răspunsul. Ce avem de făcut potrivit standardelor şi reperelor noii 
lumi din care vom face parte? Ce tranformări majore implică în plan intern 
alinierea României la standardele NATO, atât din punct de vedere militar, 
cât şi din punct de vedere economic, al protecţiei informaţiilor clasificate 
şi al cadrului juridic intern? Cât de bine cunoaştem şi înţelegem planul de 
acţiune post-Praga pregătit şi aprobat de Guvern şi CSAŢ? Putem evalua 
cu suficientă exactitate dimensiunea şi consecinţele momentului Praga 
asupra evoluţiei societăţii româneşti? Ce dimensiune strategică ar putea da 
ţării noastre în Europa afirmaţia preşedintelui SUA, George W. Bush, 
potrivit căreia “România este vârful de lance al extinderii NATO în Est”?  
Care ar putea fi efectul asupra procesului de integrare în Uniunea 
Europeană? Cum vom dezvolta în viitor relaţia cu Rusia? 
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Am fost invitaţi să începem negocierile de aderare la NATO, să 
intrăm într-un NATO care se defineşte altfel, un NATO care îşi asumă alte 
roluri şi responsabilităţi şi care are nevoie de membri capabili şi hotărâţi 
să-şi îndeplinească îndatoririle. Deci, intrând în NATO, ne asumăm 
obiectivele şi scopurile Alianţei, obiective şi scopuri pe care trebuie să fim 
în măsură să le îndeplinim. Odată cu intrarea României în NATO, situaţia 
se schimbă radical. Interesele noastre vitale de securitate şi apărare vor fi 
garantate, dar şi România va trebui să contribuie în mod solidar la 
garantarea securităţii şi a valorilor ce devin comune de acum înainte, la 
susţinerea fără echivoc a războiului contra terorismului condus de Statele 
Unite. Este nevoie de luciditate, demnitate şi responsabilitate, şi toţi 
trebuie să fim în slujba interesului naţional.  

România va avea de parcurs un drum deloc simplu, care presupune 
nu doar modernizarea armatei, continuarea reformelor, ci şi o schimbare de 
mentalitate. Să nu supraapreciem rezultatele de până acum, în special cele 
din domeniul militar15, şi să nu subestimăm efortul pe care trebuie să-l 
facem pentru consolidarea proceselor economice, sociale, combaterea şi 
eliminarea birocraţiei şi a corupţiei, precum şi pentru întărirea coeziunii 
societăţii româneşti. Dacă momentul Praga înseamnă pentru România un 
nou început, atunci trebuie să înţelegem că este o şansă istorică pe care nu 
avem dreptul să o ratăm. Pentru că intrăm în NATO în momentul în care 
lumea se polarizează puternic, în care lupta pentru resurse şi pentru pieţe 
creşte constant în intensitate. Obiectivul nostru nu este numai să ne 
integrăm în NATO în 2004 şi în UE în 2007, ci “ să creăm condiţii interne 
şi internaţionale pentru o calitate a integrării care să permită atât 
culegerea dividendelor de prosperitate şi modernizare pentru cetăţenii 
noştri, cât şi dobândirea unui statut în interiorul acestor organizaţii pe 
măsura ambiţiilor noastre şi anvergurii acestei ţări”.16 
 
 
                                                 
 

NOTE 
1 În 1999, NATO a conceput un plan de acţiune legat de extindere şi de acordare de asistenţă ţărilor 
europene aspirante,  în scopul pregătirii lor potrivit standardelor Alianţei şi aderării lor ulterioare. 
2 Liderii NATO şi-au anunţat intenţia de lansa noi invitaţii de aderare încă din luna iunie 2001, 
lucrând de atunci pentru a se asigura de faptul că Alianţa este pregătită să se extindă, ca rezultat al 
procesului de reforme interne.  
George Robertson – Summit-ul NATO, Praga, 21 noiembrie 2002 
3 Summit-ul NATO de la Washington, 1999 

 160



 
 

                                                                                                                                                                  
4 NATO se naşte, în condiţiile Razboiului Rece, ca alianţă militaro-politică şi evoluează în post-
Războiul Rece, ca structură politico-militară axată pe principiile securităţii internaţionale. 
5 Summit-ul de la Washington din 1999 a reconfirmat adâncirea cooperarii dintre NATO şi Rusia. 
Noua relaţie cu Rusia, mai constructivă şi pragmatică, a înlăturat principalele diferende care au 
caracterizat relaţiile anterioare şi dezacordurile dintre cele două părţi, apărute ca urmare a crizelor 
din Kosovo şi Cecenia. Esenţa noilor relaţii o reprezintă crearea unui nou consiliu NATO – Rusia, 
care le permite acestora să ia împreună decizii în domenii de interes comun. 
6 Considerând Ucraina un stat important pentru stabilitatea şi securitatea Europei, NATO a dat un 
nou impuls Parteneriatului Special cu această ţară, semnat la Madrid în iulie 1997, consultându-se 
reciproc în probleme privind securitatea şi stabilitatea euroatlantică, prevenirea conflictelor, 
managementul situaţiilor de criza şi susţinerea păcii. 
7 A se vedea în acest sens şi dr. Vladimir Zodian, Semnificaţia “Momentului Praga – 2002” pentru 
România în Impact Strategic, nr.4-5 (2002), Publicaţie de strategie militară, analiză şi prognoză de 
securitate naţională, p.214  
8 Vaclav Havel, Cuvântare la Conferinţa “Transformarea NATO”, sub auspiciile Institutului Aspen 
din Berlin şi Comitetul SUA pentru NATO, Praga, 20 noiembrie 2002 
9 Pornind de la primele 12 ţări membre, NATO a lărgit succesiv Alianţa la 14, apoi la 15, 16, iar în 
1999, a ajuns la 19 state membre, porţile NATO rămânând deschise. 
10 “Pentru Statele Unite, Rusia a fost mai utilă decât NATO în calitate de partener în cadrul 
coaliţiei antiteroriste din Afganistan”- potrivit declaraţiei lui Serghei Iastrâjembski, consilier al 
preşedintelui rus, Vladimir Putin, citat de cotidianul ceh Dnes, joi, 21 noiembrie 2002, şi reprodus 
de ziarul Adevărul, vineri, 22 noiembrie 2002, p.12  
11 Atentatele de la 11 septembrie 2001 îndreptate împotriva SUA au adus în centrul atenţiei 
terorismul internaţional, ameninţările cu atacuri chimice, biologice sau radiologice. Aceste atentate 
impun o ripostă fermă din partea tuturor ţărilor care cred în democraţie şi libertate. 
12 Interviu publicat de cotidianul guvernamental “Rossiiskaia Gazeta”, reprodus de ziarul Adevărul, 
vineri, 22 noiembrie 2002, p.12 
13 Declaraţia adoptată în cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, Praga, 21 noiembrie 2002 
14 Procesul de preaderare ar putea dura până în primăvara anului 2003, după care, statele membre 
NATO vor semna protocolul de aderare al României, care va fi ratificat de parlamentele celor 19 
state membre ale Alianţei. 
15 Candidatura României a fost consolidată cu ajutorul mai multor factori, cel mai important dintre 
aceştia fiind sprijinul SUA – principalul arbitru al procesului de extindere a Alianţei. România a 
impresionat Washingtonul cu susţinerea sa fără echivoc pentru războiul contra terorismului condus 
de SUA, punând la dispoziţia NATO spaţiul său aerian şi maritim şi trimiţând trupe în Afganistan.  
16Ministrul Afacerilor Externe, Mircea Geoană – interviu acordat ziarului Adevărul, miercuri, 20 
noiembrie 2002, p.13 
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STANDARDIZAREA ŞI INTEROPERABILITATEA 
- PRIORITĂŢI IMPORTANTE ALE  
PROCESULUI DE INTEGRARE - 

Colonel dr. Mircea MÂNDRU, 
Statul Major General 

1. INTRODUCERE 

Integrarea euroatlantică a constituit şi constituie una din priorităţile 
majore ale politicii interne şi externe româneşti şi, implicit, unul din pilonii 
fundamentali ai reformei sistemului militar românesc. Este greu să 
defineşti reforma fără a avea un sistem de referinţe marcat cu obiective 
strategice şi operaţionale pe care să le atingi având ca suport o planificare 
şi o concepţie unitară. În această idee, întregul proces de reformă şi de 
restructurare al armatei s-a desfăşurat şi se desfăşoară în cadrul pragmatic 
asigurat de Planul Naţional de Aderare, ce a debutat de curând cu cel de-al 
patrulea ciclu. Desigur că acest proces al reformei şi restructurării, care 
include şi modernizarea pe toate palierele structurilor din compunerea 
forţelor armate, va continua într-un ritm accentuat în perioada pe care am 
denumi-o “fenomenul post Praga”. Noi considerăm că această perioadă 
este un adevărat “fenomen”, întrucât avem imaginea complexităţii şi 
ritmului ce-i vor fi caracteristice. Transpunerea în practică a “fenomenului 
post Praga” va fi susţinută de decizia conducerii politice de creştere 
semnificativă a bugetului real alocat Ministerului Apărării Naţionale 
pentru exerciţiul financiar 2001-2002 şi pentru cel următor 2002-2003 la o 
medie de 2,4% din PIB, cifră prevăzută a se realiza constant şi pe 
următorii ani.  

2. RESTRUCTURAREA SI MODERNIZAREA – OPTIUNE PROPRIE 

Nu putem să nu menţionăm ceea ce s-a subliniat în repetate rânduri 
de către factorii de decizie politică şi de conducere ai Ministerului Apărării 
Naţionale, şi anume faptul că opţiunea de restructurare şi modernizare a 
armatei nu ne-a impus-o nimeni, ci este una care se datorează unor 
necesităţi naţionale, concretizate într-o strategie de ansamblu privind 
asigurarea unei forţe de descurajare credibile, necesare statului român 
pentru promovarea şi protejarea intereselor sale, pentru garantarea 
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suveranităţii şi independenţei naţionale. Această strategie corespunde în 
mod real nevoilor de realizare a obiectivelor de interoperabilitate şi de 
atingere a standardelor proprii statelor membre NATO, prin realizarea 
unor structuri suple, modulare, flexibile, antrenate şi înzestrate modern, 
care să dea substanţă creşterii capacităţii operaţionale a armatei, necesare 
participării cu succes la misiuni complexe şi la programe comune de 
cooperare multinaţională în susţinerea intereselor statului român. 

În această idee, trebuie văzut sensul profund, de substanţă, al 
transformărilor pe care le-a suferit până în prezent armata română, precum 
şi al celor ce inerent vor fi operate la diferite eşaloane, reforma şi 
restructurarea având la bază, ca prioritate, interesul naţional. În acest 
context, perioada următoare sau “fenomenul post Praga” trebuie văzută ca 
o continuare firească a procesului care a debutat odată cu semnarea în 
1994 a Parteneriatului pentru Pace. 

Noi considerăm că unele din priorităţile majore în acest proces “post 
Praga” vor fi standardizarea şi interoperabilitatea, ca elemente de esenţă 
ale funcţionalităţii unui sistem multinaţional, aşa cum este Alianţa Nord-
Atlantică. Spunem acest lucru având în vedere că elementele unui sistem 
multinaţional au ca liant interoperabilitatea, iar aceasta este şi trebuie 
privită ca fiind obiectivul final al standardizării. 

Din această perspectivă, putem afirma cu tărie că în ultimii ani s-au 
făcut progrese enorme în direcţia standardizării şi creşterii 
interoperabilităţii cu structurile NATO.  

3. STANDARDIZAREA ŞI INTEROPERABILITATEA,  
DOMENII DELIBERAT ASUMATE 

Progresele înregistrate pe toate palierele standardizării şi creşterii 
interoperabilităţii cu structurile Alianţei au fost posibile, în primul rând, 
datorită măsurilor ferme luate de conducerea Ministerului Apărării 
Naţionale, de Statul Major General în mod deosebit, pentru direcţionarea şi 
coordonarea activităţilor aferente procesului de elaborare a standardelor 
operaţionale şi administrative, ca elemente importante, dacă nu esenţiale, 
ale întregului proces de coordonare a reformei. În acelaşi timp, procesul a 
fost abordat în strânsă consonanţă cu standardele tehnice elaborate de către 
Departamentul pentru Armamente. Activităţile derulate în acest context au 
făcut posibile traducerea, adaptarea şi implementarea unor standarde în 
procesul pregătirii pentru luptă a unităţilor şi marilor unităţi ale armatei şi, 
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în primul rând, în cadrul celor destinate să participe la activităţile şi 
operaţiile NATO/PfP. 

Accelerarea procesului de standardizare din armata română s-a 
produs odată cu asumarea primelor 19 şi ulterior a celor 84 obiective de 
parteneriat şi implementarea lor graduală în sistemul militar românesc. A 
prezenta aici şi în acest context procesul vast al standardizării, cu ajutorul 
câtorva cuvinte sau fraze, ar putea crea imaginea unei activităţi facile, de 
rutină, care s-a desfăşurat confortabil şi lejer. Adevărul este însă că 
procesul standardizării s-a desfăşurat şi se desfăşoară în toată 
complexitatea sa, ca un proces permanent, perfectibil, ca parte integrantă 
a amplului proces de planificare a apărării, ce şi-a găsit drept vectori 
obiectivele şi subobiectivele prioritare din Planurile Naţionale de 
Aderare, pe care le derulăm şi în prezent, prin debutul recent al celui de-
al patrulea ciclu, pe care eu mi-aş permite să-l denumesc „ciclul 
preaderării” sau al fenomenului „post-Praga”. Fără a ne lăsa furaţi de 
euforia recentului eveniment mult-aşteptat, acela de primire a „Invitaţiei de 
aderare” la NATO, trebuie să fim conştienţi şi să dăm dovadă de 
pragmatism tocmai acum, mai mult ca oricând în ultimii doi ani, deoarece 
din punct de vedere al subiectului în speţă, şi anume standardizarea, 
trebuie să finalizăm cel mai important document, „Strategia românească 
de standardizare”, şi modificările necesare la Ordinul Ministrului nr.M-62 
privind standardizarea care se află în prezent într-un stadiu avansat de 
finalizare, de către un colectiv interdepartamental, sub conducerea 
Comitetului pentru Standardizare din Statul Major General, al cărui 
preşedinte este locţiitorul şefului Statului Major General. Este important de 
subliniat, în acest sens, modificările ce trebuie aduse în filozofia abordării 
standardizării (din postura de membri ai Alianţei), aliniind aceste 
modificări la documentele de referinţă în domeniu - Charta Organizaţiei 
NATO pentru Standardizare (NSO) şi Politica de Standardizare a NATO.  

Noi considerăm că aceste structuri nu vor face faţă multitudinii de 
servicii specifice pe care apartenenţa viitoare la Alianţă şi conlucrarea cu 
Agenţia de standardizare a NATO, în vederea gestionării a peste zece mii 
de standarde, le va pune cât de curând. Argumente în favoarea afirmaţiei 
de mai sus sunt multiple şi nu e cadrul a fi aduse în discuţie, însă este 
imperios necesar, în opinia noastră, ca, imediat după finalizarea strategiei 
de standardizare, să gândim o structurare sau mai bine zis o restructurare a 
entităţii care va coordona şi va gestiona în continuare vastul proces al 
standardizării. 
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Aş dori să nu fiu înţeles greşit: standardizarea şi interoperabilitatea 
nu sunt sperietori sau lucruri abstracte, ci sunt lucruri cât se poate de fireşti 
şi normale, într-un mediu multinaţional, cum este cel al Alianţei, însă 
presupune o planificare riguroasă a forţelor şi, în principal, a resurselor 
pentru a pune această activitate pe calea cea dreaptă, care nu duce decât la 
realizarea interoperabilităţii între aliaţi. De aceea, considerăm necesar să 
prezentăm, pe scurt, câteva aspecte esenţiale ale politicii de standardizare 
promovate de Alianţa Nord-Atlantică. 

4. ASPECTE GENERALE ALE STANDARDIZARII IN NATO 

Perspectivele post Praga identifică două domenii de responsabilitate 
pentru structurile care gestionează aria largă a standardizării: 
- domeniul politici, priorităţi şi cerinţe de standardizare; 
- domeniul coordonare, elaborare, monitorizare standarde. 

Pentru a asigura întărirea capacităţilor defensive ale NATO, politica 
Alianţei prevede că statele membre şi autorităţile NATO vor asigura 
creşterea interoperabilităţii prin standardizare. Scopul standardizării în 
NATO este de a creşte eficicacitatea operaţională a Alianţei prin realizarea 
interoperabilităţii între forţele aliate şi complementar/adiţional între forţele 
NATO şi forţele partenere şi ale altor state, îmbunătăţind eficienta folosire 
a resurselor disponibile. 

Standardizarea la nivel NATO este definită ca fiind: “Dezvoltarea şi 
implementarea conceptelor, doctrinelor, procedurilor şi planurilor 
destinate obţinerii şi menţinerii nivelurilor stabilite de compatibilitate, 
interşanjabilitate sau comunalitate în domeniile operaţional, procedural, 
material, tehnic şi administrativ pentru realizarea interoperabilităţii”. 

Activitatea de standardizare este orientată de câteva principii bine 
definite, şi anume: 

- Are la bază obiectivele generale ale Alianţei. Aceasta înseamnă 
că necesitatea standardizării derivă din obiectivele politicii generale ale 
Alianţei Nord-Atlantice şi, în mod deosebit, din Conceptul Strategic şi 
Directiva Ministerială dată de Alianţă în vederea planificării apărării 
NATO. 

- Armonizarea standardizării cu planificarea apărării NATO. 
Centrul de greutate al procesului de standardizare este PLANIFICAREA 
FORŢEI prin intermediul OBIECTIVELOR FORŢEI şi CICLURILOR 
DE REVEDERE A APĂRĂRII. Aspectele şi cerinţele standardizării sunt 
puse în faţa statelor partenere participante la Procesul de Planificare şi 
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Analiză a Parteneriatului (PARP), prin Obiectivele de parteneriat. 
Implementarea acestora este apoi revizuită în cadrul PARP Assessment.  

- Unitatea eforturilor este întărită prin armonizarea şi coordonarea 
activităţilor de standardizare cu statele membre, Comandamentele 
Strategice şi Principalele Comitete NATO prin intermediul Organizaţiei de 
Standardizare a NATO (NSO). 

- De regulă, în Alianţă vor fi utilizate la maximum posibil 
“standarde civile corespunzătoare”, iar când un asemenea standard nu 
este aplicabil, numai atunci va fi elaborat un standard NATO. 

- Realizarea nivelului de standardizare impune ţărilor membre 
necesitatea de a realiza nivelurile de standardizare indicate în Cerinţele de 
Standardizare şi într-o ordine crescândă: compatibilitate, interşanjabilitate 
şi comunalitate. 

- Asigurarea feedback-ului, ca element esenţial al procesului de 
standardizare, prin controlul asupra realizării cerinţelor şi implementării 
acordurilor de standardizare. 

- Nu în ultimul rând, angajamentul naţional, în sensul că deşi în 
principiu standardizarea este ceva voluntar pentru ţările membre, totuşi ele 
trebuie să aplice standarde la maximum posibil, iar în unele cazuri, pot să 
accepte obligatoriu implementarea de standarde specifice. 

Procesul de standardizare NATO include activităţi, precum: 
propuneri, elaborarea, aprobarea, ratificarea, promulgarea, implementarea 
şi actualizarea standardelor. El se desfăşoară în două sensuri 
complementare: de “jos în sus” şi de “sus în jos”. 

Standardizarea de jos în sus este iniţiată prin raportarea nevoilor 
şi/sau deficienţelor de către grupurile de lucru NATO (Propuneri de 
Standardizare) şi care sunt validate de Autoritatea Corespunzătoare de 
Standardizare (care dă sarcini pentru elaborarea STANAG sau AP). 

Standardizarea de sus în jos este iniţiată de Comandamentele 
Strategice care identifică Cerinţele Militare de Standardizare, ca parte a 
Propunerilor de Forţe pentru ţările participante în Procesul de Planificare a 
Forţei. Ea cuprinde patru faze: 

- Identificare, formulare şi aprobare a Cerinţelor de Standardizare; 
- Identificare, formulare şi aprobare a Obiectivelor de Standardizare; 
- Îndeplinirea sarcinilor rezultate din Obiectivele de Standardizare 

de către Autoritatea Corespunzătoare de Standardizare; 
- Implementarea Standardizării de sus în jos şi a feedback-ului.  
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Toate aceste activităţi sunt cuprinse în cadrul unui Program de 
standardizare care reprezintă instrumentul de conducere al NATO pentru 
activităţile de standardizare. 

În acest proces sunt definite/delimitate clar şi responsabilităţile: 
- Ţările membre şi autorităţile militare NATO au responsabilitatea 

identificării cerinţelor de standardizare, ridicând nivelurile cerute şi 
recomandând priorităţile. 

- Comandamentele strategice sunt responsabile pentru identificarea 
Cerinţelor Militare de Standardizare în Propunerile pentru Forţe pentru 
ţările participante, în Planificarea Forţei, stabilesc priorităţile şi nivelurile 
de standardizare. Ele formulează iniţial cerinţele pentru Obiectivele de 
Parteneriat. 

- Ţările membre sunt responsabile de ratificarea şi implementarea 
Standardelor NATO şi identificarea cerinţelor adiţionale necesare 
pentru standardizare. 

 
CONCLUZII 

 
Procesul de standardizare a căpătat o dimensiune reală şi foarte 

concretă pentru Armata României, începând cu momentul invitării 
României, de către NATO, de a adera la Alianţă. 

Eficienţa acţiunilor în comun, a operaţiilor multinaţionale, va fi 
asigurată printr-un grad ridicat de interoperabilitate, care presupune, în 
ansamblu, abilitatea forţelor noastre de a se pregăti şi acţiona împreună 
eficient, cu forţe aliate sau partenere, în vederea îndeplinirii misiunilor şi 
sarcinilor primite. 

Atingerea standardelor NATO nu este uşoară, dar armata are 
personal cu calificarea necesară pentru a realiza această cerinţă de bază. 
Admiterea în NATO nu înseamnă sfârşitul eforturilor de reformare pe linia 
standardizării şi interoperabilităţii organismului militar, ci continuarea 
eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi obligaţiilor asumate. 

În acest context, elementul de bază al standardizării, va fi adaptarea 
procesului de planificare naţională la procesul de planificare NATO şi 
integrarea cu acesta din urmă. 

Planificarea apărării NATO include următoarele cinci discipline: 
armamente; logistică; comandă şi control; resurse şi forţe. Planificarea 
forţei reprezintă mecanismul care integrează aceste discipline în 
Obiectivele Forţei (Force Goals) NATO. 
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Potenţialul ţării noastre este considerabil, iar în cadrul interope-
rabilităţii avem în vedere direcţionările NATO în ceea ce priveşte 
capacităţile în forţe şi mijloace necesare Alianţei. Oferta de capacităţi a 
României poate contribui la sporirea capacităţii de apărare împotriva 
atacurilor NBC, de asigurare a comunicaţiilor şi superioritate a 
informaţiilor, a luptei împotriva terorismului şi altor ameninţări asimetrice.  

Preocupările viitoare vor fi orientate către creşterea 
interoperabilităţii forţelor dislocate şi a capacităţilor de luptă, pentru 
sporirea capabilităţilor de desfăşurare rapidă şi de susţinere a forţelor în 
teatrul de operaţii, cu accent pe capabilităţile de specializare sau “niche 
capabilities”, ceea ce pentru armata noastră ar putea să însemne forţe 
specializate pentru lupta în munte, NBC sau forţe speciale.  

La finalizarea convorbirilor de aderare din decembrie a.c. şi ianuarie 
anul viitor, vom avea imaginea clară a ceea ce vom avea de făcut în toate 
domeniile, inclusiv în domeniul standardizării şi interoperabilităţii.  
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NATO ŞI ROMÂNIA DUPĂ PRAGA.  
NOI DIMENSIUNI ALE CREDIBILITĂŢII. 

Mihai Eugen CÂMPAN, 
Casa NATO 

Summitul NATO de la Praga este, fără nici o îndoială, un eveniment 
istoric care, prin consecinţele sale în plan politic şi strategic, va influenţa decisiv 
evoluţia Europei şi a  lumii în secolul al XXI-lea. 

Deciziile adoptate de Alianţa Nord-Atlantică cu privire la transformarea 
structurilor sale de comandă şi operaţionale, precum şi a modalităţilor sale de 
acţiune în viitor, dar, în special, cea privitoare la extinderea zonei sale de 
responsabilitate, prin invitarea pentru începerea negocierilor de aderare a şapte 
noi state din Europa Centrală şi de Est, reprezintă cea mai ,,revoluţionară'' 
schimbare din istoria NATO. 

Declaraţia NATO adoptată la Praga exprimă, în mod foarte clar, noua 
filozofie a transformării pe care NATO este decisă să o realizeze într-un interval 
de timp extrem de scurt. Matricea soluţionării problemelor care presează asupra 
NATO şi, implicit, asupra raporturilor transatlantice constă în modificarea 
politicii şi strategiei NATO, astfel încât Alianţa să poată răspunde eficient 
noilor provocări ale mediului internaţional, apărute, mai ales, după 11 
septembrie 2001. Obiectivul esenţial al acestui proces constă în dezvoltarea 
capacităţilor şi abilităţilor NATO necesare pentru consolidarea şi garantarea 
securităţii statelor şi cetăţenilor lor împotriva noilor riscuri şi ameninţări 
generate de terorismul global transnaţional, consolidarea legăturilor 
transatlantice şi de parteneriat strategic în Spaţiul Euroasiatic şi extinderea zonei 
sale de responsabilitate. 

Concepţia transformării şi modernizării Alianţei Nord-Atlantice 
prezentate la Praga conţine un număr de răspunsuri la o serie de întrebări 
fundamentale privitoare la natura securităţii globale în secolul al XXI-lea, la 
modificările survenite în raporturile internaţionale cu deosebire după 11 
septembrie 2001, la mijloacele necesare pentru consolidarea relaţiilor pe termen 
lung între partenerii europeni şi SUA, precum şi cea privind rolul, răspunderile 
şi angajarea SUA în gestionarea securităţii europene şi mondiale. Întregul 
ansamblu de măsuri convenite la Praga urmăreşte să confere Alianţei un nou 
statut, să-i asigure tranziţia de la o organizaţie interguvernamentală politico-
militară spre un organism cu o vocaţie de securitate. 
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Invitarea României de a începe negocierile de aderare la NATO s-a 
realizat într-un moment hotărâtor pentru viitorul Alianţei. România se va 
integra, în mai 2004, într-o nouă Alianţă, în care conceptele fundamentale sunt: 
capacitate operaţională crescută, flexibilitate, mobilitate, cu scopul de a asigura 
îndeplinirea unei game lărgite de misiuni, destinate apărării forţelor, populaţiei 
şi teritoriului împotriva oricăror provocări la adresa securităţii. 

Perioada post-Praga este pentru România o provocare istorică, dată de 
oportunitatea de a-şi putea realiza obiectivul strategic într-un cadru internaţional 
favorabil şi cooperant. În măsura în care ţara noastră va demonstra că este 
capabilă să-şi îndeplinească obligaţiile care-i revin ca stat invitat, ea va putea 
atinge, cu siguranţă, un nivel al credibilităţii posibil a-i conferi un nou statut şi 
valoare internaţională. Perioada de preaderare, abordată în mod pragmatic în 
domeniile politicii externe şi al celei militare, susţinută cu resurse suficiente, 
poate completa un certificat de garanţie al recâştigării valorii internaţionale a 
României.  

Preşedintele SUA, George W. Bush spunea la Praga ,,că fiecare ţară 
trebuie să decidă ea însăşi dacă vrea să participe la configurarea lumii sau dacă 
vrea să rămână deoparte, fără a avea nici o influenţă’’. 

1. NATO POST-PRAGA. A DOUA GENERAŢIE  
A ALIANŢEI NORD-ATLANTICE 

Summitul NATO de la Praga a fost calificat drept ,,summitul 
transformării Alianţei Nord-Atlantice''. Expresia are conotaţii mult mai 
profunde, iar folosirea ei în luările de poziţie ale oficialilor NATO şi în 
documentele adoptate la Praga semnifică nu numai o modificare de atitudine, ci 
şi una de concepţie. 

Multe din analizele referitoare la perspectivele Alianţei occidentale 
utilizau tonuri pesimiste, pornind tocmai de la ceea ce ei numeau 
,,disfuncţionalităţile de adaptare'' la noile realităţi ale lumii. Se avea în vedere 
constatarea existenţei unei falii între interpretarea evoluţiei lumii de după 1989 
şi mecanismele practice de acţiune ale Alianţei. Concepţiile strategice adoptate 
de NATO după încetarea Războiului Rece, în 1991 la Roma şi în 1999 la 
Washington, au apreciat corect caracteristicile noii situaţii strategice din 
Europa, definind trăsăturile acesteia şi noul spectru al riscurilor şi ameninţărilor 
cărora NATO trebuia să le facă faţă. Însă, adaptarea conceptuală nu a fost 
urmată în aceeaşi măsură de adaptări operaţionale care să confere Alianţei 
soluţii eficiente pentru gestionarea noilor situaţii de criză post-Război Rece, ca 
în cazul crizelor din Balcani. 
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Un răspuns pozitiv la vocile care prognozau ,,atrofierea'' NATO a fost 
dat în 1999, când, pentru prima dată, NATO publica un document orientat către 
problemele noii lumi, cu relevanţă sporită pentru viitor. Atunci s-au pus clar în 
discuţie transformarea NATO şi pregătirea Alianţei pentru provocările şi 
sfidările secolului al XXI-lea. Procesul de implementare a Conceptului 
Strategic aprobat la Washington nu a fost derulat într-un ritm accelerat.  

Este o realitate că relaţiile transatlantice au cunoscut un declin în ultima 
perioadă de timp, situaţie datorată unor cauze multiple, în esenţă fiind vorba de 
modurile diferite în care Europa şi SUA vedeau lumea secolului al XXI-lea. 
După destrămarea Tratatului de la Varşovia şi a URSS, SUA au devenit singura 
superputere cu vocaţie globală, capabilă de a influenţa şi susţine strategiile 
dezvoltării în noua epocă a globalizării. Ca urmare, SUA au devenit, după 
expresia lui Pierre Hessner, ,,actorul decisiv în orice tip de echilibru strategic 
sau chestiune globală''. SUA sunt, în acest moment, axa sistemului Alianţei 
occidentale şi centrul nervos al actualei economii mondiale globalizante. Din 
această perspectivă, recunoaşte reputatul analist, ,,acţiunea sau lipsa de reacţie a 
SUA la problemele vieţii internaţionale este mai importantă decât tot ceea ce se 
hotărăşte în altă parte''. 

Momentul 11 septembrie 2001 a intervenit în interiorul acestui proces. 
Chiar dacă atacurile teroriste asupra SUA nu au schimbat fundamental lumea, 
în mod cert au modificat atât ritmul transformărilor în cadrul Alianţei, cât şi 
abordarea geopolitică a unei importante zone a globului. În aceste momente de 
accelerare a istoriei, SUA şi-au asumat rolul, deloc facil, de a fi promotorul 
schimbării. 

După tragedia atacurilor teroriste, SUA au înţeles mai repede decât 
partenerii europeni din NATO noile pericole ce ameninţă lumea. Ameninţarea 
indusă de terorismul transfrontalier a devansat, în ecuaţia strategică a securităţii 
globale, dezechilibrele generate de crizele şi conflictele locale de diverse nuanţe 
şi cu diverse scopuri. Terorismul internaţional, conexat cu proliferarea armelor 
de nimicire în masă, a devenit principalul pericol la adresa securităţii statelor şi 
regiunilor. Aceasta pentru că fenomenul terorist nu se manifestă nici în 
epicentre teritoriale distincte şi nici în cadrul unor frontiere convenţionale. El 
migrează în mod insidios, în salturi de-a lungul unor trasee transcontinentale şi 
în forme imprevizibile. 

Din această perspectivă, se poate observa o schimbare semnificativă în 
abordările geopolitice internaţionale. Astfel, în numeroase analize ale evoluţiei 
raporturilor internaţionale se fac aprecieri asupra faptului că, în ultimii doi ani, a 
avut loc o schimbare a centrului geopoliticii mondiale din Europa spre Asia 
Centrală, unde se află zona de contact între Afganistan şi fostele republici 
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sovietice asiatice, ansamblul de contradicţii completându-se cu Pakistan şi 
India, state nucleare veşnic rivale. Tabloul noului centru geopolitic se întregeşte 
la est cu China, puternică şi aflată într-o transformare spectaculoasă, iar la vest 
cu Iranul, Irakul şi Arabia Saudită, trei state cu zăcăminte petrolifere uriaşe, 
ostile, făţiş sau disimulat, politicii SUA şi Occidentului. Această regiune puţin 
cunoscută a generat, în ultima perioadă, serioase stări de tensiune şi chiar crize 
majore, conservând un potenţial de criză de care nu se poate face abstracţie. 
Zona se prezintă ca una din sursele cele mai importante ale terorismului 
internaţional, având şi mai multe state posesoare de arme de nimicire în masă 
care susţin terorismul transfrontalier.  

Într-un asemenea context, NATO trebuia să se adapteze noilor realităţi. 
Deciziile adoptate la Praga au marcat momentul reclădirii credibilităţii sale, al 
transformării dintr-o organizaţie interguvernamentală politico-militară, cu o 
misiune preponderent orientată spre apărarea împotriva unei eventuale 
agresiuni de tip clasic din exterior şi a gestionării unor crize locale, în vectorul 
principal de acţiune împotriva terorismului şi de garantare a securităţii europene 
pentru secolul al XXI-lea. 

Prin deciziile luate la Praga, Alianţa Nord-Atlantică a parcurs cel mai 
,,revoluţionar’’ moment din întreaga sa istorie. Deciziile privind lărgirea 
NATO, prin invitarea a şapte noi state, cele referitoare la consolidarea 
securităţii în spaţiul euro-atlantic, prin întărirea legăturii transatlantice, cele 
privind sporirea capacităţilor şi abilităţilor Alianţei pentru a putea face faţă 
noilor riscuri şi ameninţări la adresa securităţii, cele legate de sporirea 
capacităţilor operaţionale pentru a îndeplini noi misiuni şi responsabilităţi, 
precum şi cele cu privire la consolidarea unor parteneriate sporite cu Rusia şi 
Ucraina converg către concluzia că, practic, se poate vorbi de un nou NATO, de 
a doua generaţie a Alianţei Nord-Atlantice. 

Noul NATO conturat în urma ,,big-bang–ului’’ de la Praga, prin 
implicaţiile sale politice şi strategice, va avea un impact excepţional asupra 
Europei şi lumii secolului al XXI-lea. Prin decizia pe care Alianţa a luat-o, 
aceea de a invita şapte noi state să adere la structurile sale politice şi militare, 
cea mai consistentă extindere din istoria sa, NATO a redesenat, pentru a patra 
oară, de aceasta dată în mod fundamental, harta geopolitică a Europei.  

Consecinţele celei mai masive extinderi a NATO din întreaga sa istorie 
sunt încă sub lupa evaluării. În mod cert, la Praga, sub impulsul SUA, NATO a 
amplificat scenariul european prin crearea unui spaţiu de securitate comună, 
extins de la Atlantic la frontierele Rusiei şi Ucrainei. Acest proces creează 
condiţiile îndeplinirii a cel puţin două obiective strategice fundamentale pentru 
NATO: realizarea controlului asupra întregului spaţiu central şi est-european, 
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cu posibilitatea unei legături directe, peste Marea Neagră, cu zonele cu 
potenţial de risc ridicat din Asia Centrală şi sporirea posibilităţilor unei 
cooperări directe cu Rusia în combaterea terorismului şi a altor ameninţări 
neconvenţionale din regiune. 

Lărgirea zonei de responsabilitate a NATO şi extinderea cooperării cu 
Rusia creează cadrul politic pentru aplicarea măsurilor practice din perspectivă 
strategică şi tactic-operativă. Alianţa se pregăteşte pentru ducerea unor acţiuni 
militare care se fundamentează pe o nouă strategie, cunoscută sub numele de 
,,netwar'' – război-reţea bazat pe căutarea, urmărirea, neutralizarea sau 
nimicirea unui inamic difuz, care se ascunde şi a cărui localizare nu este facilă.  

Unui asemenea obiectiv îi răspund deciziile adoptate la Praga privind 
modificarea structurii de comandă şi de reorganizare a comandamentelor 
operaţionale, precum şi constituirea Forţei de Reacţie Rapidă a NATO. 
Impulsul major în adoptarea acestor schimbări structurale a venit din partea 
SUA. Este cunoscut că ideea noii structuri militare a Alianţei şi a modificărilor 
în ducerea acţiunilor de lupă a fost lansată de preşedintele G.W. Bush ,la 13 
februarie 2001, la Norfolk/Virginia şi prezentată partenerilor europeni ai NATO 
la întâlnirea miniştrilor Apărării, care a avut loc la Varşovia, în toamna lui 2002. 
Conform viziunii SUA, este nevoie de realizarea unor forţe terestre mai suple, 
cu capacităţi de luptă sporite, eficiente, capabile să acţioneze timp îndelungat, în 
condiţii dificile de teren şi climă, a unor forţe aeriene apte de a lovi cu o mare 
precizie orice ţintă şi de forţe navale capabile să optimizeze capacitatea de 
acţiune a forţelor terestre. 

Prin deciziile adoptate la Praga, Alianţa Nord-Atlantică a dovedit că are 
un mare potenţial de creativitate, iar legătura transatlantică, în ciuda tuturor 
divergenţelor de opinii între unii dintre membri săi, rămâne fundamentul 
securităţii europene şi al celei globale. 

2. ROMÂNIA POST-PRAGA. ŞANSA REDEFINIRII STATUTULUI 
ROMÂNIEI PE PLAN INTERNAŢIONAL 

Decizia reuniunii la nivel înalt a NATO de la Praga privind invitarea ţării 
noastre de a începe negocierile de aderare la Alianţă reprezintă o şansă istorică 
pentru România. Începerea negocierilor pentru aderare la NATO reprezintă, 
practic, aşa cum s-a afirmat deja, intrarea României într-o altă etapă istorică. 
Este etapa rupturii definitive cu trecutul şi reintegrarea ţării în spaţiul securităţii 
euroatlantice garantate şi al valorilor libertăţii şi democraţiei. 

Date fiind multiplele considerente de ordin politic, economic şi militar, 
oportunitatea internaţională oferită României la Praga poate fi un moment 
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extrem de important pentru redefinirea statutului său în plan european şi 
internaţional. 

Judecată din perspectiva intereselor naţionale, perioada de negociere a 
aderării la NATO capătă o importanţă cu totul deosebită. Procesul de integrare 
a spaţiului românesc în acest ,,continuum geopolitic de securitate şi democraţie'' 
conferit de NATO oferă factorilor de decizie politică de la Bucureşti 
posibilitatea ca, printr-o strategie post-Praga precisă şi susţinută material şi 
financiar, să poată spori şi consolida toate elementele potenţiale care să 
transforme teritoriul României într-un punct de convergenţă al intereselor 
principalilor actori din zona euroatlantică şi de maximă importanţă strategică în 
aplicarea noii concepţii strategice şi operaţionale a Alianţei Nord-Atlantice. 

În noua configurare a zonelor de interes major pentru NATO, României 
i s-a recunoscut valoarea geostrategică şi, ca urmare, i se va atribui un rol 
deosebit ca ,,punct de control strategic'' al spaţiului situat la est de Marea 
Neagră, pe care numeroşi analişti îl denumesc deja ,,punctul zero'' al politicii 
globale pentru următoarele decenii. Prin aderarea României la NATO se va 
asigura controlul Alianţei asupra bazinului Mării Negre şi Eurasiei, precum şi 
facilitarea legăturii cu zonele fierbinţi din Orientul Mijlociu. Totodată, 
proximitatea zonei de responsabilitate a NATO în bazinul Mării Negre va 
asigura un control direct asupra zonelor de criză din Asia Centrală şi 
supravegherea traseelor resurselor energetice din spaţiul Caucazian şi al Mării 
Caspice, oferind totodată un plus de credibilitate propunerilor României 
privitoare la realizarea unei legături directe, peste Marea Neagră, a reţelei de 
transport al petrolului dinspre Caucaz spre Europa.  

Din perspectivă militară, în regiunea flancului de sud al NATO, 
România contează ca a doua forţă militară, după Turcia. Acest lucru are o 
importanţă deosebită în ecuaţia securităţii şi stabilităţii regionale, dacă se iau în 
considerare sensul reformelor din domeniul militar şi experienţa participării 
unităţilor româneşti la operaţiunile de sub comandă NATO din Balcani. 

Din aceste puncte de vedere, României nu-i poate fi indiferent modul în 
care se va integra în NATO. De măsura în care România va putea demonstra că 
este capabilă să-şi îndeplinească obligaţiile ce decurg din statutul de invitat la 
NATO şi a celor care vor apărea pe parcursul derulării procesului de preaderare 
vor depinde atât nivelul de credibilitate al ţării în cadrul Alianţei, cât şi 
prestigiul său pe plan internaţional. 

În mod evident, în perioada de preaderare la NATO, ţara noastră va 
suporta un proces de ,,supraveghere’’ mult mai atent şi mai exigent decât cel la 
care au fost supuse statele invitate în primul val de lărgire al Alianţei - Polonia, 
Ungaria şi Republica Cehă. Termenele de aderare prevăzute în Declaraţia de la 
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Praga, semnarea Protocolului de Aderare, în martie 2003, şi încheierea 
procesului de ratificare a acestuia de către parlamentele statelor membre ale 
NATO înaintea summitului Alianţei Nord-Atlantice din mai 2004, consacră un 
ritm extrem de rapid al preaderării. Acest calendar dens şi în termene foarte 
strânse răspunde nevoii politice a NATO de a-şi consolida cât mai rapid zona 
de responsabilitate lărgită, noua structură de comandă şi de a realiza cadrul 
strategic necesar implementării modificărilor operaţionale convenite la Praga.  

Admiterea în NATO în mai 2004 corespunde intereselor strategice ale 
României. Accederea în termen scurt a ţării noastre la garanţiile de securitate va 
avea implicaţii pozitive în toate planurile – politic, militar, ecomomic şi social. 
Dar, în acelaşi timp, ea ridică probleme foarte serioase în ceea ce priveşte 
substanţa şi ritmul continuării procesului de reformă internă şi de adaptare 
structurală la noile cerinţe impuse de implementarea deciziilor adoptate de 
NATO la Praga.  

Practic, România trebuie să-şi adapteze din mers concepţia reformelor la 
noua filozofie a NATO. Este nevoie de o translaţie rapidă de la tipul de reformă 
,,pre-Praga’’ la cel ,,post-Praga’’. Schimbarea filosofiei reformei este generată 
de însăşi transformarea NATO.  

România va deveni membră a unui nou NATO în anul 2004 şi, în 
momentul semnării protocolului de aderare la Alianţă, ţara noastă trebuie să 
răspundă în cea mai mare măsură exigenţelor acesteia. Ca urmare, într-o 
perioadă de timp scurtă, de un an şi jumătate, trebuie realizate numeroase 
adaptări în domeniile politic, economic, social, constituţional şi al legislaţiei, în 
zona instituţională şi administrativă, în ceea ce priveşte pregătirea resurselor 
umane capabile să gestioneze problematica apartenenţei ţării la NATO.  

Având în vedere exigenţele pe care Alianţa şi le-a autoimpus la Praga, 
este evident că, pentru statele invitate să acceadă în structurile acesteia, 
libertatea de mişcare în cadrul procesului de preaderare nu va fi prea mare. 
NATO va monitoriza modul de aplicare a obiectivelor şi acţiunilor asumate de 
România în Planul Naţional Anual de pregătire a aderării la NATO (PNA IV) 
prezentat Secretariatului Internaţional al Alianţei, la 3 octombrie 2002. 
Actualizarea şi îmbunătăţirea PNA IV pe baza deciziilor de la Praga reprezintă 
nu numai un proces de adaptare la exigenţele Alianţei, ci şi un factor important 
de îmbunătăţire a imaginii externe a României şi de sporire a credibilităţii sale. 
În cadrul procesului de ratificare a aderării de către parlamentele statelor 
membre, ţara noastră trebuie să se prezinte cu argumente concrete şi solide, care 
să convingă factorii de decizie politică şi opinia publică de justeţea deciziei de 
invitare a României de a deveni membră a NATO. 
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Strategia de reformă post-Praga va trebui să pregătească, din toate 
punctele de vedere, statul român pentru calitatea de membru al NATO. 

Calitatea de aliat de jure al Alianţei impune, în primul rând, asigurarea 
cadrului legislativ destinat asumării şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din 
statutul de membru. Acest lucru presupune preluarea în dreptul intern a acquis-
lui NATO, deci, alinierea la reglementările nord-atlantice referitoare la o serie 
de probleme ce ţin de statutul forţelor armate, desfăşurarea forţelor militare în 
afara teritoriului, prezenţa unor forţe şi mijloace militare pe teritoriul naţional, 
tranzitul forţelor terestre, aeriene şi navale, probleme legate de jurisdicţia 
aplicată trupelor NATO pe teritoriul ţării, atribuţiile autorităţilor naţionale şi de 
la nivel local în gestionarea relaţiilor cu autorităţile şi forţele aliate, problemele 
vamale, legislaţia financiară, reglementarea problemelor privind securitatea 
informaţiilor etc. 

În al doilea rând, atât în calitate de invitat, cât, mai ales, şi după ce va 
deveni membră cu drepturi depline, România va fi pusă în postura de a adopta 
decizii rapide sau de a răspunde unor solicitări exprese la oficialităţilor Alianţei 
în domeniul securităţii naţionale. Îndeplinirea acestui deziderat presupune 
existenţa unui sistem de luare a deciziei politice care să răspundă optim 
solicitărilor NATO. Ca urmare, trebuie avute în vedere schimbări în structura şi 
atribuţiile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în mecanismele procedurale 
ale Parlamentului României şi în sistemul de comunicare şi cooperare 
interministerială. 

În al treilea rând, reforma în domeniul militar şi al industriei de apărare 
va reprezenta un criteriu extrem de important în analizele care vor susţine 
credibilitatea României în procesul de aderare la NATO. Accederea la 
garanţiile de securitate oferite de NATO, în spiritul art.5 din Tratatul de la 
Washington, este, după părerea mea, elementul esenţial de la care trebuie pornit 
în conceperea măsurilor viitoare de restructurare a armatei.  

Credibilitatea ţării noastre în structura militară a NATO va depinde de 
capacitatea factorilor de decizie de a imprima sistemului militar naţional 
caracteristicile de operativitate, flexibilitate şi eficienţă operaţională. Structura 
forţelor, managementul personalului, pregătirea pentru luptă, înzestrarea, 
sistemul de recrutare, cel de mobilizare şi gestionare a rezervei etc. vor trebui să 
răspundă criteriilor NATO.   

În calitate de invitat la integrarea în NATO, România trebuie să 
valorifice din plin experienţa şi prestigiul pe care le-a câştigat până în 
prezent. Însă, acumulările de până acum nu sunt suficiente şi nici nu au 
tăria unui impuls care să ne propulseze automat în structurile politice şi 
militare ale Alianţei. Noua filozofie a transformării NATO nu ne-a 

 176



 
 

surprins nepregătiţi, dar obiectivele formulate şi ritmul de aplicare decis la 
Praga ne pun serioase probleme de readaptare a reformelor şi de 
implementare a unor noi măsuri necesare compatibilizării cu exigenţele 
Alianţei Nord-Atlantice. Şansa istorică a redefinirii statutului internaţional 
al României trebuie valorificată din plin, pentru a asigura un nivel 
ascendent al calităţii vieţii în plan intern şi un rol important în plan 
regional şi european. 

 177



NOI DIMENSIUNI ALE INSTRUCŢIEI PENTRU 
APĂRARE NUCLEARĂ, BIOLOGICĂ ŞI CHIMICĂ 

Colonel dr. Nicolae POPESCU,  
Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare N.B.C. 

Invitarea României să adere la NATO reprezintă un eveniment cu 
semnificaţii deosebite pentru poporul român. Este o recunoaştere a vocaţiei sale 
de făuritor al valorilor civilizaţiei europene şi euroatlantice. 

Asistăm la modificări importante în ceea ce priveşte opţiunile de 
asigurare a securităţii naţionale. De acum înainte, România îşi apără securitatea 
naţională la graniţa intereselor sale fundamentale şi în cadrul securităţii 
colective. Ţara noastră este concomitent beneficiară, dar şi generatoare de 
securitate. Armata a avut un rol hotărâtor în invitarea pentru aderare la Summit-
ul de la Praga, prin derularea hotărâtă a obiectivelor reformei şi prin modul 
exemplar în care militarii români îndeplinesc misiunile asumate în diferite teatre 
de operaţii alături de militarii din armatele Alianţei Nord-Atlantice. 

Restructurarea armatei continuă viguros, este un proces complex şi 
dureros, dar necesar, de neocolit, şi presupune costuri substanţiale. 

Vom ajunge, de la o armată cu efective ridicate, la o structură militară 
profesionistă, modernă, mobilă şi cu viteză de reacţie pentru acţiuni pe spaţii 
mari. 

Şi doctrina NATO va suferi modificări. Se va adopta, printre altele, 
principiul specializării armatelor statelor membre pentru îndeplinirea unor 
misiuni specifice. 

Armata română deja a făcut dovada îndeplinirii misiunilor repartizate în 
cadrul PfP sau NATO într-un mod exemplar, precum B.26I. “NEAGOE 
BASARAB” (“Scorpionii roşii”) şi poliţia militară în Afghanistan, ca şi 
aviatorii din Forţele Aeriene care asigură transporturile strategice în teatrele de 
operaţii. 

Ofiţeri din arma Apărare NBC au îndeplinit şi îndeplinesc şi în prezent 
misiuni împreună cu militari din armatele statelor membre NATO, fiind 
integraţi în comandamentele întrunite din Bosnia şi Kosovo. 

Aici se poate menţiona capabilitatea armatei noastre de participare şi cu 
subunităţi de apărare NBC de nivel companie. Este un domeniu accesibil, 
având în vedere, în primul rând, valoarea resursei umane (a 
ofiţerilor/subofiţerilor de apărare NBC) pregătită la nivel performant, inclusiv la 
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Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare NBC, tradiţia şi experienţa câştigate de-a 
lungul anilor. 

Apărarea NBC a întrunit valenţe multiple în ultimii ani, dar mai ales în 
perioada recentă, când terorismul apelează tot mai mult şi la mijloace de natură 
NBC, iar informaţiile privind înarmarea Irakului cu ADMNBC se confirmă tot 
mai mult. 

În actualul context în care România a fost invitată să adere la NATO, 
riscurile/ameninţările de natură NBC impun cu obiectivitate să fie luate în 
considerare, atât în ceea ce priveşte securitatea forţelor române care acţionează 
în diferite teatre de operaţii, cât şi în eventualitatea acţiunilor teroriste cu 
mijloace NBC asupra unor obiective din interiorul ţării. 

Apreciem că, prin intrarea în următoarea etapă a restructurării şi 
modernizării armatei, Apărării NBC i se conferă importanţă şi roluri crescute. 

Centrul de greutate al acţiunilor trebuie plasat în pregătirea tuturor 
militarilor şi civililor pentru apărarea NBC, în scopul supravieţuirii efectelor 
ADMNBC şi continuării acţiunilor pentru îndeplinirea misiunilor în 
condiţii/medii NBC. 

Cerinţele minimale ale acestei pregătiri sunt reflectate în SMO 
50007/1999 – “Standardul de eficienţă pentru apărarea NBC”. 

Există condiţiile necesare pentru realizarea acestui deziderat. Trebuie 
organizare şi voinţă pentru punerea în valoare a resurselor aflate la dispoziţia 
comandanţilor. 

Acum ameninţările de natura agenţilor chimici şi/sau biologici au 
prioritate în planul pregătirii comandamentelor şi instrucţiei trupelor în 
comparaţie cu tradiţionalele ameninţări nucleare. Departe de a fi “desuete”, 
armele chimice şi cele biologice îşi menţin rolul de “descurajare limitată”. 

Astăzi Ministerul Apărării Naţionale susţine o modernizare de 
esenţă a Apărării NBC. Există baza doctrinar-normativă a acestui proces, 
standardele militare operaţionale, manualele pentru luptă ale unităţilor 
(subunităţilor) de apărare NBC reprezentând un valoros îndrumar 
metodologic. 

Programele de instruire vizează integrarea situaţiilor NBC în acţiunile 
întrunite de lungă durată, în vederea realizării compatibilităţii şi 
interoperabilităţii cu structurile similare ale armatelor statelor membre NATO. 

Apărarea nucleară, biologică şi chimică constituie cheia asigurării 
libertăţii de acţiune la toate nivelurile de planificare, conducere şi desfăşurare 
a operaţiilor întrunite în cazul ameninţării sau/şi folosirii ADMNBC. 

Creşterea importanţei Apărării NBC în configuraţia structurală 
modernă a armatei române este evidentă. 

 179



Normele strict necesare de pregătire în acest domeniu sunt stabilite în 
“Standardul de eficienţă pentru apărarea nucleară, biologică şi chimică 
(NBC)“– SMO 50007/1999. 

Cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor acestui standard se impun ca o 
necesitate obiectivă, de primă mărime, pentru fiecare militar şi civil.  

În acest sens, vom prezenta, în continuare, principalele elemente 
referitoare la pregătirea de bază,  medie şi specializarea iniţială a personalului 
în domeniul Apărării NBC. Pregătirea ofiţerilor, maiştrilor militari şi 
subofiţerilor în specialitatea militară Apărare NBC nu constituie obiectul 
detalierii în acest articol. 

1. PREGĂTIREA DE BAZĂ 

Această pregătire necesită cel puţin 32 de ore, este parcursă de toţi 
militarii din cele trei categorii de forţe ale armatei române. Se 
achiziţionează cunoştinţe şi se formează abilităţile necesare individului şi 
echipei pentru supravieţuirea efectelor unui atac cu ADMNBC şi/sau  
evenimentelor EADA şi continuarea acţiunilor în scopul îndeplinirii 
misiunii până când structurile (subunităţi, unităţi) specializate de apărare 
NBC sunt disponibile pentru sprijin. 

Principalele obiective prevăzute să fie realizate de către militari sunt: să 
cunoască efectele ADMNBC; să detecteze atacurile chimice şi loviturile 
nucleare; să se echipeze operativ (în barem) cu masca contra gazelor şi 
completul de protecţie; să identifice contaminarea chimică şi să cunoască 
indiciile unui atac biologic; să execute decontaminarea imediată; să acorde 
primul ajutor; să aplice măsurile de protecţie în cadrul echipei/grupei înainte, pe 
timpul şi după întrebuinţarea ADMNBC, şi chiar pe timp de noapte sau când 
vizibilitatea este redusă. Problemele/subiectele de pregătire pentru apărarea 
NBC se integrează şi în aplicaţiile, antrenamentele de stat major şi 
exerciţiile din cadrul celorlalte categorii de pregătire militară. 

Supravieţuirea şi cerinţele privind acţiunile de bază sunt menţionate în 
anexa A la SMO 50007/1999. 

2. PREGĂTIREA MEDIE A  
PERSONALULUI CU RESPONSABILITĂŢI 

Personalul este selecţionat din toate subunităţile, eşalon companie 
(similare) şi necesită o pregătire suplimentară, peste cerinţele standardelor 
individuale, în ceea ce priveşte cercetarea NBC şi controlul contaminării 
RBC. Aceşti militari încadrează echipele de apărare NBC şi instruirea lor 
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vizează realizarea următoarelor obiective principale: cunoaşterea 
principiilor de întrebuinţare şi a efectelor ADMNBC; organizarea apărării 
NBC în cadrul companiei (similare); cunoaşterea misiunilor, 
echipamentelor şi a regulilor de angajare a echipei de apărare NBC; 
însuşirea principiilor cercetării NBC şi decontaminării RBC; 
formarea/dezvoltarea deprinderilor pentru aplicarea procedeelor de 
executare a cercetării NBC şi a decontaminării RBC. 

Detaliile privind aceste cerinţe sunt prezentate în anexa B la SMO 
50007/1999. 

3. PREGĂTIREA SPECIALIŞTILOR 

Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare NBC asigură pregătirea ofiţerilor 
şi subofiţerilor prin cursuri cu durate diferite pentru specializarea acestora 
în domeniul Apărării NBC. 

 
3.1. Subofiţerul specialist în apărare NBC de la companie (similare) 

dobândeşte abilităţi pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii principale: 
consilierea comandantului companiei pentru dezvoltarea capabilităţilor de 
apărare NBC în acţiunile militare; instruirea echipelor de apărare NBC; 
menţinerea stării de operativitate a echipamentelor de apărare NBC; 
organizarea şi îndrumarea/conducerea activităţilor pentru executarea 
decontaminării operaţionale; conducerea cercetării NBC. 

 
3.2. Subofiţerul specialist în apărare NBC din statul major al 

batalionului (similare) achiziţionează capabilităţi pentru îndeplinirea 
următoarelor atribuţii: participarea la elaborarea propunerilor privind sprijinul 
NBC; instruirea militarilor în domeniul apărării NBC; actualizarea şi 
monitorizarea situaţiei NBC; pregătirea şi transmiterea ordinelor/rapoartelor 
NBC; planificarea şi îndrumarea pregătirii pentru Apărare NBC a subunităţilor 
batalionului. 

 
3.3. Ofiţerul specialist în apărare NBC din statul major al batalionului 

(similare) este pregătit pentru a fi în măsură să îndeplinească următoarele 
atribuţii principale: monitorizarea şi evaluarea pregătirii pentru apărare NBC a 
subunităţilor batalionului; consilierea comandantului în luarea deciziilor pe 
timpul ameninţării NBC şi continuării operaţiilor în condiţii/medii NBC. 

SMO 50007/1999 specifică aceste cerinţe în anexa C. 
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4. PREGĂTIREA PENTRU APĂRARE NBC A COMANDANŢILOR 

Comandanţii trebuie să aibă cunoştinţe şi competenţe în domeniul 
Apărării NBC, în plus faţă de cele menţionate pentru fiecare militar, dar 
sub nivelul celor prevăzute pentru specialişti. 

Având în vedere complexitatea şi noutăţile problematicii apărării NBC în 
contextul actual, adresăm invitaţia generalilor/amiralilor din toate categoriile de 
forţe să participe la un curs de informare la Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare 
NBC. De asemenea, şefii structurilor centrale, comandanţii de batalioane 
(similare) din Forţele Terestre sunt invitaţi să participe la un curs cu durata de o 
săptămână pentru pregătirea în domeniul Apărării NBC. 

Detaliile privind cerinţele specifice sunt cuprinse în anexa D la 
SMO 50007/1999. 

5. PREGĂTIREA MEDICALĂ NBC 

Cerinţele descrise în anexa H a SMO 50007/1999 evidenţiază 
importanţa deosebită a pregătirii medicale NBC, care totdeauna trebuie 
luată în considerare în baza criteriilor fundamentale de eficienţă a apărării 
NBC la nivelul celor trei categorii de forţe. 

Măsurile de apărare NBC aplicate de personalul medical contribuie la 
protecţia medicală a pacienţilor şi a facilităţilor medicale împotriva expunerii la 
agenţii NBC. Când măsurile de prevenire/evitare nu sunt viabile, au eşuat, 
forţele specializate trebuie să fie capabile să refacă sănătatea personalului care a 
fost expus. Apărarea NBC medicală este o sintagmă pentru domenii medicale 
de sprijin independente şi interdisciplinare: apărarea nucleară medicală, 
apărarea biologică medicală, apărarea chimică medicală. Acestea menţin şi 
refac sănătatea personalului expus la agenţii NBC şi, în plus, oferă dovezile 
atacurilor chimice şi biologice. 

Cunoştinţele, principiile, măsurile şi procedurile necesare sunt accesibile 
prin realizarea apărării medicale NBC în raport cu ultimele dezvoltări ale 
ştiinţei şi tehnologiei şi iau în considerare parametrii militari ai evoluţiei 
ulterioare a cercetării ştiinţifice în domeniu. 

Având în vedere nivelul actual, se impune fără nici o îndoială 
dezvoltarea viitoare în forţele armate a capabilităţilor necesare de evaluare şi 
aplicare a măsurilor de apărare medicală NBC. Aceasta presupune alocarea 
continuă a resurselor necesare dezvoltării programelor de pregătire pentru 
apărarea medicală NBC a armatei române. 

Resurse substanţiale sunt necesare şi pentru înzestrarea forţelor cu 
echipamente şi materiale pentru apărare NBC. În conţinutul obiectivelor de 
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parteneriat stabilite pentru implementare în vederea asigurării interoperabilităţii 
cu structurile militare ale statelor membre NATO se menţionează că “ţările 
răspund de capacitatea de apărare NBC pentru propriile forţe”. 

Forţele Terestre colaborează la elaborarea obiectivelor generale de 
parteneriat G 4424I- Apărare NBC şi G 4490 II- Protecţia colectivă NBC. În 
contextul cerinţelor celor două obiective, până la sfârşitul anului 2002 toate 
unităţile dislocate pentru operaţiuni de sprijinire a păcii conduse de NATO 
trebuie să fie pregătite să contribuie la apărarea împotriva riscurilor NBC prin 
transmiterea rapoartelor de apărare NBC conform “Directivei BI-MNC de 
raportare, volumul IV”. 

Pentru realizarea unui nivel minim, strict necesar al înzestrării cu 
echipamente de apărare NBC performante conform SMO 50025/2000 
“Echipamente şi materiale de apărare NBC–Orientări operaţionale”, 
corespondent cu STANAG 2352 NATO NBC, a structurilor Forţelor Terestre 
operaţionalizate acţional, apreciem că pot fi luate în considerare trei direcţii 
principale de acţiune: 

a) valorificarea temelor de cercetare finalizate în cadrul Centrului de 
Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare NBC şi Ecologie, alocarea resurselor 
financiare necesare realizării prin microproducţie a consumabilelor pentru 
echipamentele de cercetare NBC şi decontaminare, precum şi pentru 
modernizarea unor autospeciale, respectiv pentru producerea softurilor pentru 
instruirea prin simulare; 

b) achiziţionarea unor echipamente şi materiale realizate de industria 
autohtonă (măşti contra gazelor, cartuşe filtrant – sorbante, complete de 
protecţie, pelerine de protecţie, dozimetre); 

c) achiziţionarea din import a unor echipamente şi materiale de specialitate 
performante (detectoare de agenţi chimici CAM sau MULTI IMS, complete de 
protecţie din material filtrant-sorbant tip uniformă de uz general, substanţe 
chimice pentru prepararea soluţiilor de decontaminare). 

Este, de asemenea, necesară achiziţionarea unor echipamente şi materiale 
din domeniul apărării medicale NBC: detector portabil de agenţi biologici, 
antidoturi pentru agenţii chimici de luptă, vaccinuri pentru agenţii biologici. 

Pentru a acţiona eficient în condiţii/medii NBC, în concordanţă cu 
principiile fundamentale ale apărării NBC, unităţile şi subunităţile 
trebuie înzestrate, potrivit prevederilor SMO 50025/2000, cu 
echipamente şi materiale de apărare NBC, astfel: 

a) fiecărui individ trebuie să i se asigure echipamente şi materiale de 
detecţie a agenţilor chimici şi dozimetrice, echipamente de protecţie individuală 
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NBC, de profilaxie, prim-ajutor şi autoajutor, precum şi pentru decontaminarea 
imediată; 

b) unităţile sunt dotate cu echipamente şi materiale pentru detecţie, 
avertizarea şi raportarea atacurilor NBC/EADA, asigurarea protecţiei colective, 
tratamentul răniţilor în condiţii/medii NBC, executarea decontaminării şi de 
mascare cu aerosoli, care să permită continuarea şi îndeplinirea misiunii; 

c) unităţile şi subunităţile specializate de apărare NBC este necesar să 
fie dotate cu echipamente şi materiale pentru detecţia, avertizarea şi raportarea 
atacurilor NBC/EADA, detecţia, identificarea şi confirmarea agenţilor 
biologici, prelevarea de probe contaminate RBC, executarea decontaminării 
totale şi de mascare cu aerosoli. 

O altă categorie de echipamente şi materiale o reprezintă mijloacele 
din dotarea subunităţilor de sisteme incendiare şi gama diversificată a 
mijloacelor destinate instruirii trupelor (de instrucţie, simulare). 
Echipamentele şi materialele cu înalţi parametri calitativi asigură protecţia 
optimă, eficientă şi confortabilă a luptătorului, înlăturând/diminuând 
efectele stresului termic şi psihic. 

Capabilitatea de continuare a acţiunilor în condiţii/medii NBC pentru 
îndeplinirea misiunilor prin utilizarea acestor mijloace moderne, coroborată cu 
valorificarea condiţiilor de mediu, constituie o certitudine care consolidează 
moralul, potenţează voinţa şi multiplică puterea de luptă a militarilor şi 
unităţilor. În perspectiva interoperabilităţii cu viitorii aliaţi, conducerea armatei 
române a decis accelerarea ritmului reformei. Există deja o coerenţă deplină la 
nivelul doctrinelor şi al procedurilor. În cadrul acţiunilor întrunite, la eficienţa 
apărării NBC contribuie şi alţi factori, elemente şi structuri militare, diplomatice 
sau civile. În consecinţă, specialiştii în apărare NBC trebuie să reţină că 
apărarea propriilor forţe începe din punctul de comandă al inamicului. 

Cea mai bună formă de protecţie împotriva unui atac aerian cu agenţi 
chimici sau biologici este distrugerea bazei aeriene a adversarului. Apărarea 
NBC nu se reduce doar la masca contra gazelor şi complete de protecţie! 

Vigilenţa şi adaptarea rapidă la situaţiile frecvent schimbătoare ale 
câmpului de luptă modern se impun pentru mulţi ani în viitor şi apărarea NBC 
se menţine în actualitate mai mult ca niciodată. 

 
BIBLIOGRAFIE:  

 
1. SMO 50007/1999, Standard de eficienţă pentru apărarea NBC; 
2. SMO 50025/2000– Echipamente şi materiale de apărare NBC - Orientări operaţionale. 
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PRIORITĂŢI POST- PRAGA PRIVIND PROTECŢIA 
INFORMAŢIILOR NATO CLASIFICATE ÎN 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 

Comandor Aurel STANCIU,  
Direcţia Siguranţă Militară 

1. STADIUL ACTUAL 

La 8 iulie 1994, România a semnat Acordul de securitate cu NATO, iar 
la 10 septembrie 1994 Codul de conduită, documente prin care şi-a luat 
angajamente clare de a “proteja şi apăra informaţiile şi materialele clasificate 
ale Alianţei şi membrilor acesteia”, în conformitate cu documentul “Securitatea 
în cadrul NATO – C-M(55)15(Final)” şi actele normative naţionale. 

Cadrul legislativ naţional în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate 
a cunoscut o dinamică impresionantă în anul 2002, materializată prin adoptarea 
Legii nr. 182 privind protecţia informaţiilor clasificate, HG 353 pentru 
aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei 
Tratatului Atlanticului de Nord în România, HG 354 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Acreditare de Securitate, Agenţiei de 
Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii şi Agenţiei pentru Distribuirea 
Materialului Criptografic, HG 781 privind protecţia informaţiilor Secrete de 
Serviciu, HG 585 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate în România şi  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 153 / 07.11.2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului 
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS). 

La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, s-au elaborat în acest an 
ordinele ministrului apărării naţionale privind responsabilităţile în domeniul 
protecţiei informaţiilor clasificate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi 
cel privind normele de protecţie a informaţiilor clasificate în Armata României. 

În baza O.U. 153 / 2002, ORNISS este instituţie învestită cu atribuţii 
de reglementare, autorizare şi control, în conformitate cu standardele 
naţionale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, preluând toate 
atribuţiile Autorităţii Naţionale de Securitate (ANS), şi reprezintă 
organismul naţional de legătură cu Oficiul de Securitate NATO (NOS) şi 
cu celelalte structuri de securitate ale Alianţei Nord-Atlantice. Ea asigură 
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aplicarea şi coordonarea unitară a activităţii de protecţie a informaţiilor 
naţionale şi NATO clasificate  pe teritoriul României.  

Domeniile principale în care ORNISS îşi exercită atribuţiile de protecţie 
a informaţiilor clasificate sunt: organizarea securităţii, securitatea fizică, 
securitatea personalului, securitatea documentelor, INFOSEC, securitatea 
industrială.  

Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul protecţiei informaţiilor 
NATO clasificate, în Ministerul Apărării Naţionale, ca Autoritate Desemnată 
de Securitate (ADS), competenţele revin Direcţiei Generale de Informaţii a 
Apărării.  

Trebuie precizat că, în Ministerul Apărării Naţionale, toate aspectele 
legate de domeniile protecţiei informaţiilor clasificate au fost acoperite şi 
înainte prin norme interne (ordine ale ministrului apărării naţionale) al căror 
grad de compatibilitate cu normele NATO de protecţie a informaţiilor 
clasificate, era mai mare sau mai mic, în funcţie de experienţa, capacitatea 
financiară şi resursele tehnice ale ministerului. Astfel, securitatea personalului, 
securitatea fizică şi securitatea industrială au fost asigurate la standarde  
apreciate de experţii Oficiului NATO pentru Securitate, ca fiind în mare măsură 
compatibile cu standardele NATO. 

Măsurile de securitate fizică şi INFOSEC, pe lângă costurile mari pe care 
le implică, necesită şi standarde specifice, care sunt furnizate de Oficiul NATO 
pentru Securitate numai ţărilor membre. 

Este important de subliniat că atât standardele naţionale, cât şi normele 
interne elaborate de Autorităţile Desemnate de Securitate s-au bazat pe 
documentul „Securitatea în cadrul NATO – C-M(55)15(Final)”, care pe 
17.06.2002 a fost înlocuit cu „Securitatea în cadrul NATO – C-M(2002)49”, şi 
„Măsurile de protecţie a organismelor militare şi civile NATO împotriva 
ameninţărilor teroriste C-M (2002)50“. 

Chiar dacă liniile generale ale acestor noi standarde NATO sunt aceleaşi, 
apar şi elemente de noutate, care necesită armonizarea cadrului legislativ 
naţional cu cel NATO. 

În acest sens, un rol deosebit revine ORNISS şi Autorităţilor Desemnate 
de Securitate. 

Contribuţia Ministerului Apărării Naţionale pe linia implementării 
standardelor NATO de protecţie a informaţiilor clasificate se poate sintetiza 
printr-o continuă expertiză a conducerii D.G.I.A. în Consiliul de Coordonare al 
A.N.S., precum şi prin participarea activă a experţilor D.G.I.A. în Secretariatul 
Tehnic, Registrul Central şi în Grupul Consultativ de Lucru pe Probleme de 
Securitate Industrială din cadrul Autorităţii Naţionale de Securitate. 
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2. PRIORITĂŢI POST- PRAGA 

Noul statut al României de „ţară invitată pentru a începe negocierile de 
aderare la NATO” după Summit-ul de la Praga presupune, din partea 
Ministerului Apărării Naţionale/Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, o 
serie de acţiuni prioritare privind protecţia informaţiilor NATO clasificate, după 
cum urmează: 

1. Organizarea securităţii 
• Continuarea armonizării Normelor interne de protecţie a 

informaţiilor clasificate cu standardele NATO; 
• Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiilor Militare 

INFOSEC; 
• Cooptarea în cadrul ORNISS a experţilor din D.G.I.A. pe 

probleme de protecţie a informaţiilor clasificate, în scopul 
asigurării unei interfeţe operative între A.N.S. şi A.D.S.; 

• Continuarea discuţiilor şi consultărilor pe linia serviciilor 
speciale similare privind sarcinile specifice de protecţie a 
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

• Continuarea procesului de educaţie de securitate pe linia 
protecţiei informaţiilor clasificate  în Ministerul Apărării 
Naţionale; 

• Operaţionalizarea structurilor de securitate în cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale. 

2. Securitatea personalului 
• Implementarea sistemului de verificare a personalului compatibil 

cu standardele NATO, prin utilizarea unei proceduri unice de 
verificare, stabilită la nivel naţional, utilizarea formularelor de 
verificare în funcţie de nivelul de clasificare şi raportarea 
rezultatelor verificărilor la criteriile NATO; 

• Continuarea verificărilor conform standardelor NATO, pentru 
personalul armatei care urmează să ocupe funcţii în cadrul 
Alianţei (Grupurile-Ţintă stabilite la nivelul Ministerului 
Apărării Naţionale); 

• Revalidarea personalului militar român aflat în misiune în 
diferite structuri NATO, conform  ultimelor standarde elaborate 
de NATO; 

• Asigurarea instruirii personalului armatei pe linia protecţiei 
informaţiilor clasificate, în funcţie de nivelul de acces. 

3. Securitatea fizică 
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• Elaborarea normelor specifice pentru sistemele tehnice care 
asigură securitatea fizică a instituţiilor, încăperilor, containerelor, 
fişetelor, încuietorilor, prin expertiză a Oficiului NATO pentru 
Securitate; 

• Dimensionarea necesarului de echipamente la nivelul 
Ministerului Apărării Naţionale care să asigure securitatea fizică 
la standarde NATO, ţinând cont de nivelul şi volumul 
informaţiilor NATO clasificate ce urmează a se vehicula în 
cadrul M.Ap.N; 

• Stabilirea furnizorilor autorizaţi de echipamente de securitate 
fizică şi alocarea fondurilor necesare în bugetul M.Ap.N.; 

• Acreditarea sistemelor de securitate fizică a noilor registre, 
subregistre şi puncte de lucru prin care se vor gestiona informaţii 
NATO clasificate. 

4. Securitatea documentelor („registry”) 
•  Înfiinţarea şi acreditarea unor noi registre, subregistre şi puncte 

de lucru, în conformitate cu volumul documentelor NATO care 
se va vehicula în viitorul apropiat; 

• Înfiinţarea şi acreditarea a două registre distincte pentru 
Reprezentanţa Militară şi pentru Delegaţia Permanentă ale 
României la NATO, în scopul diseminării separate a 
documentelor de către Registrul Central NATO şi al asigurării 
unei reacţii oportune la anumite documente; 

• Încadrarea acestora cu personal de specialitate, după modelul 
ţărilor membre NATO. 

5. INFOSEC 
• Înfiinţarea Agenţiilor Militare INFOSEC (Agenţia Militară de 

Acreditare de Securitate, Agenţia Militară de Securitate pentru 
Informatică şi Comunicaţii şi Agenţia Militară de Protecţie 
Criptografică), după reglementarea problematicii la nivel 
naţional în cadrul ORNISS; 

• Abordarea unitară a legăturilor securizate între Delegaţia 
Permanentă, Reprezentanţa Militară ale României la NATO şi 
Registrul Central – Registrul Intern al Ministerului Apărării 
Naţionale – registre / subregistre / puncte de lucru; 

• Înfiinţarea şi încadrarea funcţiilor de ofiţeri responsabili cu 
INFOSEC („IT Security Officer“) în cadrul Reprezentanţei 
Militare a României la NATO. 
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6. Securitatea industrială 
• Analizarea potenţialului de colaborare a firmelor româneşti în 

cadrul unor viitoare contracte NATO, în scopul autorizării de 
securitate industrială, ţinând cont de timpul relativ lung necesar 
desfăşurării acestui tip de verificări (180 de zile); 

• Adâncirea schimbului de experienţă cu experţii ţărilor NATO pe 
linia securităţii industriale. 

Un element important al acestor aspecte este cel care rezidă în 
costurile şi importanţa aplicării standardelor de protecţie a informaţiilor 
clasificate în toate domeniile securităţii. Din punct de vedere al resurselor 
financiare pe care le necesită implementarea standardelor NATO în fiecare 
domeniu de securitate, asigurarea INFOSEC şi a securităţii fizice sunt pe 
departe cele mai costisitoare, în vreme ce securitatea personalului, deşi 
necesită resurse inferioare celorlalte domenii, se constituie în cel mai 
sensibil domeniu, prin factorii de risc ce pot genera compromiterea 
informaţiilor clasificate. 

Acţiunile prioritare punctate anterior sunt elemente de referinţă în agenda 
de lucru a conducerii M.Ap.N./Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, 
existând planuri de acţiune concrete, cu responsabilităţi şi termene clare, a căror 
analiză permanentă va asigura îndeplinirea obligaţiilor asumate de M.Ap.N. pe 
linia protecţiei informaţiilor clasificate. 
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EVOLUŢIA CONCEPTELOR STRATEGICE POST-PRAGA 

Dr. Gheorghe VĂDUVA, 
Centrul de Studii Strategice de Securitate 

Evenimentele petrecute în ultimii ani par să conducă la concluzia că, în 
arta militară, teoria a cedat locul practicii, strategia operaţională trecând pe 
primul plan. Se pare că nimeni nu mai are astăzi timp să despice firul în patru, 
să facă filosofia războiului şi pe cea a confruntării armate, să aşeze în pagină, în 
fel de fel de ipoteze ştiinţifice, principiile, regulile, normele de pregătire şi 
ducere a războiului. Provocările au crescut şi cresc în progresie geometrică, 
ameninţările s-au diversificat, trecând în primă urgenţă cele teroriste şi, în 
general, cele asimetrice, fără a se diminua însă cele ale ADM şi chiar cele 
tradiţionale, iar atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au demonstrat că 
nimic nu este sigur pe lumea aceasta – acelaşi lucru îl demonstrează şi teoria 
haosului -, că  lumea este foarte departe de a fi unitară şi stabilă. 

Nu este însă aşa. Poate cea mai concludentă imagine asupra dinamicii de 
confruntare specifică timpurilor pe care le trăim – la drept vorbind, specifică 
tuturor timpurilor, specifică lumii – rezultă din analiza evoluţiei conceptelor şi 
teoriilor legate de acest domeniu. 

O astfel de analiză este ea însăşi deosebit de dinamică, de complexă, de 
sofisticată, dar şi necesară. Noi, în Cadrul CSSS, avem, încă de la înfiinţare, o 
astfel de preocupare – avem chiar şi un program care se cheamă Concepte şi 
teorii -, şi sperăm că, în scurt timp, vom finaliza şi o lucrare mai amplă pe 
această temă.  

Desigur, nu ne vom ocupa aici de toate conceptele şi teoriile militare din 
lume, ci mai ales de acelea care ţin de strategie, adică de strategia forţelor, de 
strategia mijloacelor şi de strategia operaţională, aşa cum pot fi ele privite după 
summit-ul de la Praga. 

Apărarea împotriva terorismului, cu derivatele sale contraterorismul 
şi antiterorismul, a devenit un concept strategic de primă importanţă. El ţine, 
mai întâi, de ceea ce numim strategie politică, dar şi de strategia operaţională, 
cu implicaţii şi determinaţii categorice în strategia forţelor şi în strategia 
genetică, adică în strategia mijloacelor. Terorismul înseamnă, azi, un război 
asimetric continuu, căruia trebuie să i se răspundă printr-o ripostă continuă, pe 
cât posibil, anticipativă şi preventivă. Se pare că şi acest tip de provocare, 
terorismul, alături de acele provocări mai vechi legate de primejdia ADM, a 
accelerat nu numai procesul de extindere a Alianţei şi de consolidare a unităţii 
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ei, ci şi pe cel de căutare şi implementare a unui nou concept strategic şi, în 
consecinţă, a unor noi strategii, specifice acestui început de mileniu.  

Întrebarea tranşantă care se pune în legătură cu teoria militară este dacă 
aceste strategii au sau nu vreo legătură cu ceea ce, în mod tradiţional, de la greci 
încoace şi chiar de la îndepărtatul Sun Tzî s-a numit strategie, adică, sub o 
formă sau alta, o dialectică a voinţelor în ceea ce priveşte întrebuinţarea forţelor, 
mijloacelor şi acţiunilor pentru atingerea unor obiective politice. 

Răspunsul nu poate fi decât afirmativ, de vreme ce în interiorul Alianţei 
există o dinamică excepţională a conceptelor, care constă într-o adaptare 
continuă la noul mediu strategic de securitate şi chiar în funcţionarea, la acest 
nivel, a unui compartiment de cercetare ştiinţifică foarte substanţial şi foarte 
pragmatic. 

La Summit-ul de la Roma din 1991, NATO a elaborat şi adoptat un nou 
concept strategic care viza, între altele, reconfigurarea filosofiei Alianţei, astfel 
încât NATO să fie în măsură să facă faţă unor noi provocări ce ţin de 
gestionarea crizelor, asistenţa umanitară, asigurarea şi menţinerea păcii etc. 
Trecerea de la o filozofie a ripostelor nucleare sau clasice masive, intempestive, 
gradate, flexibile etc. la una de gestionare a crizelor, inclusiv a provocărilor şi 
ameninţărilor din mediul ciberinformaţional, de menţinere, asigurare şi chiar 
impunere a păcii, de asistenţă umanitară şi de sprijinire a noilor democraţii 
europene nu s-a făcut cât ai bate din palme. Dar s-a făcut. Şi acest lucru este 
foarte important, este esenţial. În tot acest proces foarte complex în care sunt 
implicate toate componentele artei politice şi artei militare, n-au lipsit nici 
contradicţiile, nici viziunile pesimiste, nici sentimentul de inutilitate a Alianţei 
sau cel de teamă privind proliferarea unui nou tip de escaladare. Mulţi au vorbit 
de inutilitatea şi desuetudinea Alianţei, mai ales pentru spaţiul european, care se 
părea că nu este ameninţat de nimeni, radical transformat după încheierea 
Războiului Rece, de necesitatea înfiinţării unor organisme noi sau de 
consolidare a organismelor politice şi de securitate deja existente şi renunţarea 
la cele de forţă. Împotriva unui nou NATO au fost, într-un fel, şi mişcările 
antiglobalizare. 

Lordul Robertson a explicat, pe la începutul acestui an, pe larg, la obiect, 
într-un articol pe care-l considerăm de excepţie, noua filosofie a Alianţei, noul 
ei drum. NATO nu numai că a rezistat acestor presiuni, dar s-a şi transformat şi 
se transformă în continuare. Această transformare nu s-a încheiat şi nu se va 
încheia. Pentru că NATO a devenit o alianţă mult mai dinamică, fiind pusă din 
ce în ce mai mult în slujba unor valori şi a unor interese colective euroatlantice 
foarte actuale. Este posibil acest proces, este posibilă această logică, întrucât, 
aşa cum bine ştim, NATO s-a întemeiat pe un sistem de valori. Conceptul 
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strategic NATO a fost din nou perfecţionat şi modernizat la Summit-ul de la 
Washington din 1999 şi la cel care s-a încheiat acum câteva zile la Praga.  

Conceptul strategic NATO este, deopotrivă, diriguitor şi generativ. El 
vine dintr-un consens politic şi răspunde unui mediu a cărui ostilitate este fluidă 
şi asimetrică. În aceste condiţii, filosofia NATO nu trece pur şi simplu de la 
nişte rigori vechi la alte rigori mai noi, nici de la un tip de ontologie la un alt tip 
de ontologie – ontologia NATO rămâne aceeaşi -, ci de la o funcţionalitate de 
ripostă politică şi militară (masivă, gradată, flexibilă, nucleară, clasică, 
informaţională etc.) la una de gestionare a mediului strategic de securitate, de 
prevenire şi control în spaţiul conflictualităţii, de descurajare a oricărui tip de 
conflict, de consolidare a democraţiei şi de optimizare a raporturilor între marile 
entităţi ale lumii. De aici şi evoluţia unui concept foarte larg de parteneriate 
strategice în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveşte controlul resurselor şi 
al marilor rute către acestea.  

Conceptul strategic NATO este expresia acestei noi filosofii a Alianţei. 
El merită o analiză complexă şi extinsă, pentru că, la urma urmei, el este 
produsul cel mai concludent şi forma cea mai directă a ceea ce este şi va fi 
NATO pentru spaţiul euro-atlantic şi pentru lumea întreagă. Din el derivă toate 
celelalte concepte, inclusiv cele de valoare strategică, între care unul dintre cele 
mai importante ni se pare a fi cel care se referă la structura de forţe. După cum 
se ştie, o astfel de structură este în curs de realizare şi constă în asigurarea unor 
componente de reacţie rapidă şi unor comandamente pe măsură. Aceste 
comandamente vor acoperi toate nivelurile structurii de comandament NATO, 
inclusiv cartierele generale ale Grupurilor de Forţe Interarme Multinaţionale. La 
Praga a fost stabilit un calendar ferm privind realizarea acestora. 

Reexaminarea structurii de forţe a fost determinată de noile provocări. Ea 
ţine atât de politica generală NATO, cât şi de strategia forţelor şi, în opinia 
noastră, comportă  cel puţin trei dimensiuni esenţiale: 

 Extinderea ariei Alianţei prin invitarea celor şapte ţări; 
 Perfecţionarea structurii de forţă, mai ales a unei FRR de 20.000 de 
oameni, astfel încât aceasta să fie capabilă să răspundă noilor 
provocări şi chiar să prevină proliferarea anumitor ameninţări şi 
tensiuni; 
 Modernizarea capacităţilor de susţinere. 

Prin extindere şi lăsarea porţilor deschise, NATO devine altceva decât a 
fost. Devine, în primul rând, o organizaţie euroatlantică şi nu doar una nord-
atlantică. De aceea este foarte posibil ca NATO să se numească, în viitor, 
EATO sau Alianţa de Securitate Euroatlantică. 
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Dar cea mai interesantă dinamică în spaţiul conceptelor şi implicaţiilor 
lor ni se pare a fi cea care se referă la Iniţiativa asupra Capacităţilor de 
Apărare ale Alianţei. Cum bine se ştie, acest concept a fost lansat în aprilie 
1999 la summit-ul de la Washington şi a fost îndelung discutat în mediile 
europene. El urmăreşte ca Alianţa să identifice noile provocări de securitate ale 
secolul al XXI-lea, să configureze tabloul noilor ameninţări şi să fie în măsură 
să reacţioneze eficient la crize de tipul celei din Kosovo, păstrându-şi 
capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile sale fundamentale pentru apărarea 
membrilor săi.  

Acest concept a fost reluat şi la Praga sub forma unei noi Iniţiative 
asupra capacităţilor. Această nouă iniţiativă trebuie să se concentreze  asupra 
unui număr mai mic de capacităţi esenţiale pentru gama completă de misiuni 
ale Alianţei, îndeosebi asupra celor care ţin de aptitudinea NATO de a se 
apăra împotriva terorismului, a atacurilor chimice, biologice, radiologice şi 
nucleare, garantându-se în acelaşi timp superioritatea sistemelor protejate 
de comandament, comunicaţii şi informaţii, ameliorarea interoperabilităţii 
forţelor desfăşurate şi a aspectelor importante privind eficacitatea în luptă, 
precum şi asigurarea desfăşurării rapide şi menţinerii puterii forţelor de 
luptă.  

Acest concept implică foarte multe acţiuni, inclusiv redimensionarea şi 
reorientarea bugetelor, astfel încât, spre exemplu, dacă este necesar, să se 
reducă nivelul forţelor şi să se orienteze resursele spre modernizarea 
materialului. Spre deosebire de alte dăţi, se introduce un concept care se referă 
la capacităţi militare comune, la o specializare corespunzătoare a rolurilor, 
la achiziţionarea prin cooperare  a diferitelor materiale (desigur, este 
vorba de sisteme de arme) şi chiar la finanţări comune şi multinaţionale. 
Este un concept nou şi foarte important, întrucât pune în operă o altă filosofie 
privind noua structură de forţe, cu un grad sporit de interoperabilitate, de 
specializare a rolurilor şi chiar de integrare, mai ales în ceea ce priveşte 
capacitatea de apărare NBC, acţiunea şi reacţia rapidă şi sistemele integrate de 
comandă şi control.  

Tot noua iniţiativă asupra capacităţilor de apărare vizează realizarea 
şi punerea în aplicare a unui sistem de apărare antirachetă în teatru care 
derivă din încheierea unui studiu de fezabilitate al Alianţei privind apărarea 
împotriva rachetelor balistice în teatru. Iniţiativa la care ne referim cuprinde 
aproape toate aspectele privind conceptele care ţin de strategia forţelor, de cea a 
mijloacelor şi, mai ales, de cea operaţională:  

 mobilitatea;  
 susţinerea logistică;  
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 supravieţuirea (capacitatea de autoprotecţie);  
 capacitatea de a-l surprinde pe adversar şi de a-l lua pe părţi;  
 sistemele de comandă, control şi informaţii;  
 desfăşurarea rapidă şi eficace pentru a gestiona o criză pe termen 
lung.  

În Europa (de fapt, în spaţiul euroatlantic), mediul de securitate a devenit 
mult mai complex decât în timpul Războiului Rece. Ameninţările cele mai 
plauzibile pentru securitate provin din conflictele de la periferia Europei, de 
tipul celui din ex-Iugoslavia, sau din proliferarea armelor de distrugere în masă. 
Deci NATO trebuie să fie în măsură să-şi desfăşoare forţe dincolo de 
frontierele teritoriului său pentru a răspunde la crize, fiind în acelaşi timp 
gata să se apere împotriva unei agresiuni deliberate. Aceasta este, de fapt, 
esenţa noului concept strategic NATO. 

„În afară de aceasta – specifică un raport al Consiliului Alianţei -, este 
posibil ca viitoarele operaţiuni militare NATO să fie net diferite de cele care 
erau planificate în timpul Războiului Rece, aşa cum se petrec lucrurile în 
Bosnia-Herţegovina şi în Kosovo, unde forţele aliate şi partenere sunt 
desfăşurate în prezent. Ele se vor derula, probabil, în afara teritoriului Alianţei, 
iar misiunea ar putea dura ani de zile, necesitând soldaţi din numeroase ţări 
care cooperează strâns – în principal, ţări membre, dar, în anumite cazuri, şi 
ţări partenere. Mai mult, competenţele în ceea ce priveşte operaţiile de 
gestionare a crizelor sunt diferite de cele  de război.“ 

De asemenea, noua Iniţiativă asupra Capacităţilor de Apărare - DCI, în 
forma Praga, va contribui la dezvoltarea unei identităţi de apărare europene 
(IESD), întărindu-se astfel capacităţile de apărare ale Europei şi stâlpul 
european al NATO. 

Iniţiativa vizează să consolideze capacitatea Alianţei în cinci domenii: 
 Mobilitate şi capacitate de desfăşurare; 
 Capacitate de susţinere; 
 Eficacitatea luării inamicului pe părţi; 
 Capacitate de supravieţuire (de autoprotecţie); 
 Interoperabilitate în comunicaţii. 

Aceste domenii sunt clare. Ele aduc unele concepte, cum ar fi cel de 
rechiziţii ale mijloacelor de transport şi reglementarea juridică 
corespunzătoare a acestui act, precum şi cel de punere în comun a mijloacelor 
logistice, de unde şi necesitatea creării unor Centre Logistice Interarme 
Multinaţionale în cadrul Grupurilor de Forţe Interarme Multinaţionale. 

Tot în ceea ce priveşte strategia mijloacelor, noua iniţiativă asupra 
apărării NATO a subliniat nevoia de modernizare în continuare a 
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armamentelor, potrivit unor concepte relativ cunoscute care ţin de creşterea 
preciziei loviturilor şi reducerea pierderilor colaterale, mai ales prin 
dezvoltarea sistemelor de arme zi/noapte şi a muniţiilor cu ghidaj de 
precizie, prin perfecţionarea sistemelor de recunoaştere şi supraveghere, a 
sistemelor a apărare aeriană şi a sistemelor de neutralizare a armelor de 
distrugere în masă.  

Referindu-se la ceea ce se numeşte micşorarea decalajelor dintre 
Statele Unite şi Europa privind sistemele de arme, tehnologia informaţiei şi 
capacitatea de proiecţie a forţelor, James Appaturai, într-un articol intitulat „A 
umple crevasa capacităţilor“, vorbeşte de riscurile unei diviziuni, aliatul de 
peste ocean furnizând tehnologia sofisticată, logistica, transportul aerian şi 
maritim, informaţiile şi puterea aeriană, în timp ce ceilalţi se vor găsi din ce în 
ce mai mult în situaţia de a oferi doar mână de lucru, adică îndeplinind sarcini 
de menţinere a păcii pe termen lung.  

Noua iniţiativă1 vine să rezolve şi o astfel de problemă şi să reducă acest 
decalaj dintre SUA şi Europa. Se ştie, europenii lucrează deja la avionul de 
transport strategic A 400 M, la avionul multirol Eurofighter, la elicopterul 
Tigre, la sisteme de transmisiuni moderne, aceste programe contribuind la 
mărirea capacităţii de reacţie europene prin alcătuirea FRR a UE şi dotarea ei cu 
mijloace performante. FRR europeană va fi complementară NATO. Putem 
spune că ea va materializa, într-un anumit fel, conceptul de Identitate de 
securitate şi apărare în spaţiul european, IESD, lansat şi sprijinit de SUA. 
Oricum, în 2003, Uniunea Europeană îşi va îndeplini angajamentul privind 
realizarea unei forţe desfăşurabile de talia unui corp de armată. Desigur, aceasta 
presupune şi resursele necesare. 

Edgar Buckley, referindu-se la realismul obiectivelor europene, arată că 
noua iniţiativă asupra capacităţilor de apărare (DCI) lansată de NATO la Praga 
diferă prin trei privinţe faţă de cea anterioară: a repus mai riguros angajamentul 
naţional, a relevat accentul care trebuie pus pe cooperarea multinaţională ce se 
va materializa în consolidarea mutuală a eforturilor de dezvoltare a capacităţilor 
militare ale UE. În acest sens, există patru principale centre de interes ale noii 
iniţiative asupra capacităţilor de apărare - DCI:  

 Apărarea împotriva atacurilor chimice, biologice, radiologice şi 
nucleare; 
 Asigurarea superiorităţii la nivelul comandamentului şi informaţiei; 
 Ameliorarea interoperabilităţii forţelor desfăşurate şi elementelor 
esenţiale privind eficacitatea în luptă; 
 Asigurarea desfăşurării rapide şi a susţinerii forţelor. 
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Acestea sunt doar câteva aspecte care jalonează evoluţia conceptelor 
strategice post-Praga. O astfel de tendinţă2 se va manifesta în fiecare dintre 
statele membre, inclusiv la nivelul noilor invitaţi. Deja, Statul Major General al 
Armatei României a elaborat, sub formă de proiecte, o serie de documente, de 
doctrine şi manuale – Doctrina Operaţiilor Întrunite, Doctrina Forţelor Speciale, 
manualul Comandamentului Militar Strategic etc., care se adaugă unora mai 
vechi, doctrinele categoriilor de forţe ale armatei – prin care se materializează 
evoluţia conceptelor strategice.  

Acest proces se va continua şi se va accentua în perioada următoare, 
pentru că, fără nici o îndoială, ne aflăm în unul din momentele cruciale ale 
reconstruirii mediului de securitate mondial şi euroatlantic.  

 
NOTE 
 
1 Centrul de Studii Strategice de Securitate, Impact strategic nr. 4-5, 2002, p. 177 
2 Centrul de Studii Strategice de Securitate, HOMINIS, 2001.  
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O POSIBILĂ CONSECINŢĂ STRATEGICĂ 
 A EXTINDERII NATO:PROCESUL DE REGIONALIZARE 

Emil SUCIU,  
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Ne propunem în acest studiu să analizăm dacă extinderea NATO ar putea 
genera unele procese de regionalizare. În acest sens vom apela la ipoteze de 
lucru ce se centrează pe teorii ale globalizării, ale frontierei (în sens geopolitic) 
şi ale pan-ideilor. 

I. GLOBALIZARE, REGIONALIZARE ŞI EXTINDEREA NATO 

1. Regionalizare şi globalizare 
Există o mare diversitate de opinii ce se referă la aceste fenomene. 

Unii analişti apreciază că globalizarea şi regionalizarea sunt laturi ale 
aceluiaşi proces. Alţi teoreticieni şi analişti privesc regionalizarea drept o 
treaptă intermediară ce duce la globalizare. 

Cei mai mulţi dintre cei preocupaţi de aceste fenomene au părerea că 
sunt complementare şi se manifestă concomitent. Astfel, în mod 
paradoxal, globalizarea nu este un proces uniform, fie el pozitiv-
integrativ, globalizant, ca în viziunea lui McLuhan, sau alienant şi 
dezrădăcinant, ce creează o lume în care ruptura dintre semnificaţi şi 
semnificanţi e de nerezolvat, în care globalizarea e dublată de ironie şi 
nefericire apatică într-un sistem al cinismului generalizat (Sloterdijk, 
2001). Iar această idee este argumentată de faptul că globalizarea e 
însoţită şi de procese concomitente de “regionalizare” şi/sau “localizare”, 
procese ce modifică semnificaţia totalizantă a conceptului. Globale sunt 
atât “globalizarea”, în sensul omogenizării, cât şi “regionalizarea” şi 
“localizarea”, în sensul eterogenizării. Aceste procese sunt, de obicei, 
prezentate ca fiind doar aparent contradictorii.  

Importanţa acordată legăturii ascunse - complementaritate sau 
dialectică - între omogenizarea culturală şi eterogenizarea culturală a dat 
naştere şi unor neologisme, precum: fragmegrare, ca rezultat al 
combinării dintre fragmentare şi integrare (Rosenau, 1994), şi glocalizare, 
reunind globalizarea şi localizarea (Robertson, 1995). Legătura dintre 
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semnificaţiile dinamismului global, ce sunt percepute ca transformatoare, 
într-o proporţie nemaiîntâlnită, ale mediului internaţional, pare să ascundă 
cheia accesului la o înţelegere adecvată nu numai a acestor fenomene, ci şi 
a implicaţiilor lor.  

Regionalizarea, fragmentarea, localizarea nu mai pot fi acoperite 
teoretic de noţiunile omogenizării, ale McWorld-ului - aşa cum se credea 
la un moment dat (B.R. Barber, 1992), datorită faptului că globalizarea 
aduce în existenţă nu atât o ordine, cât, mai ales, un sistem de atomizări, 
de disjuncţii. Viteza, volumul şi dimensiunile fluxurilor globale aduc în 
prim-planul politicilor globale tocmai aceste atomizări (Appadurai, 1996). 
Aceste noi fluxuri globale nemaiputând fi explicate doar în termenii 
paradigmei centru-periferie sau ai teoriilor neomarxiste ale dezvoltării şi 
subdezvoltării (Wallerstein, Amin, Wolf). 
 
2. Globalizare, regionalizare şi mediul internaţional de securitate: consecinţe 
strategice ale globalizării şi regionalizării asupra securităţii (sfârşitul 
paradigmei Războiului Rece) 

Globalizarea şi regionalizarea nu pot fi separate de alte forme de 
dezvoltare/evoluţie ale societăţii internaţionale, acestea putând fi înţelese doar 
în cadrul unui context mai larg.  

În privinţa mediului strategic, cea mai importantă schimbare a fost 
reprezentată de sfârşitul Războiului Rece. Dispariţia Războiului Rece, cu 
ordinea sa bipolară, conduce la „pierderea influenţei purificatoare a existenţei 
unui inamic comun şi la apariţia unor tendinţe centrifuge în casdrul celor două 
blocuri anterioare” (G.Alexandrescu, 2002:80). În mod surprinzător, tocmai 
eforturile lui Mihail Gorbaciov de a moderniza economia Uniunii Sovietice, cu 
scopul să reformeze şi implicit să salveze atât comunismul, cât şi „imperiul“ 
(prin glastnosti şi perestroika), au ajutat legitimizarea şi au dat un impuls 
forţelor democratice care au demolat sistemul totalitarist comunist. Este prima 
lecţie privind impactul globalizării, în sensul că aceasta din urmă reprezintă un 
fenomen ce combină răspândirea tehnologiilor moderne şi dezvoltarea 
schimburilor economice cu răspândirea fără precedent a ideilor. 

Sfârşitul paradigmei reprezentate de Războiul Rece a determinat o 
reîntoarcere la „normal“ a politicii internaţionale, adică la un sistem fluid al 
relaţiilor dintre state, dar şi dintre state şi alte entităţi internaţionale. Societatea 
internaţională este diferită de cea din timpul Războiului Rece, în parte şi 
datorită dezvoltărilor progresive catalogate acum drept globalizare. 

Însă analiştii sunt de părere că, alături de globalizare, în fostul spaţiu aflat 
sub influenţă sovietică, se manifestă şi tendinţe de regionalizare, datorate atât 
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lărgirii Alianţei Nord-Atlantice spre Est (ce aduce un plus de securitate şi 
integrare într-o comunitate ale cărei valori principale sunt bazate pe democraţie, 
economie de piaţă şi respectarea drepturilor şi libertăţilor individuale), cât şi 
dorinţei statelor din această zonă de a se integra în Uniunea Europeană (în 
speranţa accentuării dezvoltării din punct de vedere economic). Astfel, deşi se 
păstrează disparităţile regionale existente în perioada Războiului Rece, se poate 
aprecia că locul polarităţii Est/Vest a fost luat de polaritatea Nord/Sud. 
 
3. Globalizare, regionalizare şi securitate 

Globalizarea nu elimină însă problematica geopoliticii tradiţionale, 
deoarece în timp ce economia mondială tinde spre integrare, ca rezultat al 
globalizării capitalului, a pieţelor, informaţiilor etc., problematica geopolitică se 
fragmentează spre direcţii regionale. În absenţa unei confruntări politice 
multipolare, politica regională şi chestiunile securităţii se desfăşoară fără a fi 
afectate de vreun risc, cu impacturi minore asupra dezvoltării în alte regiuni. În 
schimb, controlul şi accesul la resurse energetice (petrol şi gaze) se menţin ca 
probleme delicate în cadrul politicii mondiale. 

Globalizarea a exacerbat anumite ameninţări la adresa securităţii tuturor 
statelor, însă aspectele economice şi celelalte aspecte ce nu se referă la 
securitate generate de globalizare reprezintă, de asemenea, ameninţări la adresa 
stabilităţii şi securităţii interne a statelor aflate în tranziţie sau sub regimuri 
autoritare. Slăbirea sau pierderea controlului pe plan intern (determinată de 
traficanţi de droguri, grupuri religioase, etnice, separatiste şi/sau extreminste, 
acţiuni ale reţelelor de crimă organizată, corupţie, grupuri de presiune etc.) ar 
putea afecta securitatea regională. 

Procesele de globalizare şi regionalizare nu modelează doar economia 
mondială şi comunicaţiile, ci şi politica internaţională şi problemele securităţii. 

Se ştie că globalizarea conduce spre o structură internaţională nouă şi 
destul de larg bifurcată, împărţită între acele ţări care sunt bine integrate şi 
adaptate normelor de evoluţie ale economiei globale şi ţările care fie au rămas 
în urmă, fie caută să se adapteze noii ordini globale.  

Mulţi analişti au privit procesul de lărgire a Organizaţiei Atlanticului de 
Nord ca fiind unul integrator/globalizant, în măsura în care globalizarea 
presupune în acelaşi timp şi regionalizări.  

Decizia de lărgire a NATO luată la summitul de la Madrid (iulie 1997) a 
avut o importanţă deosebită atât pentru Europa, cât şi pentru Statele Unite ale 
Americii. Aşa cum s-a dovedit şi în trecut, acest gen de întâlniri, de regulă, 
modelează viitoarele etape ale istoriei „long durée”, în sensul braudelian, 
stabilind ordinea mondială pentru cel puţin 50 de ani (de ex., acestea au o 
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semnificaţie deosebită vis-a-vis de securitatea, economia, cultura şi politica unei 
anumite regiuni pe termen lung).  

Desigur, la momentul Madrid au existat şi voci care afirmau că lărgirea 
NATO nu se referă doar la subiecte legate de viitorul Alianţei şi de conceptul 
de securitate, ci şi de alte problematici, precum prezenţa militară a SUA în 
Europa (neexistând, în viziunea UE, un alt motiv serios pentru a explica 
prezenţa militară americană decât prin politica de securitate a NATO, 
divergentă uneori, sub influenţă americană, de politica de securitate a UE).  

În urma destrămării fostului bloc politico-militar comunist şi opţiunii de 
lărgire a NATO prin includerea unor state foste membre ale acestui spaţiu 
geopolitic au rezultat atât un puzzle de noi state independente, cât şi lansarea 
unui proces de regionalizare a trei viitoare zone geostrategice. Astfel, după 
încetarea Războiului Rece, am fost martorii unui asemenea proces de 
regionalizare, care a devenit evident în Europa Centrală, în Europa de Sud-Est 
şi în regiunea Baltică.  

Noua Europă Centrală. În Estul Europei, eşecul comunismului era 
evident încă din anii ’80, iar cea mai rapidă ieşire din capcana ideologiei 
comuniste nu s-a realizat aşa cum se credea în centrul zonei (ex-URSS), ci la 
periferie - în Europa Centrală. Activitatea (din perioada 1980-1990) 
Intelligentsiei din capitalele Europei Centrale - Praga, Budapesta şi Varşovia - a 
ajutat aceste ţări să implementeze destul de repede noile strategii şi politici, 
legate mai mult de identitatea regională a unei arii date, decât de politica 
naţionalistă şi izolaţionistă. Şi aceasta deoarece, pentru ţările din această zonă, 
ieşirea din umbra comunismului a fost un demers regional, şi nu unul 
izolaţionist, ca în alte periferii ex-sovietice, precum Asia Centrală şi Caucaz. În 
încercarea de a se alătura Occidentului democrat, ţările Europei Centrale foste 
comuniste au optat pentru construirea unei identităţi regionale bine delimitate. 
Astfel, Grupul de la Vişegrad, Acordul de liber schimb pentru Europa Centrală, 
Iniţiativa Central-Europeană (CEI) etc. au reprezentat piloni importanţi în 
construcţia instituţională bazată pe cooperare, stabilitate şi dezvoltare şi, în 
acelaşi timp, “vehicule” pentru obţinerea identităţii regionale bine delimitate. Se 
poate, de asemenea, aprecia că procesul de regionalizare din această zonă a 
Europei are anumite reminiscenţe (bazate pe moşteniri, tradiţii şi elemente 
culturale comune). 

Faptul că cele trei ţări central europene ex-membre ale spaţiului controlat 
de Rusia au fost integrate în primul val al lărgirii NATO a adus în prim-plan 
ideea că importantă nu a fost doar aderarea la această alianţă politico-militară, ci 
şi construirea unei identităţi regionale comune, ce ar putea fi percepută ca un 
pol regional în ceea ce priveşte atât securitatea, cât şi dezvoltarea economică. 
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Acest fapt poate fi considerat ca o primă consecinţă strategică a procesului 
integrator generat de lărgirea NATO, fiind şi un atu pentru integrarea în 
Uniunea Europeană (2004).  

Europa de Sud-Est şi Zona Baltică. După Madrid s-au accentuat anumite 
idei şi iniţiative de regionalizare şi în cadrul altor zone din fostul bloc estic, 
precum Europa de Sud-Est şi Zona Baltică. Astfel, ţări precum România, deşi 
păstrează încă o identitate central-europeană, cel puţin din punct de vedere 
geografic, sunt percepute de către analişti ca aparţinând unei noi structuri 
regionale, cu o nouă identitate, şi anume: Europa de Sud-Est. În ceea ce priveşte 
conceptul de Europa de Sud-Est, acesta nu este chiar atât de nou din punct de 
vedere geopolitic pe cât se credea la un moment dat, şi aceasta deoarece are o 
anumită istorie în spate.  

Pentru prima dată acest concept a fost utilizat de geografii germani în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi dezvoltat ulterior (înainte de primul 
război mondial) de istoricul român Nicolae Iorga. În cadrul acestui concept 
geopolitic erau incluse şi Zona Balcanică, precum şi cea mai mare parte a 
republicilor din fosta Iugoslavie.  

Un rol important în construirea unei identităţi regionale sud-est europene 
l-au avut dezvoltarea unor iniţiative, precum: SECI (South-Eastern Cooperation 
Initiative), SEEI (Iniţiativa NATO pentru Europa de Sud-Est), SEEGROUP 
(Grupul Director pentru Cooperare în Domeniul Securităţii în Europa de Sud-
Est), Pactul de Stabilitate din Balcani etc., cu scopul de a crea cadrul 
instituţional în care să poată fi abordate problemele cu care se confruntă ţările 
din această regiune, facilitând în acelaşi timp şi dialogul şi cooperarea între 
organizaţiile guvernamentale şi cele neguvernamentale.  

Mai mult, înainte de a primi invitaţia de aderare la NATO, România şi 
Bugaria au intensificat cooperarea politică, economică, militară etc. cu două ţări 
membre ale Alianţei -Turcia şi Grecia -, întărind astfel cooperarea regională. 

Acelaşi lucru pare să fie valabil şi pentru ţările baltice (mai ales în 
perioada de dinaintea Summitului de la Praga), care, deşi fac parte din Europa 
de Est, au încercat să-şi construiască un gen de identitate regională comună, şi 
anume, una baltică. Iniţiatorii construirii unei identităţi baltice au fost 
Danemarca şi Suedia, iar această iniţiativă cuprinde întreaga Regiune Baltică - 
Letonia, Lituania, Estonia, Finlanda, dar şi Polonia.  

Ideea “comunităţii baltice‘ are un anumit fundament istoric, bazat pe 
cooperare şi înţelegeri (la nivel politic, economic, social, cultural, militar etc.) 
reciproce între ”jucătorii” regionali, în vederea conturării unei identităţi baltice. 
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II. EXTINDEREA NATO CA INTERFERENŢĂ  
A UNOR FENOMENE DE FRONTIERĂ 

Un alt demers ce poate fi urmat pentru analiza procesului de extindere a 
NATO este cel referitor la paradigma frontierei (Bădescu, Dungaciu, 1995) 
potrivit căreia sinteza produsă prin impactul unor frontiere generează culturi 
originale şi durabile. Studiul frontierei elaborează “sisteme analitice noi de 
evaluare a proceselor frontierei şi a reacţiilor pe care aceasta le stârneşte, 
contribuind astfel la formarea unor noi tipuri de culturi, pe care le-am denumi 
culturi ale reacţiei sau reacţionare […] Peste tot pe unde se desfăşoară 
înaintarea unei frontiere, se naşte în mod spontan un tip special de cultură, pe 
care în altă parte am denumit-o <cultură critică>, dar pe care o putem denumi 
tot atât de bine şi cultură a reacţiilor sau <cultură reacţionară>. Acolo unde 
<cultura locală> a declanşat un curent de reacţii puternice, sinteza produsă a 
fost, la rândul ei, originală şi durabilă”(Bădescu, Dungaciu, 1995:15, vol.I). 
Această sinteză, în cazul etno-paradigmei reprezentate de naţiunea română, ca 
flux etno-cultural generator de securitate regională (ordo romana), se opune 
ordinii suburbane (suburbium). 

Un al doilea demers, complementar paradigmei frontierei, este 
reprezentat de utilizarea unei ipoteze de lucru ce porneşte de la teoria pan-
ideilor, aplicată la confruntarea între pan-ideile nord-atlantică şi europeană pe 
fondul noului mediu de securitate global, prin intermediul căreia să putem 
identifica rolul regional şi global al României, în calitatea de invitat la aderarea 
la NATO şi candidat la aderarea la Uniunea Europeană. 

Pan-ideea euro-atlantică. Potrivit teoriei lui Haushofer, pan-ideea 
desemnează “agregarea dintre o etnie şi ceea ce aceasta consideră a fi teritoriul 
ei de expansiune legitimă” (Bădescu, dungaciu, 1995:19, Vol.II). În opinia 
noastră, paradigma pan-ideilor poate fi extinsă de la cadrul de referinţă al 
expansiunii legitime etnice la o paradigmă de expansiune culturală considerată 
legitimă. În acest sens, extinderea NATO, ca extindere sau expansiune a unei 
frontiere “legitime” a civilizaţiei occidentale, reprezintă nu numai o expansiune 
a unui bloc militar, ci şi o expansiune a frontierei culturale, izvorâte încă de la 
revoluţia engleză, cu întreaga sa axiologie (“democraţie”, “libertăţi 
individuale”, “justiţie bazată pe legi constituţionale şi organice”, dar şi 
“securitate naţională şi a frontierelor legitime”). Astfel, se poate vorbi de o 
frontieră euro-atlantică şi o pan-idee euro-atlantică, purtătoare a acestor valori 
occidentale. Această pan-idee este creaţie a Războiului Rece, prin liniile 
geopolitice artificiale trasate prin Tratatul de la Yalta.  
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Ideea pan-euro-atlantică şi ideea pan-sovietică au diluat, în privinţa 
Europei, tentaţiile frontaliere de absorţie geostrategică a regiunilor considerate 
periferii, transferând problematica geopolitică în sfera negocierilor privind, în 
principal, armele de distrugere în masă. 

Pan-ideea euro-atlantică poate fi considerată ca o formă de re-
implementare a frontierei americane în Europa. Astfel, dintr-un model artificial 
creat la Yalta, această pan-idee de sorginte nord-americană tinde să se 
“desfăşoare” în mod “natural” în cadrul regiunilor europene foste comuniste 
(state din Europa Centrală, Europa de Sud-Est, statele baltice).  

Deşi frontiera naturală reprezentată de Oceanul Atlantic este destul de 
vastă, s-ar putea afirma că este testabilă teoria potrivit căreia frontierele sunt 
mai degrabă culturale, decât geografice (ca exemplu, poate fi dată 
implementarea ideilor de “democraţie”, “drepturi şi libertăţi individuale” etc.). 

Această pan-idee reprezintă un reziduu etno-psihologic, fapt demonstrat 
şi de susţinerea largă din partea populaţiei României a procesului de aderare a 
ţării la NATO. Valorile occidentale sunt percepute ca aparţinând direct 
“umbrelei” reprezentate de Alianţa Nord-Atlantică. Astfel, se poate spune că 
aceste valori reprezintă (pan)idei deja implementate în mentalul colectiv 
românesc. 

NATO a cunoscut trei etape istorice: 
- etapa Războiului Rece, caracterizată prin frontiera rigidă reprezentată de 

Cortina de Fier şi a cărei justificare a devenit, în timp, apărarea împotriva 
escaladării unor posibile conflicte nucleare; 

- etapa post-Cortina de Fier, ce a constat în deschiderea frontierei nord-
atlantice, inclusiv prin extinderea acesteia (primirea Cehiei, Ungariei şi Poloniei 
în blocul politico-militar nord-atlantic).  

- etapa începută o dată cu atentatele de la 11.09.2001, din SUA. Această 
fază a extinderii frontierei NATO, desfăşurată sub titulatura “războiului global 
împotriva terorismului”, este caracterizată prin “redefinirea rolului NATO, în 
noul context geostrategic”, dar şi prin invitarea, la Praga, a şapte noi state.  

Nu întâmplător, cele trei ţări incluse în NATO în primul val al aderării 
aparţin Mitteleuropei istorice. Iar majoritatea statele neinvitate aparţin aceleiaşi 
Mitteleurope. 

Ceea ce diferenţiază, din perspectiva extinderii frontierei nord-atlantice, 
această fază de precedenta este “politizarea” mult mai accentuată a deciziei de 
extindere, concomitent cu creşterea rolului SUA în luarea acestei decizii. Nu 
atât nivelul de pregătire (profesionalizare) şi înzestrare a Forţelor Armate a mai 
contat, la summitul de la Praga, din noiembrie 2002, cât, mai ales, 
considerentele politice şi geostrategice ale SUA privind extinderea frontierei 
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nord-atlantice pe axa Nord-Est, respectiv Sud-Est europeană, chiar dacă statelor 
invitate la Praga li se vor cere profesionalizarea şi specializarea unor anumite 
segmente ale Forţelor Armate.  

În esenţă, extinderea frontierei euro-atlantice pe axa Sud-Est europeană 
prin invitaţiile oficiale de a deveni membre cu drepturi depline primite, la 
Praga, de către România şi Bulgaria (ca frontieră de legătură cu Turcia, ţară 
membră NATO, şi ca frontieră de pan-acces la Marea Neagră) reprezintă nu 
doar o contrabalansare a frontierei slave (cu pivotul în peninsula Crimeea), ci şi 
o tentativă de “claustrare” a spaţiului instabil din punct de vedere politico-
militar din cadrul fostei Iugoslavii şi Albaniei (ideea creării Albaniei Mari, 
Kosovo, integrarea Sloveniei în NATO etc.). 

Din perspectiva teoriei frontierei, s-ar putea afirma că, dacă pentru linia 
de forţă geostrategică “Germania-Austria-Ungaria“ invitaţia de integrare în 
NATO primită de România poate însemna acum “reclădirea” Mitteleuropei, 
pentru alianţa tradiţională SUA-Marea Britanie extinderea frontierei nord-
atlantice pe direcţia Sud-Est semnifică realizarea/crearea unui hinterland militar 
(ca zonă-tampon cu frontiera slavono-rusă a Mării Negre - Crimeea, Insula 
Şerpilor). 

Este, de asemenea, de remarcat şi opinia lui E. de Martonne, care exclude 
din Mitteleuropa Iugoslavia şi Bulgaria, dar menţine, categoric, România, iar J. 
Ancel reintroduce Iugoslavia, nu şi Bulgaria, în cadrul Europei Centrale 
(K.Hausfhofer, 1937:26). 

Se poate aprecia că extinderea NATO reprezintă o fenomenologie mai 
vastă, constând în expansiunea pan-ideii nord-atlantice, formate în perioada 
istorică a Războiului Rece. Însăşi formula de extindere prin "valuri" reprezintă 
un fenomen de frontieră (elocvente în acest sens fiind conceptele vehiculate, 
precum: următorul val al extinderii, valul al doilea, valul al treilea etc.).  

Frontiera nord-atlantică versus frontiera rusă. Aşa-zisul sfârşit al 
Războiului Rece înseamnă, în opinia noastră, izbânda (posibil temporară) a 
unui sistem politico-militar asupra celuilalt. Confruntarea dintre frontierele 
SUA şi ale Federaţiei Ruse nu s-a încheiat. Dovadă stau chiar poziţia şi 
acţiunile Federaţiei Ruse, de exemplu, intenţia de creare a unei “Organizaţii 
Colective de Securitate” care să cuprindă trei grupuri regionale de forţe (un 
grup de Vest - F. Rusă şi Belarus, un grup al Caucazului de Sud - F. Rusă şi 
Armenia şi un grup al Asiei Centrale - F. Rusă, Kazakhstan, Kirghistan şi 
Tadjikistan). 

Pe de o parte, extinderea frontierei nord-atlantice spre Nord-Estul Europei 
(în urma invitaţiei de aderare primite de Lituania, Letonia şi Estonia) conduce la 
enclavizarea frontalieră a regiunii Kaliningrad, asemănătoare cu enclavizarea 
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din epoca Războiului Rece a Berlinului de Vest. Această situaţie ar putea duce 
la noi tensiuni politico-militare, sociale, economice, dar şi etnice şi, implicit, 
geostrategice în plan regional. Se poate aprecia că, prin “închiderea” Mării 
Baltice - în urma nominalizării la aderare a ţărilor baltice - de către NATO, este 
posibil să apară tensiuni din partea F. Ruse, care nu are acces decât la unele 
decizii politice, şi nu militare, ale NATO, dar care va avea acces geografico-
militar la Marea Baltică (Kaliningrad). De asemenea, este de luat în considerare 
şi o mai veche propunere a Germaniei de creare, în locul acestei enclave, a 
“zonei libere Könisberg”. 

Este relevant şi procesul de negociere dintre cei doi poli de putere 
mondială privind situaţia din Cecenia. Dacă înainte de atacurile teroriste din 11 
septembrie 2001 şi recentul atac terorist de la Moscova separatiştii ceceni erau 
consideraţi de Administraţia Statelor Unite ale Americii “luptători pentru 
independenţă”, în contextul războiului global împotriva terorismului aceştia au 
devenit, în marea lor majoritate, “terorişti talibani”. Aceeaşi situaţie este 
percepută de către Administraţia americană şi în privinţa luptătorilor refugiaţi în 
Valea Pankisi din Georgia. Apare astfel întrebarea dacă se poate vorbi de un 
schimb negociat prin care, pe fondul “luptei globale împotriva terorismului”, 
Statele Unite ale Americii oferă Federaţiei Ruse anumite drepturi de 
teritorialitate în Asia Centrală şi de păstrare a influenţei asupra expansiunii 
frontierei regionale, primind în schimb, în virtutea pan-ideii euro-atlantice, cele 
trei state baltice ca membre ale unui organism politic, nu numai militar. 

III. APRECIERI ŞI CONCLUZII. CONSECINŢE PENTRU ROMÂNIA 

Privind în urmă la originile Războiului Rece, s-ar putea spune că NATO 
a fost creată şi cu scopul de a construi o Europă integrată. Tendinţa istorică a 
Europei este cea de integrare pe baze civilizaţionale. Unii analişti apreciază în 
acest sens că o Europă integrată înseamnă o Europă unită, dar şi diferenţiată 
din perspectivă regională. 

Lecţia învăţată după primul val al lărgirii NATO, şi anume că procesul de 
integrare în NATO şi, implicit, apropierea de valorile occidentale sunt 
dependente nu atât de succesul stabilităţii, tranziţiei spre democraţie şi 
economie de piaţă a unei anumite ţări, cât, mai degrabă, a unei regiuni 
geopolitice, a fost înţeleasă şi aplicată cu succes de România şi Bulgaria 
(Europa de Sud-Est), ca şi de cele trei ţări baltice, aceste ţări fiind invitate să 
adere la Alianţă în cadrul Summitului de la Praga (noiembrie 2002).  

Unii analişti sunt de părere că, pentru a descrie rolul unei ţări situate 
într-o anumită regiune, dar care joacă un rol deosebit în cel puţin alte două 
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regiuni adiacente, este necesară utilizarea conceptului latin “trio confinium”. 
Se pare că un astfel de rol joacă sau ar putea juca şi România, pe fondul 
recentei invitaţii de a deveni membră a NATO (mai ales prin importanţa Mării 
Negre în actualul context geopolitic). Un puternic argument în acest sens este 
reprezentat de posibilul rol al României - în viziunea Administraţiei americane 
(G.W.Bush în cadrul discursului de la Bucureşti) - de “pod de legătură” în 
relaţia cu “noua Rusie”, adică de liant între Moscova şi lumea occidentală, 
motiv pentru care, în presa din capitala rusă, această declaraţie a fost 
comentată ca pe o invitaţie adresată României de a fi mediator în relaţia F. 
Rusă-NATO. În acest sens se poate vorbi şi despre expansiunea zonei de interes 
strategic a României înspre Caucaz şi Orientul Apropiat şi  Mijlociu. 

Putem aprecia că expansiunea pan-ideii euro-atlantice cuprinde şi o 
expansiune a pan-ideii Mitteleuropei. Acest fenomen geopolitic impinge F. 
Rusă să îşi reorienteze interesele geopolitice spre zona asiatică şi pacifică. 

De asemenea, statele baltice, România şi Bulgaria vor căpăta, probabil, 
o importanţă deosebită, în noua lor calitate de hinterland, de zone de frontieră 
pe scena „confruntărilor” geostrategice în câmpul fostului Război Rece. Se 
poate aprecia că, pe termen lung şi foarte lung, mentalul colectiv în regiune va 
fi influenţat de decizia de extindere a Alianţei luată la Praga, prin: 

- constatarea că Războiul Rece s-a sfârşit cu adevărat, dar a fost 
înlocuit cu un alt tip de conflict, de această dată asimetric, în cadrul căruia 
accentul trebuie pus pe vulnerabilităţi; 

- există noi pericole nucleare, din partea altor state decât cele două 
mari puteri protagoniste ale Războiului Rece; 

- conştientizarea faptului că globalizarea terorismului a implicat şi 
globalizarea luptei împotriva, mai nou, celei mai periculoase ameninţări la 
adresa securităţii. 
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ANEXĂ 
Globalizarea –proces complex cu multiple consecinţe. 

 
“Globalizarea” este unul din cuvintele-cheie ale anilor '90, ce a trecut 

de mult din domeniul ştiinţelor sociale în cel al jurnalisticii şi al limbajului 
cotidian. Cu toate acestea, sau poate tocmai din acest motiv, se face simţită 
o lipsă de instrumentar teoretic şi de claritate conceptuală în tratarea 
acestui fenomen (Kloos, 2000). Un scurt istoric (din punct de vedere 
conceptual) al termenului ne poate ajuta să restrângem câmpul analizei.  

“Global”, în sensul de “la nivel mondial”, începe să fie folosit în 
Anglia secolului XVI, în urma expansiunii maritime europene şi apariţiei 
“sistemului mondial modern” (Wallerstein, 1990). La momentul respectiv, 
tendinţa “câmpului gravitaţional cultural”, ce părea a se îndrepta spre o 
îndepărtare a vieţii umane de ecumenele de mari dimensiuni (religioase, 
culturale, politice, comerciale etc.) înspre unităţi sociale mai mici, dă 
semne de inversare. În America, Asia de Sud-Est, Africa şi, în special, în 
Europa Occidentală are loc o dezvoltare, în mare parte autonomă, a unor 
formaţiuni sociale de mari dimensiuni (formaţiuni imperiale etc.), ce vor fi 
apoi, gradual, înlocuite de lumile Eurocoloniilor (Appadurai, 1996). Un 
ansamblu de ecumene suprapuse, în care migraţia, comerţul, pan-ideile, 
cuceririle etc. creează legături intersocietale din ce în ce mai numeroase, 
înlocuiesc vechea lume medievală în decursul “lungului secol al XVI-lea”. 

Odată cu apariţia, în acest secol, a ceea ce B. Anderson (2000) 
numeşte “capitalismul tiparului”, în această lume se declanşează o 
răsturnare de proporţii la nivelul imaginarului. Puterea tiparului creşte 
gradul de abstractizare şi raţionalizare a lumii sociale, creând un punct de 
inflexiune major în procesul de “dezvrăjire a lumii” prin apariţia, în chiar 
inima modernităţii incipiente, a comunităţilor imaginate în mod 
primordial, configurând ceea ce Appadurai (1996) numeşte “paradoxul 
primordialismului construit”.  

Chiar dacă revoluţia culturală şi politică indusă de apariţia 
“capitalismului tiparului” şi de dinamica afinităţilor şi a diferenţierilor 
culturale extinse pe care a dezlăntuit-o în lumea modernă sunt doar 
precursori modeşti ai gradului de interconexiune a lumii de azi, problema 
“primordialismului construit” rămâne la fel de stringentă şi în lumea 
globalizată a “modernităţii târzii”. 
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Adjectivul “global”, după o lungă perioadă de „hipocogniţie“ 
(Levy,1984: 227), capătă o nouă relevanţă, dar şi un sens procesual, într-o 
perioadă de crize şi modificări culturale importante (de ex., în anii ‘60 
McLuhan introduce metafora “satului global”, ca expresie a unei noi stări a 
vecinătăţii şi apropierii umane datorate mijloacelor electronice de 
comunicare).  

Termenul de “globalizare”, într-o formă gramaticală sugerând 
procesualitatea, îşi derivă semnificaţia actuală dintr-o conştientizare a 
faptului că lumea tinde să devină un gen de sat global sau cel puţin un 
sistem economic, social, politic şi cultural unic (Kloos, 2000). Teoriile de 
genul celei susţinute de McLuhan au supraestimat totuşi implicaţiile 
comunitare şi omogenizatoare ale noilor mijloace de comunicare în masă. 
Globalizarea nu a dus la apariţia unei lumi integrate, pradă unui proces 
inefabil şi implacabil de mcdonaldizare (Ritzer, 1994), a unei culturi 
uniforme şi uniformizatoare, decât pentru a crea o lume a dezrădăcinării, 
alienării şi hiperrealităţii, pe de o parte, a creşterii importantei relaţiilor 
cuaternare (Calhoun, 1992) şi a fantasmelor comunităţilor virtuale, pe de 
altă parte. 

În „Global Century: A National Security Strategy for a New Era“ (2000), 
globalizarea este definită ca:  
 a) proces de accelerare a integrării economice, tehnologice, culturale şi 
politice, alături de guvernare democratică, economie de piaţă, respectarea 
drepturilor omului, dinamism economic şi revoluţia comunicaţiilor, acestea 
fiind tendinţele pozitive, fiind prezentate şi  
 b) tendinţele negative datorate acţiunilor statelor-problemă, conflictelor 
interetnice, proliferării armelor de distrugere în masă, terorismului, traficului de 
droguri, crizelor internaţionale, sărăcirii resurselor, colapsului unor pieţe, 
creşterii accelerate a numărului populaţiei, dezastrelor ecologice, răspândirii 
bolilor, corupţiei, criminalităţii organizate etc.  

Trebuie însă făcută precizarea că globalizarea se diferenţiază de alte 
caracteristici ale vieţii moderne actuale, precum: post-modernizare, 
regionalizare, localizare, fragmentare, interdependenţă etc. şi, de aceea, se 
impune clarificarea limitelor şi conţinutului specific al conceptului de 
globalizare. În sens general, globalizarea include unul sau mai multe dintre 
următoarele procese ce se produc pretutindeni în lume, cu o intensitate mai 
mare sau mai mică: 
  Accelerarea şi, implicit, comprimarea multor tendinţe existente, cum 
ar fi, spre exemplu, ritmul modernizării, al descoperirilor ştiinţifice, al 
tranzacţiilor economice etc.; 
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  Intensificarea complexităţii generată de înlănţuirea proceselor, şi 
anume: fiecare proces luat singular pare relativ simplu, constituind în schimb, 
alături de altul/altele, un întreg mult mai complex;  

Ca exemple pot fi date ansamblul noilor sisteme militare de înaltă 
tehnologie, folosirea unei mari varietăţi de echipamente complexe de testare în 
domeniul cercetării biologice ş.a.  
  Spargerea/penetrarea frontierelor din punct de vedere geografic, 
politic, etnic, economic etc., manifestată prin întrepătrunderea economicului cu 
politicul, a frontierelor politice cu cele etnice etc.;   
  Universalizarea normelor şi valorilor culturale şi religioase 
(globalizarea are propria cultură dominantă şi, de aceea, tinde să aibă un efect 
omogenizant ); 
  Dezvoltarea tehnologică, ce conduce la importul de niveluri tot mai 
înalte ale tehnologiei în toate aspectele vieţii (gama de exemple include 
computere, Internet, poştă electronică, telefonie celulară, poziţionarea globală a 
sateliţilor etc.), dar şi sporirea importanţei şi/sau extinderea organismelor - 
regionale sau globale - economice, politice şi militare (G8, IMF, WB, WTO, 
NATO, NAFTA, EU, CIS, GUUAM, CCG, OPEC, ASEAN, AFTA, SAFTA, 
MERCOSUR, OAS, IATRA); 

În Europa, Asia, America de Nord şi America Latină, înţelegerile şi 
tratatele economice regionale au devenit expresia dominantă a relaţiilor dintre 
state, mai ales în ceea ce priveşte comerţul, ceea ce conferă structurilor 
regionale personalitate geopolitică. Această dezvoltare oferă posibilitatea găsirii 
unor modalităţi mai eficiente de rezolvare a conflictelor economice, politice şi a 
celor din domeniul securităţii. 
  Infinitizarea, adică fracturarea/transcenderea limitelor spaţiului şi  
timpului pe termen lung, la ambele capete ale acestora;  

Exemple semnificative în acest sens sunt emergenţa nanotehnologiei şi 
tendinţa de apropiere a cunoaşterii limitelor universului prin intermediul tot mai 
sofisticatelor instrumente astronomice, ambele procese fiind produsul 
cooperării ştiinţifice internaţionale. 
  Pattern-ul socio-demografic propriu, caracterizat prin rapidă 
urbanizare şi prin stiluri de viaţă legate mai degrabă de tendinţele modei, ale 
pieţelor etc. globale. 

Atunci când sunt suprapuse/alăturate, aceste procese par să constituie 
principalul set de schimbări care definesc lumea contemporană. În orice 
caz, ele nu definesc viaţa modernă, deoarece multe din activităţile  umane 
sunt  generate prin coerenţa cu diferitele constanţe ale existenţei (natura, 
casa şi familia, geografia şi climatul, apartenenţa la comunităţi etc.), 
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acestea fiind dublate de procesele lente de evoluţie, cum ar fi modificările 
genetice, gusturile consumatorilor/beneficiarilor şi natura sistemului 
interstatal. Însă trebuie evitată tentaţia de a presupune că globalizarea 
domină şi chiar penetrează în mod semnificativ marea majoritate a 
nivelurilor comportamentelor (sociale) obişnuite.  

Este importantă însă şi semnalarea a următoarelor două aspecte: 
 1) În primul rând, ar trebui să ne ferim de plasarea proceselor descrise mai 
sus, chiar dacă acestea sunt importante, sub umbrela relaţiilor internaţionale ca 
întreg. Teza avansată de foarte mulţi analişti este că globalizarea transformă 
rapid sistemul statului-naţiune, violenţa organizată, comerţul, pieţele şi 
finanţele, producţia de bunuri de larg consum, componenţa populaţiilor, 
cultura, mediul etc. Într-adevăr, globalizarea poate deveni forţa conducătoare 
care să modifice relaţiile internaţionale dincolo de înţelegerea obişnuită, dar nu 
în următorii zece-douăzeci de ani. Relaţiile internaţionale şi de securitate, ca şi 
politicile externe şi interne de securitate edificate pe baza acestor relaţii, vor 
rămâne în următoarele decenii dominate de state, prin înclinaţia de a folosi forţa 
ca laitmotiv al politicii externe, prin indicatori ai producţiei economice interne, 
prin continuarea exercitării unei presiuni de către cultura tradiţională şi prin 
limitele impuse de mediu. 
 2) În al doilea rând, o mare parte a analizelor privind globalizarea sunt 
făcute de specialişti (economişti, specialişti în tehnologie), acest lucru având 
drept consecinţă reducţionisme la nivelul domeniilor în care aceştia au fost 
educaţi/instruiţi. De exemplu, aceştia studiază intensificarea comerţului 
internaţional şi contolul crescând asupra acestuia de către mariile corporaţii, 
interdependenţele din spectrul financiar internaţional, influenţa calculatoarelor 
şi a Internetului, răspândirea informaţiei prin satelit şi televiziune, capacităţile 
tot mai rapide de transport între orice puncte de pe glob, ca şi diferitele 
modificări ale capacităţilor militare definite prin sintagma C4I (comandă, 
control, comunicaţii, computer şi intelligence). Deşi toate aceste aspecte sunt 
din ce în ce mai importante pentru politicile externe şi de apărare în general, 
globalizarea este, totuşi, un fenomen mult mai complex decât aceste elemente 
tratate separat. 
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CONTINUAREA PROCESULUI DE REFORMĂ A 
ORGANISMULUI MILITAR – CONDIŢIE PENTRU 

REALIZAREA COMPATIBILITĂŢII STRUCTURALE ŞI 
ACŢIONALE CU ALIANŢA NORD-ATLANTICĂ. 

Colonel Nicolae DOHOTARIU, 
Statul Major General 

Preocupările actuale ale Alianţei Nord-Atlantice, ca urmare a mutaţiilor 
produse de lupta împotriva terorismului, vizează în principal finalizarea şi 
transpunerea în practică a unor noi abordări conceptuale privind dezvoltarea 
capabilităţilor operaţionale şi înzestrarea forţelor, pentru a putea contracara atât 
ameninţările actuale la adresa securităţii, cât şi cele care se prefigurează în 
perspectivă.  

Este şi  motivul pentru care pe ordinea de zi a Summit-ului de la Praga  
s-a aflat şi un pachet de măsuri pentru dezvoltarea capabilităţilor operaţionale 
ale Alianţei. Acestea vizează, pe de o parte, creşterea mobilităţii, care să permită 
forţelor dislocarea rapidă în zona de criză, îmbunătăţirea capacităţii de susţinere, 
de angajare efectivă în teatru şi de protecţie, precum şi dezvoltatea capacităţilor 
de comandă-control care să permită acţiunea în comun a forţelor, într-un mediu 
multinaţional. 

După terminarea Războiului Rece s-a crezut că vremea confruntărilor 
militare majore s-a încheiat şi că în perioada următoare Alianţa se va confrunta, 
în principal, cu operaţiuni “non-combat”. Fără a diminua cu nimic importanţa  
managementului crizelor în domeniul asistenţei umanitare, reconstrucţiei 
economice şi dezvoltării instituţiilor civile, experienţa a demonstrat că acestea 
nu pot fi aplicate cu succes fără a cuceri, în prealabil, prin mijloace exclusiv 
militare, controlul asupra situaţiei din regiune. 

Fără îndoială că puterea militară poate fi aplicată cel mai bine în coaliţie, 
de vreme ce astfel poate fi maximizat impactul militar şi, în acelaşi timp, 
împărţite riscurile şi costurile. În plus, acţionând în alianţă creşte legitimitatea 
politică a unei operaţii. În viitor, cu cei 26 de membri, NATO rămâne cea mai 
mare coaliţie şi reprezintă cel mai efectiv mod de asigurare a securităţii 
colective.  

În acest context, răspunsul Armatei României la provocările lumii de 
mâine, în noul cadru creat de primirea invitaţiei de aderare la NATO, se 
bazează pe: continuarea procesului de reformă în vederea optimizării capacităţii 
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de apărare şi realizării compatibilităţii structurale şi acţionale cu Alianţa Nord-
Atlantică, prin finalizarea la termenele stabilite a procesului de implementare a 
,,FORŢEI PROIECT 2003” şi trecerea la reconfigurarea structurii de forţe în 
perspectiva anului 2007 în conformitate cu prevederile studiului ,,FORŢA 
OBIECTIV 2007”; dezvoltarea cooperării şi colaborării militare internaţionale şi 
participarea la efortul de apărare colectivă, în condiţiile aderării la Alianţă.  

În acest sens, trebuie să ne concentrăm eforturile asupra acelor 
capabilităţi care pot fi îmbunătăţite, cât şi asupra altora noi, care trebuie 
importate. Totodată, se impune continuarea dezvoltării de către ţara noastră a 
cooperării europene şi transatlantice în domeniul armamentului, precum şi 
asocierea la unele programe şi proiecte comune ale Alianţei. 

Pe această linie, în perioada imediat următoare trebuie să acţionăm, în 
principal, pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii şi standardizării. 

Realizarea interoperabilităţii asigură funcţionarea în comun a diferitelor 
sisteme, iar standardizarea presupune introducerea unor sisteme comune, 
similare atât ca formă, cât şi ca funcţiuni, concept abordat pe larg de cunoscutul 
analist militar Thomas Callaghan, care a exprimat foarte clar distincţia pe care 
trebuie să o facem între interoperabilitate şi standardizare: “Interoperabilitatea 
reprezintă ceea ce se poate face cu diversitatea de care dispunem. 
Standardizarea reprezintă ceea ce trebuie să întreprindem pentru a evita 
diversitatea în viitor”. 

În consecinţă, un sistem standardizat structural şi acţional este implicit 
interoperabil cu alte sisteme similare, în timp ce un sistem nestandardizat 
trebuie să fie modificat pentru a deveni interoperabil. Aceasta este o problemă 
de eficienţă economică şi va trebui tratată cu cea mai mare atenţie în 
perspectiva continuării reformei multidimensionale, inclusiv structurale a 
Armatei României, care trebuie să răspundă, în noua structură de forţe, atât 
cerinţelor obiectivelor politice privind asigurarea securităţii şi apărarea 
României, cât şi participării la întreaga gamă de misiuni sub conducerea 
Alianţei, inclusiv apărarea colectivă.  

Aceste premise au stat de fapt la baza procesului de elaborare a studiului 
“FORŢA OBIECTIV 2007”. La întocmirea acesteia s-au avut în vedere 
evaluarea riscurilor la adresa securităţii naţionale şi a evoluţiilor politico-
militare internaţionale, prevederile documentelor de planificare a apărării – 
respectiv Strategia de Securitate Naţională, Carta Albă a Securităţii şi Apărării a 
Guvernului, Strategia Militară a României, reanalizarea rolului şi misiunilor 
armatei, ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii la nivel naţional şi, 
nu în ultimul rând, capacitatea economiei naţionale de a susţine noua structură 
de forţe şi procesul de reformă. 
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Pentru evitarea unor reconsiderări succesive, structura “FORŢEI 
OBIECTIV 2007” este dezvoltată pe baza unor prognoze de securitate pe 
termen mediu (5 - 10 ani), care încorporează analiza oportunităţilor şi riscurilor 
pe plan intern şi internaţional, astfel încât Armata României să dezvolte acele 
capacităţi necesare pentru îndeplinirea misiunilor actuale şi a celor care se 
prefigurează în viitor. 

Analiza contextului internaţional actual scoate în evidenţă faptul că 
riscurile apariţiei unei confruntări militare majore în Europa s-au diminuat 
semnificativ, menţinându-se totuşi fenomene de instabilitate şi criză la nivel 
regional/subregional şi tendinţe de divizare sau izolare a unor state. 

În acelaşi timp, se apreciază că riscurile generate de situaţia din Balcani 
sunt potenţate pe termen scurt şi mediu de posibilitatea ”importului de 
insecuritate” din spaţiile adiacente, respectiv zona Mării Negre şi a Caucazului.  

Posibilele evoluţii negative în plan subregional pot genera forme de 
instabilitate sau crize de joasă intensitate, fragmentarea sau izolarea unor state 
din spaţiile adiacente României.  

În plus, sunt de luat în considerare noi ameninţări care, chiar dacă nu pot 
avea un impact major asupra securităţii naţionale, prin probabilitatea ridicată de 
apariţie necesită o abordare corespunzătoare în plan conceptual.  

În acest sens, s-au avut în vedere: proliferarea armelor de distrugere în 
masă, a tehnologiilor şi a materialelor nucleare, a armamentelor şi mijloacelor 
letale neconvenţionale; expansiunea terorismului internaţional şi a altor riscuri 
neconvenţionale la adresa securităţii; expansiunea reţelelor de crimă organizată; 
creşterea fluxurilor de emigranţi ilegali; degradarea mediului ambiant şi 
producerea unor dezastre sau calamităţi naturale. 

În concluzie, s-a apreciat că nu au fost identificate ameninţări majore şi 
directe la adresa securităţii naţionale, iar România nu percepe, în prezent, nici 
un stat ca potenţial inamic. 

De asemenea, calitatea României de membru NATO şi, pe termen 
mediu, membru în Uniunea Europeană, la care se adaugă dezvoltarea formelor 
de cooperare subregională, precum şi tendinţele probabile de creare a unor 
sisteme regionale şi continentale de management al crizelor vor contribui în 
mod direct şi semnificativ la consolidarea securităţii naţionale a României.  

Totodată, trebuie menţionat faptul că, pentru prima dată, în plan regional 
există premisele unei stabilităţi durabile, România fiind direct implicată prin 
contribuţiile proprii la reintegrarea spaţiului balcanic şi sud-est european în 
arhitectura de securitate la nivel continental. 

Relaţiile cu vecinii şi parteneriatele dezvoltate cu actori strategici pe plan 
internaţional permit configurarea unui climat de încredere şi securitate.  
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În acest mediu de securitate, Armata României trebuie să dispună, în 
principal, de capacităţi eficiente de supraveghere şi avertizare timpurie, de 
contracarare a riscurilor neconvenţionale, precum şi de răspuns în situaţii de 
urgenţe civile. 

Pe baza concluziilor rezultate din conflictele militare majore din perioada 
de după încheierea Războiului Rece şi a reevaluării modalităţilor de 
contracarare a ameninţărilor asimetrice, se prefigurează o nouă fizionomie de 
ducere a războiului. 

Viitoarele conflicte vor îmbrăca cel mai probabil, în circumstanţe 
determinate, fie forma unui conflict de joasă intensitate în care pot fi angajaţi 
actori statali şi non-statali, fie forma unui război la nivel sub-regional, 
declanşate fără o avertizare prealabilă sau cu o perioadă de avertizare foarte 
scurtă. 

În lupta armată, efectul acţiunii şi reacţiei militare va depinde mai ales de 
calitatea şi oportunitatea informaţiei, de capacitatea de conducere, precizia şi 
eficacitatea sistemelor de armamente, de profesionalismul elementului uman şi 
de rapiditatea manevrei. Caracteristicile comune cele mai importante ale 
acţiunii şi reacţiei, atât la nivel tactic, cât şi la nivel operativ şi strategic, vor fi 
rapiditatea, supleţea, precizia şi caracterul întrunit. 

Viitorul câmp de luptă, complet digitalizat, va renunţa la marile 
concentrări de forţe, blindajul excesiv şi distrugerile masive şi prefigurează 
operaţii şi acţiuni de mare precizie, desfăşurate prin surprindere într-un spaţiu 
multidimensional, îndeosebi în şi din cel aerian şi cibernetic. Informaţia, 
lovitura radioelectronică, logistica oportună, punctiformitatea acţiunii, 
specializarea şi particularizarea vor fi noii vectori ai confruntării armate. 

Pentru continuarea eficientă a procesului de reformă a Armatei României 
s-a impus cu necesitate elaborarea unei structuri de forţe viabile şi flexibile, la 
proiecţia căreia s-a ţinut cont de următoarele: 

• Concluziile rezultate în urma evaluării riscurilor la adresa securităţii 
naţionale şi a evoluţiilor politico-militare internaţionale; 

• Prevederile documentelor de planificare a apărării: Strategia de Securitate 
Naţională, Carta Albă a Securităţii şi Apărării a Guvernului, Strategia 
Militară a României; 

• Reanalizarea rolului şi misiunilor armatei, în rândul instituţiilor cu 
atribuţii în domeniul securităţii la nivel naţional; 

• Capacitatea de a susţine noua structură de forţe şi procesul de reformă. 
Astfel, noua structură de forţe este dezvoltată pe baza unor prognoze de 

securitate pe termen mediu (5-10 ani), care încorporează analiza oportunităţilor 
şi riscurilor pe plan intern şi internaţional, astfel încât Armata României să 
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dezvolte acele capacităţi necesare pentru îndeplinirea misiunilor actuale şi a 
celor care se prefigurează în viitor, respectiv capacităţile de management al 
luptei. Gradul de implementare a noilor tehnologii, capacitatea de reacţie rapidă 
şi de acţiune întrunită, capacitatea de desfăşurare a forţelor la mari distanţe, de 
susţinere a acestora în teatru şi de executare a operaţiunilor militare în condiţii 
dificile de mediu reprezintă coordonatele fundamentale ale profilului viitor al 
forţelor armate. 

Armata României trebuie să dispună, deopotrivă, de capacităţi eficiente 
de supraveghere şi avertizare timpurie, de contracarare a riscurilor 
neconvenţionale, precum şi de răspuns în situaţii de urgenţe civile. 

La elaborarea ,,FORŢEI OBIECTIV 2007” s-a ţinut cont de toate aceste 
tendinţe şi concluzii, pentru ca Armata României să răspundă următoarelor 
misiuni: 

Apărarea teritoriului şi a intereselor naţionale (Probabilitate scăzută 
pe termen mediu, timp la dispoziţie pentru pregătire: 3-6 luni). 

Armata trebuie să asigure capacitatea defensivă credibilă pentru 
prevenirea, descurajarea şi respingerea unei eventuale agresiuni îndreptate 
împotriva României, garantând suveranitatea, independenţa, unitatea şi 
integritatea teritorială a statului. 

În vederea îndeplinirii acestei misiuni, Armata României va acţiona 
pentru: 

• monitorizarea evoluţiilor politico-militare în scopul prevenirii 
surprinderii; 

• constituirea şi pregătirea forţelor pentru realizarea capacităţii de apărare; 
• pregătirea populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare. 

Participarea la misiuni de apărare colectivă ( Probabilitate scăzută pe 
termen scurt, timp la dispoziţie pentru pregătire: 3-6 luni). 

Armata României îşi va operaţionaliza şi îmbunătăţi capabilităţile 
necesare pentru participarea, după aderarea la NATO, la misiuni de apărare 
colectivă, prin contribuţia la operaţiuni în cadrul Alianţei cu forţe, mijloace, 
capabilităţi şi unele elemente de infrastructură. 

Participarea la operaţiuni de răspuns la crize şi asistenţă umanitară 
(probabilitate ridicată, timp la dispoziţie pentru pregătire: 30 zile). 

Armata României va participa, în afara teritoriului naţional, alături de 
state aliate sau partenere, la toată gama de operaţiuni de răspuns la crize şi 
asistenţă umanitară în conformitate cu angajamentele asumate şi legislaţia 
naţională. 

Acestea includ operaţiuni în sprijinul păcii conduse de NATO sau UE, 
sub mandat ONU/OSCE.  
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Participarea la operaţiuni de luptă împotriva terorismului 
(probabilitate ridicată, timp la dispoziţie pentru pregătire: 30 zile).  

Armata va fi pregătită să participe alături de aliaţi sau parteneri la misiuni 
de combatere a terorismului, care pot îmbrăca o gamă diversă de forme, de la 
acţiuni preventive la acţiuni de luptă specifice. 

Combaterea riscurilor neconvenţionale la adresa securităţii 
naţionale (probabilitate ridicată, timp scurt la dispoziţie pentru pregătire). 

Armata va dezvolta o cooperare eficientă cu instituţiile specializate ale 
statului în vederea prevenirii şi combaterii riscurilor de natură neconvenţională 
şi nemilitară. Aceasta se va realiza printr-un schimb eficient de informaţii, 
sprijin logistic acordat forţelor specializate şi acţiuni cu forţele proprii, atunci 
când este necesar.  

Asistenţă în situaţii de urgenţe civile şi participare la operaţiuni de 
căutare – salvare (probabilitate ridicată, timp scurt la dispoziţie pentru 
pregătire). 

Armata României trebuie să fie pregătită să acorde sprijinul necesar în 
situaţii de urgenţe civile şi să participe la diminuarea şi înlăturarea efectelor 
calamităţilor naturale, catastrofelor, dezastrelor, accidentelor tehnologice şi 
ecologice. 

Dezvoltarea diplomaţiei apărării şi promovarea securităţii şi 
stabilităţii în lume. 

Armata va dezvolta relaţii militare internaţionale de cooperare, 
parteneriat şi asistenţă cu armatele altor state, în scopul creşterii încrederii şi 
stabilităţii regionale şi globale. 

De asemenea, va participa la demersurile de prevenire a proliferării 
armelor convenţionale şi de distrugere în masă, a traficului cu armament, 
materiale şi substanţe potenţial periculoase, precum şi în cazul folosirii acestora 
în mod accidental sau intenţionat. În acest sens, Armata României va acţiona 
pentru îndeplinirea prevederilor tratatelor şi acordurilor internaţionale la care 
statul român este parte. 

Realizarea unor capabilităţi care să permită Armatei României: 
• Reacţia rapidă în cazul unei agresiuni militare, precum şi  capacitatea de 

respingere a acesteia cu forţele proprii şi, ulterior, împreună cu forţele 
aliate. 

• Susţinerea simultană, în operaţiuni în afara teritoriului naţional, a unor 
contingente echivalente a două batalioane, pentru o perioadă de 6 luni. 

• Participarea la operaţiuni speciale cu forţe de eşalon companie, cu 
capabilitate de intervenţie imediată în teatru cu un pluton. 
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• Acţiune întrunită, în coaliţie, cu alte componente de reacţie rapidă, în 
conformitate cu prevederile conceptului CJTF. 
În conformitate cu decizia politică, efectivele Armatei României vor 

însuma la pace un efectiv de 90.000 de oameni (75.000 militari şi 15.000 civili), 
cu o capacitate de reacţie la nivelul întregului sistem de până la 360 de zile, 
fiind în măsură să asigure identificarea ameninţărilor şi avertizarea timpurie, 
reacţia rapidă de răspuns în situaţii de criză sau în cazul unei agresiuni militare, 
precum şi capacitatea de completare cu efective şi mobilizare până la cifra de 
200.000, în scopul respingerii agresiunii cu forţele proprii (sau împreună cu 
forţele aliate). 

Pe aceste considerente, Armata României va dispune de: 
Forţele Active - vor constitui elementul de bază al structurii la pace a Armatei 
României, reprezentând 60% din totalul efectivelor la pace şi vor avea alocate 
cea mai mare parte a resurselor din bugetul apărării. Acestea vor avea o 
capacitate de reacţie de până la 90 de zile şi vor cuprinde: 

Forţe de Reacţie Imediată – destinate supravegherii şi avertizării 
timpurii, executării serviciului de luptă şi angajării la nevoie a unor operaţiuni 
militare cu caracter limitat. Acestea vor avea o capacitate de reacţie de până la 7 
zile şi vor cuprinde unităţi luptătoare de valoarea unei brigăzi, a unei escadrile 
de aviaţie de vânătoare şi a unui divizion de nave maritime, forţele speciale, 
precum şi unităţi de cercetare, război electronic, radiolocaţie, rachete 
antiaeriene, apărare NBC, avioane şi elicoptere de luptă şi transport, nave 
maritime şi fluviale; 

Forţe de Reacţie în Situaţii de Criză – destinate pentru contracararea 
unor ameninţări directe la adresa securităţii naţionale, situaţii de urgenţe civile, 
participarea la operaţiuni multinaţionale în afara teritoriului naţional (apărarea 
colectivă, după aderarea la NATO) şi iniţiativele de cooperare regională. 
Acestea vor avea o capacitate de reacţie de până la 90 de zile şi vor cuprinde 
unităţi luptătoare şi de sprijin de luptă din toate cele trei categorii de forţe; 

Forţele Active vor fi încadrate numai cu militari profesionişti, într-un 
procent de 70 - 100%, şi vor fi asigurate 100% cu echipamentele majore. 
Forţele Teritoriale – vor cuprinde structuri din toate categoriile de forţe ale 
armatei şi vor fi în măsură să contribuie la generarea, la război, a unei forţe de 
rezervă care, împreună cu Forţele Active, să aibă un efectiv total de 200.000 de 
militari.  

Forţele Teritoriale vor fi asigurate în totalitate cu echipamente majore,  
tehnică şi materiale şi încadrate cu personal într-un procentaj de 11 – 70% faţă 
de necesarul de război. Personalul destinat încadrării va cuprinde atât militari 
profesionişti, cât şi militari în termen.   
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Ierarhizarea piramidală a funcţiilor din structurile militare ale armatei se 
va asigura pe baza normelor şi principiilor aprobate de ministrul apărării 
naţionale, avându-se în vedere încadrarea în următoarele procente: 

• Cu o pondere de aprox. 60% (51.880), Forţele Terestre vor reprezenta în 
continuare componenta de bază a Armatei, capabile să execute toată 
gama acţiunilor militare, în orice zonă şi pe orice direcţie, independent 
sau întrunit cu celelalte categorii de forţe ale armatei. 

• Forţele Aeriene vor avea o pondere de aprox. 20% (15.660) şi vor fi 
capabilă să asigure integritatea şi suveranitatea spaţiului aerian naţional, 
managementul şi controlul acestuia, să participe la operaţiuni întrunite şi 
să sprijine nemijlocit acţiunile celorlalte categorii de forţe ale armatei. 

• Forţele Navale vor avea o pondere de aprox. 10% (8.500) din totalul 
forţelor şi vor fi capabile să promoveze şi să apere interesele naţionale în 
bazinul Mării Negre şi în Delta Dunării, să angajeze acţiuni militare 
independent şi/sau împreună cu celelalte categorii de forţe ale armatei, 
precum şi în compunerea unor grupări multinaţionale.  
Forţele Speciale vor fi dezvoltate ca o componentă specializată destinată 

contracarării ameninţărilor neconvenţionale la adresa securităţii naţionale şi 
participării la operaţiuni multinaţionale specifice. Aceste forţe vor avea în 
compunere structuri specializate din toate categoriile de forţe ale armatei. 

Comandamentul Logistic Întrunit va reprezenta centrul de greutate al 
sistemului logistic al armatei, având responsabilitatea sprijinului logistic al 
forţelor participante la acţiuni militare şi executării managementului şi 
gestionării stocurilor strategice.  

Comandamentul Transmisiunilor va reprezenta elementul principal de 
execuţie în scopul asigurării suportului tehnic necesar conducerii strategice. 

Conducerea Armatei României în timp de pace, în situaţii de criză şi în 
timp de război se va realiza printr-un nou sistem, care răspunde celor două 
aspecte specifice comenzii, respectiv cel operaţional şi cel administrativ. Acest 
sistem corespunde principiului flexibilităţii, în sensul că lanţul de comandă pe 
segmentul operaţional se va activa gradual, la diferite niveluri, în funcţie de 
obiective şi valoarea forţelor activate. 

Noul sistem al conducerii Armatei României asigură interoperabilitatea 
cu structurile de conducere ale Alianţei Nord-Atlantice, la toate nivelurile. 

Politica de personal va urmări: 
• profesionalizarea treptată a forţelor, ce va permite eliminarea serviciului 

militar obligatoriu; 
• reducerea efectivelor până la 90.000 de militari şi civili; 
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• formarea şi perfecţionarea corpului subofiţerilor şi al gradaţilor 
profesionişti, astfel încât aceştia să reprezinte coloana vertebrală a 
Forţelor Active şi să asigure un raport de 1/3 între ofiţeri şi subofiţeri; 

• ierarhizarea piramidală a funcţiilor din structurile militare ale armatei. 
Concepţia de implementare a acestui studiu prevede ca, într-o primă 

etapă, să se realizeze trecerea la noile state de organizare a structurilor centrale 
şi comandamentelor de nivel operativ şi tactic, concomitent cu executarea 
resubordonărilor, redislocărilor şi desfiinţărilor de mari unităţi şi unităţi. 
Activităţile se vor coordona şi concentra la nivel zonal, aplicându-se succesiv 
până la acoperirea întregului teritoriu. Acest proces, ce nu va depăşi ca durată 
un an de zile, va avea în atenţie menţinerea continuităţii conducerii la toate 
eşaloanele şi a unei capacităţi minime de reacţie, menite să asigure îndeplinirea 
misiunilor armatei. 

Ulterior, într-o a doua etapă, se va urmări în principal operaţionalizarea 
tuturor forţelor active, începând cu forţele de reacţie imediată şi continuând cu 
cele prevăzute pentru operaţiuni multinaţionale. 

Contextul politico-militar după Summit-ul de la Praga determină 
preocuparea constantă pentru realizarea unui mecanism eficient de 
interrelaţionare cu structurile de comandă şi control ale NATO şi pentru 
asigurarea participării României la procesul decizional.  

Este evident că procesul de adoptare a deciziei implică o strânsă 
conlucrare între elementele politice şi militare ale întregului lanţ de comandă. În 
urma unui laborios proces de analiză politico-militară, se stabilesc obiectivele 
operaţiei, compunerea forţelor multinaţionale întrunite, inclusiv structura de 
comandament, variantele de acţiune, reperele în timp şi se elaborează misiuni 
concrete pentru comandanţi. Urmează generarea forţei, elaborarea detaliilor 
operaţiei, transpunerea în planuri de acţiune, care vor fi aprobate de 
organismele de decizie politico-militară ale Alianţei. 

România urmează să participe, pe baza unui mecanism bine ierarhizat, 
atât la nivelurile decizionale, cât şi la cele de execuţie şi, în acest context, să 
promoveze în cadrul Alianţei, la toate nivelurile de comandă şi control, 
interesele comunităţii, şi cele naţionale, afirmate prin intermediul organismelor 
democratice europene.  

În concluzie, putem anticipa faptul că actualul context politico-militar va 
determina o nouă abordare sistemică a fenomenului militar  la nivel european, 
în principal prin întărirea capacităţii operaţionale a forţelor armate din ţările 
membre ale Alianţei. Aceasta se va realiza prin constituirea unei Forţe de 
Reacţie Rapidă, cu o structură flexibilă şi un nivel ridicat de pregătire, care va fi 
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capabilă să fie desfăşurată şi să acţioneze într-un timp relativ scurt pentru 
gestionarea situaţiilor de criză. 

Pe de altă parte, perspectiva perfecţionării actualelor structuri ale 
NATO şi crearea altora noi, în domeniul operaţionalizării forţelor, a 
evaluării strategice a situaţiilor, planificării şi conducerii operaţiilor, 
precum şi pentru realizarea interoperabilităţii necesită o analiză atentă şi o 
acţiune corespunzătoare din partea specialiştilor noştri militari şi nu numai. 

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că reforma militară a Armatei 
României a fost concepută atât pentru a răspunde mai bine nevoilor de 
apărare a intereselor naţionale în actualul mediu de securitate, cât şi pentru 
a răspunde cerinţelor şi misiunilor ce decurg din integrarea ţării noastre în 
Alianţa Nord-Atlantică. 

Invitarea României pentru aderarea la Alianţa Nord-Atlantică nu 
trebuie privită ca încheierea procesului de reformă şi restructurare a 
Armatei României. Dimpotrivă, aceasta ne obligă la intensificarea aplicării 
prevederilor Planului Naţional de Aderare în scopul îndeplinirii cerinţelor 
de interoperabilitate şi realizarea compatibilităţii structurale şi acţionale a 
armatei cu Alianţa.  

În acest context, până la integrarea efectivă în NATO, continuarea 
procesului de reformă a organismului militar, prin implementarea studiului 
,,FORŢA OBIECTIV 2007”, va rămâne unul din obiectivele prioritare de 
acţiune. 
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SFIDARE SAU NORMALITATE? 

 
Dr. Nicolae DOLGHIN, 

Centrul de Studii Strategice de Securitate  

Invitaţía adresată statului român de a începe negocierile pentru 
aderarea la NATO constituie încununarea unor eforturi consecvente de a 
conduce societatea românească spre normalitate. Ea este, totodată, efectul 
evoluţiei societăţii globale, un răspuns la noile realităţi, o garanţie pentru 
viitoare stabilizări. Globalizarea – această circulaţie fără precedent peste 
frontiere a valorilor, informaţiilor, serviciilor şi capitalului – eliberează 
energii ale căror efecte nu sunt întotdeauna cele urmărite. Dacă efectele se 
observă, nu întotdeauna se evidenţiază cauzele lor ori, cel puţin, nu există 
un punct de vedere dominant asupra explicaţiilor. Ne place sau nu, 
globalizarea cuprinde, de asemenea, circulaţia riscurilor şi ameninţărilor, 
precum şi relevarea unor noi vulnerabilităţi. Cel mai convingător exemplu 
ni-l oferă terorismul ca ameninţare globală. Dacă până la 11 septembrie 
2001 era considerat o ameninţare locală cu imens potenţial destabilizator, 
în ultimul an  a convins că este nevoie de o solidarizare internaţională a 
eforturilor pentru a nu-i permite să ducă sistemul mondial către haos. Nu 
mai puţin ameninţătoare pentru securitatea individului, societăţilor şi 
statelor sunt fundamentalismele, sub multiplele lor forme, intoleranţa, 
sărăcia, traficul de carne vie etc. Iată riscuri şi ameninţări pentru a căror 
eliminare lumea trebuie să-şi remodeleze instrumentele de gestionare şi să 
depună eforturi colective înainte de a le lăsa să intre în cotidian. 

Deciziile şi celelalte documente adoptate la Praga, dincolo de 
invitarea a 7 noi membri în NATO, consacră nu atât continuarea 
procesului de restructurare a unei alianţe care şi-a îndeplinit cu succes 
obiectivele pentru care a fost constituită, cât crearea alteia, practic noi, 
care să fie la fel de eficientă în ceea ce-şi propune. Violenţa în lume nu 
scade în intensitate, dar nu mai poate fi asociată cu instituţiile militare ale 
statelor. Pentru prima dată, ameninţările directe la adresa statelor, iar 
victime au fost superputeri precum SUA şi Rusia, „ nu mai vin din partea 
altor state, ci a unor actori transnaţionali”(1). În aceste condiţii, noul 
NATO va trebui să demonstreze multă creativitate politică pentru a-şi 
proiecta instrumentele cu care să gestioneze mai ales fenomene nemilitare, 
dar violente. Totodată, se va accelera procesul de adaptare a capacităţilor 
militare ale alianţei la noile tipuri de misiuni, ceea ce va face ca viitoarea 
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organizaţie a Atlanticului de Nord să semene tot mai puţin cu cea de-acum 
un deceniu. Oricum, la nivel european, estimările sugerează că, într-un 
viitor previzibil, probabilitatea agresiunilor unor state împotriva altor state 
este mică, iar declanşarea prin surprindere, înainte de operaţionalizarea 
mecanismelor de blocare a lor, şi mai mică. Prin urmare, marea sfidare 
pentru viitoarea alianţă ar putea fi aflarea răspunsului credibil la întrebarea 
în ce măsură o alianţă politico-militară poate gestiona situaţii pentru care 
sunt mai potrivite instrumente politico-economice şi să rămână, în acelaşi 
timp, un vector pentru valorile democratice? Probabil că viitoarele 
instrumente îşi vor găsi cu siguranţă sursele în interiorul alianţei, dar şi în 
abilitatea acesteia de a coopera cu actorii din afara ei. 

Invitaţia de a se alătura Alianţei Atlanticului de Nord ridică în faţa 
statului român o dublă provocare: pe de o parte participarea la eforturile 
comune de transformare a NATO, pe de alta, intensificarea proceselor interne 
de adaptare la exigenţele Alianţei. 

Dacă în ceea ce priveşte dimensiunea internaţionalistă a viitoarelor 
preocupări nu vor exista probabil dificultăţi, adevărata problemă o va constitui 
dimensiunea internă, şi nu atât în domeniul adecvării armatei la noile exigenţe, 
cât în cel al soluţiilor politice. Căci numai prin decizie politică şi prin 
competenţe acordate autorităţilor publice se va rezolva adaptarea rapidă la noile 
realităţi, ce decurg din calitatea de invitat la aderare. 

Adaptarea va fi probabil un proces mai profund decât transformările 
intervenite până acum în societatea românească şi va depăşi cu siguranţă mult 
momentul confirmării de către ultimul din cele 19 parlamente a apartenenţei 
statului român la alianţă. Ea va trebui să vizeze un spectru larg, începând cu 
obiectivele politicii de securitate româneşti, ca instrumente de susţinere a 
intereselor naţionale într-o alianţă politico-militară construită pe valori ale 
democraţiei, demonstrate în timp, şi terminând cu legi şi acte normative, 
inclusiv în domeniul militar, care să instituţionalizeze noile realităţi. Cu alte 
cuvinte, pentru ca aşteptările opiniei publice româneşti şi nord-atlantice să se 
împlinească importantă va fi nu doar schimbarea unor concepte, cât 
operaţionalizarea lor. Nu vor putea fi evitate subiecte atât de delicate precum 
suveranitatea statului, raporturile dintre naţional şi internaţional, războiul, 
apărarea naţională etc. Adecvarea acestora, precum şi multor altorala realităţile 
lumii secolului XXI nu constituie sfidare la adresa unor valori consacrate ale 
statului naţional, ci revitalizare prin includerea în conţinutul lor a noilor sensuri, 
rezultate ale unor acumulări inevitabile. Cu cât soluţiile vor fi mai realiste, cu 
atât mai temeinic va fi recunoscut statul român drept un furnizor credibil de 
securitate. Cu cât vom accepta că schimbarea va trebui să cuprindă şi domenii 
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atât de şlefuite în mintea noastră încât nu mai observăm nici o fisură, cu atât 
vom intra mai rapid în normalitatea zilelor pe care le trăim. 

1. APĂRAREA NAŢIONALĂ 

Complexitatea viitoarelor dileme poate fi demonstrată prin evidenţierea 
unora dintre noile interpretări la care ar putea fi supuse conceptul de „apărare 
naţională” şi alte câteva din aceeaşi familie de cuvinte. Legea apărării 
naţionale a României include în apărarea naţională „ansamblul de măsuri şi 
activităţi adoptate şi desfăşurate de statul român în scopul de a garanta 
suveranitatea naţională, independenţa şi unitatea statului, integritatea 
teritorială a ţării şi democraţia constituţională” (2). Cu alte cuvinte, apărarea 
naţională nu include acţiuni şi măsuri nemijlocite de apărare a obiectivelor 
enumerate, ci de garantare, sugerând că acestea aparţin altor funcţii şi instituţii 
ale statului. Aderarea la NATO ar putea constitui o asemenea acţiune politică 
nemijlocită. Pe de altă parte, garantarea se referă la obiective proprii statului 
român, chiar dacă aproape fiecare dintre ele se manifestă prin raportare la 
mediul extern. 

În spiritul legii, apărarea naţională nu face nici o referire la armată ori 
acţiuni militare. Dar în Constituţia României, la articolul 117 (1) se prevede: 
„Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea 
suveranităţii, a independenţei şi unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării 
şi a democraţiei constituţionale”(3). Deci, întrunite, cele două articole stabilesc 
atât obiectivele, cât şi instituţiile abilitate să le garanteze, armatei revenindu-i 
rolul principal.  

Articolul 5 al Tratatului de la Washington prevede că un atac armat 
împotriva uneia sau mai multor părţi va fi considerat atac împotriva tuturor, 
deci, într-o asemenea situaţie, în baza dreptului la apărare individuală sau 
colectivă recunoscut de Carta ONU în articolul 51, aliaţii vor interveni, inclusiv 
prin folosirea forţei armate, în sprijinul părţii ori părţilor atacate. Iată că Tratatul 
stabileşte obiective mult mai largi: „ …reinstalarea şi menţinerea păcii 
internaţionale şi securităţii în spaţiul nord-atlantic”(4) pentru a căror 
îndeplinire nu sunt excluse nici armata, nici acţiunile militare. 

Desigur, putem presupune că obiectivele apărării naţionale se vor regăsi, 
în cazul unui atac armat împotriva României, printre cele urmărite de toţi 
membrii alianţei şi că statul român nu se va afla de unul singur în faţa unui 
agresor. Acţiunile armatei vor avea altă natură, iar scopurile lor vor fi cele 
stabilite şi pentru celelalte armate ale alianţei. Conform aceloraşi prevederi, 
Armata României va acţiona şi în cazul în care alt membru al alianţei va fi ţintă 
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a unui atac armat. În aceste condiţii, a continua să folosim conceptul „apărare 
naţională” nu înseamnă oare să ne raportăm la realităţi care nu mai sunt 
actuale? Cum va trebui să se explice opiniei publice româneşti, rămânând în 
cadrul conceptului de apărare naţională, trimiterea de trupe româneşti oriunde 
pe glob, la mii de kilometri de graniţele naţionale? S-ar părea că lucrurile sunt 
simple şi soluţia ar fi introducerea în legislaţia românească a unui text 
asemănător cu cel al articolului 5 din Tratatul de la Washington. Totuşi… 

Alianţa Nord–Atlantică la care România a fost invitată să înceapă 
negocierile de aderare, acoperă un spaţiu imens al emisferei boreale, situat la 
nord de Tropicul Racului. La Praga s-a decis înfiinţarea forţei de reacţie rapidă 
care să poată acţiona oriunde pe glob. Deci acest spaţiu se va extinde. 
Potenţialul colectiv de descurajare a unor atacuri armate este imens, dar aceasta 
nu înseamnă că spaţiul euroatlantic este apărat de fortificaţii inexpugnabile şi 
nici că reprezintă un imens şi permanent dispozitiv militar, constituit echilibrat. 
Pentru a atinge potenţialul maxim necesar unei riposte adecvate, Alianţei îi va fi 
necesar un anumit timp, conform planurilor de mobilizare. Cu alte cuvinte, dacă 
împotriva sa s-ar declanşa un atac armat, statul român ar desfăşura, din acel 
moment până în cel al primirii asistenţei conform articolului 5, un ansamblu de 
măsuri şi activităţi de apărare pe care le va gestiona în mare măsură de unul 
singur. Nu ar aparţine aceste măsuri şi activităţi apărării naţionale?  

2. SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE 

În temeiul unei prevederi constituţionale, aceeaşi lege a apărării 
instituie sistemul naţional de apărare, sugerând mai mult doctrina 
războiului total. Desigur, dacă ne amintim că în perioada adoptării 
Constituţiei în jurul României se purtau războaie, se dezmembrau state, 
multe forţe politice din regiune erau fascinate de adjectivul „Mare”, 
dorinţa de a realiza o anumită sinergie în domeniul apărării era justificată. 
Între timp, însă, mediul de securitate a început să se stabilizeze, forţele 
politice au devenit realiste, noile state au început să se consolideze, dar au 
apărut alte vulnerabilităţi. 

Modificări substanţiale s-au produs chiar şi în fizionomia sistemului 
forţelor. Au dispărut marile unităţi de grăniceri – componentă importantă a 
forţelor luptătoare, poliţia s-a demilitarizat, ceea ce se va întâmpla şi cu alte 
structuri ale Ministerului de Interne. Legile de organizare şi funcţionare a 
celorlalte autorităţi publice incluse în sistemul naţional de apărare (Jandarmeria 
Română, SRI, SIE etc.) stabilesc pentru acestea competenţe stricte şi modalităţi 
specifice de acţiune într-o societate democratică. Acest lucru se reflectă în 
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organizarea, înzestrarea şi pregătirea lor, ceea ce înseamnă că, în cazul unui atac 
armat, ar avea eficienţa maximă doar în cadrul competenţelor stabilite de lege, 
iar realizarea unei unităţi acţionale cu armata ar fi dificilă. În acelaşi timp, în 
războiul antiterorist, ele s-ar putea dovedi mai adecvate decât efectivele armatei, 
având de partea lor şi prevederile legilor democratice. Modificări importante s-
au produs şi se vor produce în continuare şi în fizionomia armatei. În acest caz, 
ce mai rămâne din forţele destinate apărării, în afara armatei?  

Aplicarea standardelor NATO în domeniul planificării apărării demon-
strează că este inutil să ne facem iluzii că statul român va dispune de unul 
singur de toate resursele necesare susţinerii eforturilor de apărare a ţării, altă 
componentă a sistemului naţional de apărare. Practica demonstrează că nici 
chiar marile puteri economice nu dispun de multă libertate de mişcare când 
trebuie să deturneze resurse ale societăţii de la destinaţia lor firească. De altfel, 
necesitatea întrunirii resurselor constituie o componentă importantă a filozofiei 
apărării colective şi alianţelor. Insuficienţa lor nu poate fi compensată nici cu 
vorbe mari, nici cu bune intenţii. În acest caz va fi utilă, dar mai ales, va fi 
posibilă separarea resurselor apărării naţionale de cele necesare acţiunilor în 
cadrul alianţei?  

Terorismul a demonstrat că nici un stat nu se poate considera în siguranţă 
în faţa sa, ca ameninţare globală majoră, pentru a cărei eliminare este necesară 
modificarea multora dintre paradigmele obişnuite. La acest lucru asistăm 
aproape zilnic. Procesul este impus tocmai de nevoia de a învinge un inamic cu 
efective reduse, dar cu acţiuni profund destabilizatoare. În ceea ce ne priveşte, 
reprezintă oare sistemul de apărare naţională, al cărui fundament îl constituie 
armata, forma de organizare cea mai eficientă pentru a purta un război de 
apărare împotriva terorismului? Inamicul nu se cunoaşte, nu poartă nici 
uniforme, nici alte semne distinctive, nu adoptă măsuri pregătitoare de amploa-
re care să-i deconspire intenţiile, acţionează sfidând toate legile războiului. 
„…«Arma principală» a terorismului este omul, în speţă, omul disperat sau 
omul manipulat, adică adus în stare de disperare sau de răzbunare, dar şi omul 
„demiurg”, omul pedepsitor, omul – călău care se consideră destinat şi 
predestinat a îndeplini o misiune supremă …”(5) Chiar dacă în armată se vor 
înfiinţa forţe speciale, altele sunt autorităţile publice ale statului cărora le revin 
principalele responsabilităţi legale în combaterea acestei ameninţări. 

3. SISTEMUL SECURITĂŢII NAŢIONALE 

Strategia de Securitate Naţională a României introduce în circulaţie o 
nouă sintagmă, cea de „sistem al securităţii naţionale”, ca un ansamblu de 
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mijloace, reglementări şi instituţii. Sintagma a început deja să circule prin 
diferite documente. Probabil că, odată operaţionalizat, acest sistem va reflecta 
atât natura adevăratelor probleme ale societăţii româneşti, cât şi ponderea 
domeniilor componente şi instituţiilor participante la întărirea securităţii 
naţionale. În acest sistem s-ar evidenţia mai exact şi rolul armatei ca gestionară 
a domeniului apărării, în contextul larg al securităţii naţionale, într-o lume tot 
mai interdependentă. 

Pentru a deveni un instrument util în practica instituţională, sistemul 
securităţii naţionale necesită multe clarificări şi precizări, dar mai ales, va trebui 
să răspundă la două întrebări generate de definiţie: 

1. Cum se va reuşi integrarea într-un sistem unic a unor domenii atât 
de diversificate ca natură, cum sunt cele aparţinând securităţii naţionale? 

Domeniul economic, de exemplu, iar documentul amintit subliniază 
neechivoc că „ …principalele probleme de securitate a României sunt cele de 
natură economică”(6), funcţionează după legi ale economiei de piaţă unde 
statul ar trebui să se implice cât mai puţin. Pe măsură ce reforma economică  va 
progresa, această realitate va fi dominantă şi la noi. Alte domenii, precum 
apărarea, ordinea publică, politica externă, se manifestă sub autoritatea strictă a 
statului, de către autorităţi aflate sub controlul deciziei politice, iar iniţiative ori 
structuri aflate în afara acesteia sunt interzise în orice stat democratic. 

2. Care sunt acele interese fundamentale ale României la care se referă  
definiţia sistemului securităţii naţionale? 

Capitolul 1 al documentului Strategia de Securitate Naţională a 
României ne oferă o listă a intereselor, într-o ordine care ar exprima 
priorităţile. Nicăieri în capitolul consacrat intereselor, şi nici în restul 
documentului, nu se întâlneşte sintagma „interese fundamentale”. Desigur, 
s-ar putea spune că fiecare înţelege, prin ele, ceea ce simte, dar pe această 
bază nu se pot elabora documente de conducere. Problema este mult mai 
serioasă şi clarificările trebuie făcute, deoarece există diferenţe între 
intensitatea şi importanţa intereselor. Diferenţele trebuie oficializate într-
un fel sau altul, pentru a se putea oferi fundamentele necesare explicării 
recurgerii la forţă. De regulă, în toate societăţile democratice se admite 
folosirea forţei armate pentru apărarea intereselor de supravieţuire şi a 
celor vitale. Prin urmare, acestea sunt formulate, dar şi evidenţiate 
convingător. În România nu există asemenea precizări, însă, din analiza 
textelor constituţionale şi legilor care reglementează problema apărării 
naţionale, ar rezulta că din categoria acestor interese fac parte primul şi 
parţial al doilea din lista cuprinsă în Strategia de Securitate Naţională: 
menţinerea integrităţii, unităţii, suveranităţii şi independenţei statului 
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român, respectiv, garantarea drepturilor şi libertăţilor democratice 
fundamentale, asigurarea bunăstării, siguranţei şi protecţiei cetăţenilor 
României. Să fie acestea interesele fundamentale pentru apărarea cărora 
statul român va întrebuinţa forţa armată? 

4. PLANIFICAREA APĂRĂRII NAŢIONALE 

În sfârşit, un alt domeniu care ar trebui supus adecvării la noile realităţi 
este cel al planificării apărării naţionale. Printr-o ordonanţă a guvernului, 
adoptată la 12 august 1998 şi republicată în Monitorul Oficial la 25 octombrie 
2000, s-a fundamentat planificarea apărării naţionale a României. La baza 
acestui proces se află Strategia de Securitate Naţională, sursa pentru Guvern, 
alături de Programul de guvernare, în elaborarea Cartei albe a securităţii şi 
apărării naţionale, iar pentru celelalte autorităţi publice, în elaborarea 
strategiilor, programelor şi planurilor departamentale, din categoria cărora 
face parte şi Strategia militară a României. Documentul care reglementează 
planificarea apărării naţionale – primul de acest gen în practica românească – a 
oferit coerenţă şi realism unui proces atât de complex cum este cel al planificării 
apărării. 

Totuşi, în condiţiile în care terorismul a reuşit să modifice, la nivel 
global, într-un an de zile, mentalităţi, strategii şi politici a căror schimbare 
în alte condiţii ar fi durat decenii, e firesc să ne întrebăm mai este de 
actualitate acest model al planificării? În practica actuală, planificarea 
având drept fundament documentul Strategia securităţii naţionale, a fost 
introdusă de statele care dispun de potenţialul propriu de gestionare a 
cvasitotalităţii domeniilor securităţii, iar organizarea politică o permite. De 
aceea, alte state, chiar puternice din punct de vedere economic şi militar, 
dar nedispunând de acest potenţial şi de sistemul politic potrivit, operează 
cu Carte albe, doctrine de apărare etc., având obiective mai specializate. 

Terorismul a luat prin surprindere chiar şi SUA, stat care dispune de 
capacitatea de a-şi ţine sub control problemele securităţii. Totuşi, amploarea 
fenomenului le-au obligat să treacă la elaborarea şi a altor documente de 
planificare strategică, având aceeaşi greutate cu documentul clasic, cum ar fi 
Strategia Naţională pentru Securitatea Patriei (National Strategy for 
Homeland Security), care asigură cadrul pentru organizaţiile federale, locale şi 
private ale căror competenţe nu sunt menţionate în strategia securităţii 
naţionale. Astfel, „… Strategia Securităţii Naţionale a Statelor Unite şi 
Strategia Naţională pentru Securitatea Patriei sunt documente care se sprijină 
reciproc, asigurând orientările pentru departamente şi agenţii”(7). În Marea 
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Britanie, în luna iulie anul acesta, s-a elaborat un capitol nou la Revista apărării 
strategice, urmând ca anul viitor să apară Carta Albă a Apărării. Noile 
documente reflectă nu doar priorităţile actuale în domeniul securităţii, ci şi o 
posibilă regândire a modalităţilor de abordare a soluţiilor pentru combaterea 
noilor ameninţări. 

Având în vedere faptul că NATO îşi va asuma misiuni multiple în 
războiul antiterorist şi că Armata României va acţiona împreună cu alte armate 
aliate pentru îndeplinirea lor, mai sunt potrivite şi la noi actualele norme pentru 
viitoare realităţi? 

Desigur, în ultimii ani, societatea românească a trecut prin 
schimbări instituţionale profunde. Instituţiile apărării au fost un vector al 
schimbărilor şi eforturile au fost imense. Invitaţia de a începe negocierile 
de aderare reprezintă confirmarea lor. Deşi s-au făcut multe, destule au 
mai rămas de făcut. Activităţile vor fi probabil mai direcţionate, dar la fel 
de intense. Firesc, în domeniul apărării se vor schimba şi multe din 
realizările ultimului deceniu. Este normal, când s-au întâmplat atâtea pe 
plan mondial. Dar, având în vedere că mai devreme ori mai târziu 
sintagmele, conceptele, definiţiile vor ajunge în textele de legi, acte 
normative, manuale şi alte documente, se cuvine ca toate noile elaborări să 
reflecte cu exactitate noile realităţi ale societăţii româneşti, astfel încât ele 
să nu provoace disfuncţionalităţi din cauza neadecvării. Doar astfel vom 
intra în normalitate. 
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FORŢELE DE SUPRAVEGHERE ŞI AVERTIZARE  
TIMPURIE ALE ARMATEI ROMÂNIEI –  

PARTE A SISTEMULUI DE AVERTIZARE AL NATO 

Colonel Octavian DUMITRESCU,  
Statul Major General 

Preocupările analiştilor politici şi politico – militari sunt, în ultimele 
decenii, tot mai mult îndreptate spre fenomenele şi procesele care au loc în 
cadrul complex denumit criză, alternativă a stării de securitate. Dacă starea 
de securitate ar trebui să reprezinte starea normală a naţiunilor, regiunilor 
sau întregii omeniri, atunci criza reprezintă starea de anormalitate dintre 
două perioade de securitate, echilibru şi stabilitate. Sfârşitul mileniului doi 
şi începutul mileniului trei au fost caracterizate de perioade tot mai scurte 
de echilibru şi stabilitate şi de perioade mai lungi de criză, ceea de a 
determinat şi orientarea analiştilor şi factorilor de decizie preponderent 
spre studiul crizelor şi găsirea de soluţii la acestea. 

1. STABILITATE ŞI INSTABILITATE ÎN STAREA DE SECURITATE 

Starea de securitate a unui stat ori a unei naţiuni reprezintă raportul 
dintre riscurile, ameninţările şi pericolele la adresa intereselor respectivului stat 
sau regim - fie că vin din interiorul acestora, fie din exterior - şi măsurile de 
contracarare a acestora, precum şi gradul de conştientizare al tuturor factorilor 
implicaţi, inclusiv al populaţiei, în legătură cu factorii de ameninţare şi gradul 
de contracarare a lor. Este, deci, vorba despre un echilibru prea mult căutat şi 
tot mai puţin realizat între factorii destabilizatori şi cei stabilizatori, fie în 
interesul unui stat, fie în plan internaţional, global ori regional. 

Ca alternativă a stării de securitate, criza reprezintă o stare de 
insecuritate, în toate momentele şi fazele de evoluţie, în care echilibrele căutate 
încep să se strice, cauzele şi procesele contrare apar şi evoluează în detrimentul 
stabilităţii, iar realizările şi punctele pozitive  ale societăţii încep să fie 
diminuate şi, uneori şi militar, cunoscută anterior apariţiei crizei. 

Riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale ori colective sunt 
tot mai puţin rezultatul unor agresiuni calculate împotriva teritoriului unui stat 
ori unui grup de state, dar sunt tot mai mult consecinţe negative ale unor 
dificultăţi economice, sociale, politice, ale unor dispute teritoriale ori etnice, sau 
religioase, uneori naţionaliste sau chiar fanatice, teroriste. De asemenea, acestea 
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pot fi generate de competiţia pentru resurse vitale, de presiuni ecologice sau 
demografice (migraţie, lipsa unor resurse). Experienţa a demonstrat că, în cele 
mai multe cazuri, într-o criză intervine un complex de factori destabilizatori, şi 
acest lucru determină greutăţi în găsirea soluţiilor, încetinirea ritmului de 
rezolvare a crizei, apariţia unor noi focare sau cauze de criză şi altele. 

Studierea crizelor a dus inevitabil la apariţia unui set de definiţii care, 
doar împreună, pot reda adevărata complexitate a acestui proces. Înţeleasă ca 
“o situaţie naţională sau internaţională în care există pericolul de a da 
prioritate unor valori, interese sau scopuri ale unei părţi implicate”1, criza s-ar 
putea descrie astfel: 

♦ Un set de evenimente care se desfăşoară sau se multiplică rapid, care au 
un impact important al forţelor destabilizatoare asupra sistemului internaţional 
general sau a unui subsistem al acestuia, anterior considerat normal, dar care 
permite amplificarea posibilităţilor de apariţie a violenţei în sistemul respectiv2; 

♦ Secvenţă de interacţiune între guvernele a două sau mai multor state 
suverane angrenate într-un conflict sever de scurtă durată, dar care induce 
percepţia unei probabilităţi ridicate de război3; 

♦ Schimbare de situaţie caracterizată de creşterea intensităţii acţiunilor 
distructive, între doi sau mai mulţi adversari, cu o ridicată probabilitate de a se 
ajunge la ostilităţi militare4. 

În aceste condiţii, a apărut conceptul de management al crizei, care 
înglobează sistemul de cunoştinţe (doctrine, concepţii, învăţăminte, 
reglementări etc.) referitoare la apariţia, evoluţia şi stingerea crizelor, sistemul 
de forţe şi mijloace antrenate în prevenirea, controlul şi rezolvarea crizelor şi 
procedeele şi tacticile de acţiune asociate acestui gen de acţiuni. Spectrul larg 
al crizelor din ultimele decenii demonstrează că modul de manifestare şi 
procesele care au loc în cadrul unei crize afectează, fie negativ, fie pozitiv, 
aproape toate domeniile de activitate din interiorul unui stat, relaţiile de orice 
natură dintre state, echilibrul unei zone sau chiar la scară globală, aşa cum a fost 
cazul evenimentelor din 11 septembrie 2001, din Statele Unite ale Americii. 

Diversificarea şi complexitatea factorilor destabilizatori din ultimii 10-
15 ani, multitudinea formelor de manifestare a acestora şi, mai ales, 
predictibilitatea redusă a evoluţiei lor au făcut din managementul crizelor un 
concept la fel de important ca şi cele legate de educaţie, finanţe, economia de 
piaţă ori industriale. Managementul crizelor implică organizaţii, aranjamente şi 
măsuri destinate punerii sub control a evoluţiei unor evenimente din interiorul 
zonei de criză şi găsirii soluţiilor pentru un curs viitor favorabil stingerii 
disputelor şi soluţionării acceptabile tuturor părţilor aflate în conflict5. În 
această accepţie, au fost identificate activităţile principale care trebuie 
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desfăşurate pe parcursul etapelor de escaladare a crizei şi de revenire la starea 
de stabilitate, care pot fi formulate în următoarea matrice6: 

a) Monitorizarea situaţiei este activitatea de bază care trebuie să se 
desfăşoare permanent, din timp de pace, pe timpul neînţelegerilor, 
confruntărilor ori al conflictului armat, dacă este cazul, pe timpul implementării 
soluţiilor (impunerea păcii, fărâmiţare ori destrămare) şi al revenirii la starea de 
stabilitate. 

b) Sprijinul descoperirii crizelor, care trebuie acordat factorilor de decizie în 
fazele incipiente ale acesteia, respectiv pe timp de pace şi în cazul apariţiei 
neînţelegerilor, în scopul evitării confruntărilor ori a conflictului deschis. 

c) Controlul crizei este componenta cea mai consistentă şi mai complexă a 
managementului crizei, care presupune implicarea în timpul neînţelegerilor şi 
confruntărilor, pentru prevenirea conflictului şi soluţionarea problemelor aflate 
în dispută, iar dacă această etapă nu reuşeşte, atunci criza trebuie ţinută sub 
control pe timpul conflictului propriu-zis, astfel ca aceasta să nu se extindă, să 
fie cât mai limitată, să se rezolve cât mai repede, iar urmările acesteia să fie cât 
mai reduse. Controlul trebuie extins chiar şi în faza de destrămare sau 
fărâmiţare a zonei aflate în criză, pentru ca evenimentele să nu conducă spre o 
nouă escaladare sau să nu se extindă aria de conflict spre zonele adiacente. 

d) Dezarmarea este o activitate destul de complexă ce trebuie să urmeze 
confruntării sau conflictului, să înceapă încă din aceste faze şi să continue până 
la atingerea stării de stabilitate. 

e) Realizarea păcii presupune acţiuni ferme de implementare a măsurilor 
convenite sau impuse prin aranjamente ori acorduri sau prin rezoluţiile 
organismelor de securitate. 

Această variantă de descriere succintă a conceptului de management al 
crizelor, aşa cum a fost acceptată de factorii de decizie ai NATO şi ţărilor 
membre ale alianţei, sugerează implicit conceptul de avertizare timpurie, 
care este înţeles ca o componentă a proceselor de pace, alături de prevenirea 
conflictelor. Într-o excelentă definiţie generală a conceptului de avertizare 
timpurie, înaltul comisar OSCE pentru minorităţi a afirmat: “... avertizarea 
timpurie poate fi înţeleasă ca o informaţie, obţinută din orice sursă, despre 
derularea evenimentelor, fie acestea lente şi graduale, fie rapide şi 
neprevăzute, suficient de îndepărtate în timp pentru ca un guvern naţional sau 
o organizaţie internaţională ori regională să reacţioneze la timp şi eficient, 
dacă este posibil chiar lăsând timp să se angajeze măsuri diplomatice 
preventive şi alte măsuri nonmilitare şi noncoercitive de prevenire”7. 

Procesele foarte complexe şi imprevizibile referitoare la apariţia, 
evoluţia şi stingerea crizelor, precum şi spectrul foarte larg al naturii acestora, 
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de cele mai multe ori combinându-se variate domenii de criză, au determinat 
factorii de decizie şi specialiştii, îndeosebi pe cei din NATO, să dezvolte o 
întreagă “teorie a analizei instabilităţii”, care să fundamenteze ştiinţific şi 
unitar modalităţile de abordare a problematicii referitoare la stările de stabilitate 
şi instabilitate, precum şi la avertizarea asupra schimbărilor ce intervin în aceste 
stări. În cadrul acestei teorii, primul aspect important se referă la stabilirea a 
zece reguli ale analizei instabilităţii8, care sunt următoarele: 

♦ Orice sistem este întotdeauna în căutarea echilibrului în interiorul său, iar 
acest lucru produce presiuni şi stres; 

♦ Instabilitatea începe cu un eşec al sistemului sau al unei părţi a acestuia, 
în încercarea de a satisface o necesitate ori o dorinţă; instabilitatea devine 
politică în momentul când eşecul dă amploare unei dorinţe sau revendicări, 
pentru redresare, din partea membrilor societăţii; 

♦ Instabilitatea este întotdeauna centripetă, prin faptul că întotdeauna se 
mută de la periferia sistemului spre centrul de putere; 

♦ Problemele referitoare la locuinţe, hrană, energie sunt responsabile pentru 
75 la sută din situaţiile de răsturnare a guvernelor; 

♦ Guvernele, aproape întotdeauna, se autodetronează; 
♦ Organizaţiile cu cele mai bune arme decid întotdeauna rezultatul; 
♦ Dacă colapsul începe, progresul acestuia are trei secvenţe: subreacţia, 

suprareacţia şi concesia; 
♦ Toate guvernele sunt tentate să declare că încearcă să menţină colapsul la 

cel mai redus cost posibil; 
♦ Împărţirea puterii este o perioadă de linişte, dar întotdeauna aceasta este 

instabilă şi temporară; această perioadă este precedată şi urmată de violenţa 
care reprezintă semnul că un sistem este aproape de a realiza aranjamente 
pentru împărţirea puterii sau că o parte a acestor aranjamente, convenite 
anterior, este de aşteptat să se prăbuşească. 

Studierea problemelor ce decurg din teoria analizei instabilităţii oferă 
unele concluzii care, pe scurt, pot fi formulate astfel: 

♦ Sfera de cuprindere a procesului de instabilitate, care decurge din teoria 
haosului, este foarte largă şi diversă; 

♦ Conceptul de avertizare timpurie trebuie să includă, pentru a fi eficient, 
monitorizarea tuturor domeniilor în care se pot identifica indicii de stabilitate 
ori instabilitate, precum şi toate nivelurile de manifestare a acestor ţări, 
respectiv nivelul local, naţional, regional şi global; 

♦ Avertizarea timpurie în domeniul securităţii naţionale ori colective 
trebuie să înceapă cu supravegherea permanentă a domeniilor şi nivelurilor pe 
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care securitatea şi apărarea le presupun, să includă fluxurile informaţionale şi 
procedurile de procesare a datelor şi informaţiilor, precum şi un segment foarte 
important de analiză a acestora; 

♦ Limitarea acestor preocupări la fenomenele ce au loc numai în domeniul 
militar continuă să fie o eroare strategică ce trebuie eliminată, prin realizarea 
unui sistem naţional de avertizare timpurie. 

2. AVERTIZAREA TIMPURIE  
ÎN CONCEPŢIA ARMATELOR MODERNE 

Spectrul riscurilor şi ameninţărilor care trebuie să facă obiectul 
avertizării, în momentul actual, când gama crizelor şi conflictelor devine tot 
mai diversă, este foarte larg şi nu se referă numai la domeniul apărării armate, 
iar acest lucru face dificilă supravegherea şi analiza indiciilor de apariţie şi 
evoluţie a acestor fenomene. Complexitatea fenomenelor geopolitice şi 
geostrategice, alături de dinamismul schimbării acestora, demonstrează 
continuitatea şi permanenţa proceselor de reaşezare a raportului de forţe 
mondial şi regional, de redefinire a arhitecturii mondiale de securitate pentru 
mileniul trei. Unele tendinţe de evoluţie par să împingă societatea omenească 
către multipolaritate, altele către unipolaritate sau către o unipolaritate nuanţată. 
Deocamdată, este cert că fenomenul de globalizare din plan economic şi 
financiar a cuprins şi domeniul securităţii, chiar în intimitatea componentelor 
militare ale acestuia. 

Evenimentele de la începutul lunii septembrie 2001, din Statele Unite 
ale Americii, aproape imposibil de prevăzut cu câteva luni înainte, precum 
şi acţiunile militare antiteroriste care au urmat aduc din nou în prim planul 
dezbaterilor teoretice, dar nu numai teoretice, problematica fizionomiei 
conflictelor din mileniul trei, în special a celor cu caracter asimetric şi mai 
ales a procedeelor de răspuns, de prevenire şi contracarare a acestor 
fenomene. 

O doctrină pentru avertizare timpurie poate fundamenta principiile şi 
regulile de executare a măsurilor şi acţiunilor destinate supravegherii evoluţiilor 
factorilor de risc şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale ori 
internaţionale, structurile şi sistemul de conducere a acestui domeniu, regulile şi 
procedurile ce trebuie folosite, precum şi echipamentele specifice care trebuie 
procurate, cum să fie acestea interconectate pentru ca rezultatul existenţei şi 
funcţionării acestui sistem să atingă obiectivele planificate. Deşi studiile şi 
analizele specialiştilor occidentali, ca de altfel din întreaga lume, sunt orientate 
preponderent spre supravegherea stării de securitate din afara ţărilor lor, este tot 
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mai evident că, pentru statele mici şi mijlocii, în special cele care nu sunt 
membre ale unei alianţe, în timp de pace, atenţia cea mai mare trebuie 
orientată spre supravegherea evoluţiilor interne şi avertizarea factorilor de 
răspundere politici şi politico-militari asupra apariţiei indiciilor care arată 
apropierea sau apariţia stărilor de criză, indiferent de domeniul la care se 
referă acestea, fie că se referă la acţiuni ostile, cu cauze interne ori externe, care 
pot pune în pericol integritatea teritorială ori independenţa ţării, fie că se referă 
la dezastre naturale, inundaţii ori accidente industriale, care pot afecta starea de 
sănătate, prezentul şi viitorul populaţiei sau mediul înconjurător. Doctrina 
pentru avertizare timpurie trebuie destinată, în primul rând, pentru a crea un 
sistem eficient, coerent şi complet de măsuri şi acţiuni corespunzătoare cerinţei 
de ţinere sub control a evoluţiilor interne şi externe, în special din zona de 
interes strategic a ţării, precum şi pentru informarea permanentă a factorilor 
responsabili despre starea de securitate a naţiunii, în legătură cu aceste evoluţii. 

Forţe şi mijloace din armatele moderne specializate în 
supraveghere şi avertizare timpurie 

Siguranţa cu care sunt apreciate şi acceptate tendinţele de evoluţie a 
fenomenului militar şi a fizionomiei probabile a câmpului de luptă de către 
majoritatea specialiştilor militari ne îndreptăţeşte să afirmăm că există cel puţin 
două argumente care fac tot mai dificilă separarea forţelor şi mijloacelor în 
diferite categorii acţionale. Primul se referă la tendinţa de realizare a 
sistemelor digitale de arme, ceea ce permite integrarea tuturor sistemelor într-
unul singur, având concomitent funcţii de supraveghere, descoperire şi 
identificare a obiectivelor adversarului, precum şi funcţii de lovire, distrugere 
ori neutralizare. Cel de-al doilea argument se referă la capacităţile 
informaţionale deosebite ce sunt necesare şi pot fi realizate cu tehnologiile 
avansate. Acest lucru impune devansarea adversarului în asigurarea sprijinului 
informaţional, atât din punct de vedere calitativ şi cantitativ, cât şi în privinţa 
vitezei de procesare, concept ce este denumit superioritate sau dominaţie 
informaţională. În aprecierea unor specialişti occidentali9, avertizarea timpurie 
are trei funcţii: 

♦ Formarea, în timp real, a unei imagini unice a spaţiului de confruntare 
pentru buna, corecta şi optima percepţie a realităţii fizice din teren şi 
schimbărilor survenite; 

♦ Asigurarea cu date şi informaţii, care devine sufocantă, în special în 
privinţa celor referitoare la schimbarea situaţiei reale; acest aspect impune 
filtrarea datelor şi informaţiilor în funcţie de nevoile nivelului de decizie şi 
asigurarea unei forme de prezentare în concordanţă cu aceste nevoi; 
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♦ Accesul la informaţii al mass media, obligatoriu în societăţile deschise 
şi facilitat de mijloacele de comunicaţii moderne, care poate diminua sau chiar 
anula posibilitatea realizării surprinderii şi libertatea de acţiune. 

Principalele considerente ce caracterizează Forţele de Supraveghere 
şi Avertizare Timpurie sunt sintetizate în cele ce urmează: 

♦ Acţionează permanent, din timp de pace, iar în timp de criză şi conflict 
armat îşi amplifică capacitatea de supraveghere şi de avertizare asupra situaţiei; 

♦ Sunt bazate pe senzori de mare eficienţă, care asigură supravegherea 
întregului spectru de criză, indiferent de distanţă sau de mediu; 

♦ Presupune o dezvoltată componentă informaţională, asigurată prin 
sisteme C4 I specializate şi de tehnologii avansate, utilizate atât la sistemele de 
senzori, cât şi la cele destinate procesării informaţiilor, ceea ce asigură o mare 
capacitate de colectare, procesare, analiză şi sinteză a unei cantităţi uriaşe de 
date, într-o viteză foarte mare şi cu o acurateţe deosebită; 

♦ Tot mai multe sisteme de arme, altădată arme clasice de lovire, au 
componente specifice supravegherii şi avertizării asupra situaţiei; 

♦ Pot fi amplasate în toate mediile, din spaţiul cosmic până în mediul 
subacvatic, ori subteran, spaţiul aerian şi terestru fiind depăşite de mulţi ani; 

♦ Digitalizarea sistemelor de senzori, a celor de transmitere şi difuzare a 
informaţiilor aduce noi vulnerabilităţi sistemelor militare; 

♦ Sunt încadrate în categoria acţională tip “High readiness”. 
Dată fiind diversitatea tot mai mare de forţe şi mijloace din această 

categorie acţională de forţe armate, prezentarea acestora se impune a fi făcută 
prin selectarea celor mai semnificative pentru Forţele de Supraveghere şi 
Avertizare Timpurie. 

Categoria cea mai eficientă de mijloace de supraveghere şi avertizare o 
constituie sateliţii artificiali ai Pământului, care permit amplasarea în spaţiul 
cosmic a oricărui tip de senzor şi transmiterea în timp real a datelor la centrele 
de conducere interesate, despre obiective amplasate în orice punct de pe glob. 
Performanţele tot mai ridicate oferite de tehnologiile moderne permit 
supravegherea concomitentă şi permanentă a întregii suprafeţe terestre, în 
condiţiile unei capacităţi de rezoluţie de ordinul centimetrilor, ale transmiterii şi 
stocării instantanee a datelor şi informaţiilor în funcţie de nevoile celor 
interesaţi. 

Avioanele AWACS (Airborne Warning and Control Sistem), de fapt 
sisteme aeriene de avertizare şi control, au capacitatea de zbor la mare 
altitudine, dispun de mijloace eficiente de supraveghere şi prelucrare a datelor, 
care permit identificarea ţintelor şi monitorizarea unor zone importante. 
Evoluţia preconizată pentru aceste sisteme urmăreşte transferarea unor 
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componente ale acestora pe sateliţi, obţinând astfel sateliţi capabili să 
“ilumineze” prin radar zone importante ale câmpului de luptă, realizarea unui 
sistem combinat avion – satelit10 care să permită iradierea ţintei de pe satelit 
(devenit senzor activ), iar semnalul reflectat de ţintă să fie recepţionat de către 
avionul AWACS, ceea ce aproape că elimină posibilitatea de depistare şi lovire 
a avionului AWACS (care devine un mijloc pasiv). 

Vehiculele aeriene fără pilot (Unmanned Air Vehicles – UAVs), poate 
cele mai eficiente mijloace de supraveghere şi avertizare, au posibilităţi de a 
îndeplini un spectru larg de misiuni, în diverse medii de acţiune, cu 
transmiterea datelor în timp real şi procesarea automată a acestora. Acest sistem 
de supraveghere şi avertizare se compune din vehicule aeriene dirijate pe care 
se amplasează senzorii şi mijloacele de comunicaţii corespunzătoare destinaţiei 
acestora, combinate cu echipamentele necesare dirijării de la sol a aparatului, 
recepţionării şi procesării datelor obţinute. Pot procura date în spectrul vizual 
(video, foto), în infraroşu ori în spectrul electromagnetic, fiind capabile să 
execute cercetarea aeriană, supravegherea şi procurarea de date şi informaţii, 
precum şi identificarea ţintelor, stabilirea loviturilor şi retranslaţia 
comunicaţiilor. 

Tendinţele de evoluţie a acestor sisteme denotă preocupările de a mări 
posibilităţile aparatelor aeriene fără pilot, ca mijloace de supraveghere şi 
avertizare timpurie, de a zbura cât mai departe, cât mai sus şi cât mai mult timp. 
În ultimii ani, aceste mijloace au fost integrate cu alte sisteme, de exemplu cu 
sistemele AWACS sau cu sateliţii. Aceste tendinţe au dus la realizarea unor 
aparate superperformante, cum este cazul sistemului GLOBAL HAWK, care 
are o independenţă de 41 ore la distanţa de 26.000 km, putând supraveghea o 
suprafaţă de aproximativ 600 km x 600 km într-un singur zbor. Ultima 
generaţie a acestui tip de aparate funcţionează pe bază de energie solară, la 
altitudinea de aproximativ 23.000 km, având un zbor de 24 ore, dar are 
posibilitatea ipotetică de a rămâne în aer timp nelimitat. 

O altă tendinţă de perfecţionare a aparatelor aeriene fără pilot se referă la 
diminuarea dimensiunilor lor până la miniaturizare, folosirea acestora şi ca 
mijloace de lovire sau în alte medii, cum ar fi vehiculele subacvatice fără pilot 
(Unmanned underwater vehicles – UUVs), ori în cadrul sistemelor de cercetare 
antimină11. 

Radiolocaţia, care are o lungă tradiţie şi, probabil, va cunoaşte o nouă 
tinereţe, supraveghează spaţiul aerian, terestru şi maritim al statelor şi 
alianţelor. Prin ea, se controlează şi dirijează avioanele comerciale şi navele pe 
mare, se iau măsuri de autoprotecţie a platformelor de luptă şi altor 
echipamente. Modernizările preconizate pentru radiolocaţie urmăresc 
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perfecţionarea modului de transmitere şi recepţionare a semnalelor, protecţia 
echipamentelor de radiolocaţie împotriva bruiajului, precum şi integrarea 
echipamentelor de radiolocaţie în sisteme de supraveghere complexe şi care să 
redea imaginea completă a spaţiului supravegheat, la toate înălţimile şi în toate 
spectrele de activitate, care să includă mijloacele de lovire sau anihilare a 
adversarului. Tehnologiile viitoare vor permite exploatarea integrată a datelor şi 
informaţiilor din toate mediile (cosmic, aerian, terestru, maritim, 
electromagnetic etc.), inclusiv a celor de radiolocaţie, pentru obţinerea imaginii 
unice, la dispoziţia factorilor de decizie şi a comandanţilor de la toate nivelurile. 

O altă categorie de forţe şi mijloace de supraveghere şi avertizare sunt 
cele de cercetare, care includ: subunităţile şi unităţile de cercetare ale 
categoriilor de forţe ale armatei şi ale armelor şi specialităţilor militare; forţele 
şi mijloacele de cercetare în infraroşu; forţele şi mijloacele destinate cercetării 
semnalelor electromagnetice, respectiv de război electronic (EW), a mesajelor 
care fac obiectul emisiilor electromagnetice (SIGINT), cu componentele de 
comunicaţii (COMINT) şi electronice (ELINT); forţele şi mijloacele de 
cercetare a imaginilor (IMINT); forţele şi mijloacele care cercetează parametrii 
de funcţionare şi caracteristicile tehnice ale echipamentului adversarului 
(MASINT); forţele şi mijloacele care supraveghează sursele deschise (OSINT). 
Printre cele mai moderne sisteme specifice de cercetare, pot fi considerate 
următoarele: 

♦ Sistemele tactice de supraveghere a câmpului de luptă bazate pe senzori  
(Remotely Monitored Battlefield Senzor Sistem – REMBASS), capabile să 
monitorizeze şi să detecteze schimbările acustice, seismice, magnetice şi în 
infraroşu datorate atât personalului, cât şi vehiculelor care pătrund în suprafaţa 
supravegheată, să stabilească locul, viteza şi direcţia de deplasare. 

♦ Radarele terestre de supraveghere, echipamente portabile, destinate 
detectării deplasărilor de personal şi vehicule în orice condiţii de timp şi stare a 
vremii, inclusiv în condiţii de ceaţă, fum, ploaie uşoară ori ninsoare, precum şi 
în situaţia mascării cu folii de diferite naturi. 

♦ Radarul “Nostradamus” utilizează proprietatea undelor de joasă frecvenţă de 
a se reflecta pe suprafaţa ionizată a atmosferei terestre, de unde rezultă 
posibilitatea de a detecta ţintele la orizont, la o distanţă de mai multe mii de km, 
ceea ce reprezintă o deosebire faţă de radarele clasice, care emit unde în linie 
dreaptă. 

♦ Captatorul opto-electronic “Timbre-poste”, poate fi utilizat pentru utilarea 
sateliţilor de observare, echiparea sistemelor de atac aer-sol, dotarea sistemelor 
de cercetare aeriană din noua generaţie, ghidarea pe traiectoria terminală a unor 
rachete, detectarea minelor, dotarea avioanelor de cercetare fără pilot. 
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♦ Tehnicile de recunoaştere de tip “3d” (tridimensionale) se referă la forma de 
analiză de înaltă rezoluţie şi la senzorii de fotogrammetrie.  

Având în vedere tendinţa de ştergere a diferenţelor specifice dintre 
categorii de forţe şi mijloace de avertizare şi de integrare a lor în sisteme 
complexe, specializate în acest domeniu, prezentăm în continuare două din 
acestea. 

Sistemul de informaţii, supraveghere, identificare (achiziţie) a 
ţintelor şi cercetare (Intelligence Surveillance Target Acquisition and 
Reconnaissance – ISTAR), este ceea ce se numeşte un “sistem de sisteme” 
interconectate între ele, destinat supravegherii şi avertizării asupra situaţiei pe 
câmpul de înfruntare. Performanţele acestui complex sunt date de 
performanţele componentelor sale valorificate mult mai eficient. Acesta, în 
principiu, include: echipamentele de supraveghere dispuse pe sateliţi artificiali 
ai pământului, avioane de cercetare de diferite tipuri, inclusiv AWACS, cu şi 
fără pilot; elicoptere de cercetare la contact sau în dispozitivul adversarului; 
elemente de cercetare terestră (în dispozitivul propriu, la contact, în dispozitivul 
adversarului); elemente de război electronic; elemente de cercetare radio 
(SIGINT) şi a imaginilor (IMINIT); radare mobile şi fixe, inclusiv portabile; 
echipamente de integrare de comunicaţii, de prelucrare a datelor. 

O variantă perfecţionată a sistemului ISTAR poate fi considerată cea 
denumită JSTARS – Joint Surveillance and Target Atack Radar System, care 
poate asigura date despre ţinte fixe ori mobile, de pe platforme de conducere de 
luptă aeriene, ceea ce asigură capacitatea de a acţiona în situaţii de criză. În 
timp de conflict, datele provenite de la JSTARS pot folosi în timp real 
sistemelor terestre de lovire, pentru atacul unei game largi de ţinte. La acest 
sistem pot fi integrate şi avioane fără pilot cu distanţă mare de acţiune. 

Un alt sistem, de această dată la scară globală, este Scutul american 
antirachetă, NMD – National Missile Defence. Acest sistem este destinat 
apărării teritoriului american împotriva rachetelor balistice, indiferent de locul 
de pe glob de unde sunt lansate sau chiar dacă lansarea are loc din spaţiul 
extraterestru. Componentele de principiu ale sistemului NMD12 sunt: sisteme 
moderne de avertizare timpurie – UEWR (Upgraded Early Warning system), 
destinate cercetării şi supravegherii radioelectronice şi descoperirii ţintelor, care 
pot fi integrate cu sistemele satelitare; radiolocatoare destinate furnizării 
informaţiilor referitoare la elementele traiectoriei ţintelor, pe baza cărora se 
lansează rachetele antirachetă; sistemul de sateliţi (sau echipamentele acestora) 
de cercetare în infraroşu SBIRS (Space Based Infrared System), compus din 
12-18 sateliţi, ale căror performanţe vor permite localizarea cu precizie de 
ordinul câtorva zeci de metri a oricăror mijloace radioelectronice active; 
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sisteme de interceptare amplasate la sol GBI (Grand Based Interceptors), care 
sunt de fapt mijloacele de lovire a rachetelor balistice adverse. 

3. COMPONENTELE FORŢELOR DE SUPRAVEGHERE  
ŞI AVERTIZARE TIMPURIE 

Pornind de la aspectele prezentate anterior, în accepţiunea specialiştilor 
occidentali, îndeosebi a celor din ţările membre NATO, conceptul de 
supraveghere şi avertizare timpurie include atât principiile, procedurile şi 
tehnicile de avertizare, cât şi forţele şi mijloacele care trebuie să fie implicate 
în acest domeniu. Necesitatea dezvoltării teoriei supravegherii şi avertizării 
timpurii, în Armata României, rezultă din lipsa unei concepţii coerente şi 
complete, modernă şi compatibilă cu procedurile NATO, pentru realizarea 
sistemului de supraveghere şi avertizare timpurie, care să integreze toate forţele 
şi mijloacele specializate ce pot participa la aceste misiuni. Destinaţia 
sistemului de supraveghere şi avertizare timpurie, care constă în 
monitorizarea unui spectru larg de domenii şi probleme din partea cărora pot 
apare ameninţări la adresa securităţii naţionale şi a intereselor fundamentale ale 
României, în realizarea unor baze de date în legătură cu aceste domenii şi 
aspecte şi integrarea unor mijloace eficiente de comunicaţii şi prelucrare, 
precum şi în analiza permanentă a datelor rezultate din supraveghere, se poate 
ajunge la configuraţia de principiu a acestui sistem: subsistemul de 
conducere; subsistemul de execuţie; subsistemul de comunicaţii şi prelucrare 
automată a datelor; subsistemul de analiză. 

Subsistemul de conducere a supravegherii şi avertizării timpurii include 
acele elemente ale statelor majore şi comandamentelor care planifică şi conduc 
acţiunile forţelor şi mijloacelor specializate, aflate de regulă în compunerea 
structurilor de informaţii, cercetare şi operaţii, precum şi cele din centrele 
(punctele, posturile) de conducere operaţională a forţelor şi mijloacelor aflate în 
serviciul de luptă; acestea trebuie să existe la toate eşaloanele de conducere 
militară.  

Subsistemul de execuţie include, în principiu, forţele şi mijloacele 
întrebuinţate pentru executarea supravegherii în scopul procurării datelor şi 
informaţiilor referitoare la starea şi evoluţia obiectivelor, precum şi procedurile 
şi tehnicile întrebuinţate pentru colectarea, transmiterea, prelucrarea şi difuzarea 
acestora, structuri şi echipamente din toate categoriile de forţe, integrate într-un 
singur sistem complex, capabil să furnizeze, în timp real, date şi informaţii 
despre obiective şi să sesizeze cele mai mici şi aparent neesenţiale modificări în 
starea acestora. 
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Subsistemul de comunicaţii şi prelucrare automată a datelor din 
cadrul Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie trebuie să asigure 
comanda şi controlul centralizate, transmiterea datelor şi informaţiilor, 
prelucrarea automată a acestora, precum şi constituirea şi exploatarea bazelor 
de date specifice.  

Subsistemul de analiză al Forţelor de Supraveghere şi Avertizare 
Timpurie include forţele şi mijloacele existente în structura statelor majore şi 
comandamentelor, destinate valorificării datelor şi informaţiilor, studierii, 
compilării, structurării, completării şi actualizării bazelor de date specifice 
FSAT şi sprijinului cu informaţii al acţiunilor militare. 

Rolul şi misiunile Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie 
decurg din rolul şi misiunile generale ale Armatei României, fiind în 
concordanţă cu evoluţiile ce au loc în mediul de securitate şi în interiorul 
fenomenului militar. Rolul Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie 
rezultă, în primul rând, din conţinutul conceptului strategic privind capacitatea 
defensivă credibilă, care presupune realizarea, optimizarea şi menţinerea, de 
către ţara noastră, a unei capacităţi militare necesare şi credibile, care să asigure 
îndeplinirea întregii game de misiuni ce pot rezulta din riscurile şi ameninţările 
la adresa securităţii naţionale, concomitent cu luarea măsurilor pentru 
diminuarea efectelor vulnerabilităţilor13. Acest concept strategic are, ca primă 
componentă, avertizarea timpurie, respectiv activităţile şi măsurile 
permanente luate în scopul prevenirii surprinderii strategice şi destinate 
supravegherii, descoperirii, înştiinţării în timp real despre apariţia indiciilor 
privind stările de criză şi conflict sau pericolul declanşării unor acte ostile, de 
agresiune, împotriva României, precum şi monitorizarea evoluţiei acestora în 
timp şi spaţiu. Totodată, rolul şi misiunile Forţelor de Supraveghere şi 
Avertizare Timpurie trebuie să fie în concordanţă cu fizionomia probabilă a 
acţiunilor militare şi nonmilitare. Misiunile generale ale Forţelor de 
Supraveghere şi Avertizare Timpurie sunt: 

♦ Supravegherea spaţiului terestru, aerian şi maritim al ţării noastre, a 
spectrului electromagnetic şi infraroşu,  

♦ Identificarea indicilor de materializare a riscurilor, ameninţărilor şi 
pericolelor la adresa securităţii şi apărării naţionale, a intereselor statului şi 
poporului român; 

♦ Procurarea, prelucrarea şi difuzarea datelor şi informaţiilor necesare 
cunoaşterii, în timp real, a situaţiei din teritoriul naţional şi din zonele de interes 
strategic ale ţării noastre, cu prioritate din zona de proximitate a României; 

♦ Realizarea şi menţinerea bazelor de date despre situaţia din spaţiul 
terestru, aerian, naval şi electromagnetic din zonele de interes strategic, despre 
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zonele de criză şi conflict din alte regiuni, dar care au sau pot avea influenţă 
asupra situaţiei din zona ţării noastre; 

♦ Realizarea imaginii unice a situaţiei şi punerea acesteia la dispoziţia 
factorilor de decizie şi a forţelor ; 

♦ Asigurarea factorilor de conducere, a statelor majore şi a forţelor 
luptătoare cu date şi informaţii corespunzătoare eşalonului şi misiunilor fiecărei 
categorii; 

♦ Supravegherea şi controlul căilor terestre, aeriene şi maritime de acces 
spre teritoriul naţional şi spre obiective sau zone importante de pe teritoriul 
naţional; 

♦ Realizarea nivelului de interoperabilitate corespunzător cu sistemele 
similare ale NATO, ţărilor membre ale Alianţei şi ale ţărilor vecine, pentru 
integrarea acestora şi realizarea cooperării în domeniile ce fac obiectul 
supravegherii şi avertizării timpurii. 

O relevanţă aparte o au misiunile componentelor Forţelor de 
Supraveghere şi Avertizare Timpurie din cadrul categoriilor de forţe, care 
trebuie identificate la nivelul statelor majore ale acestora şi implementate la 
nivelul unităţilor şi subunităţilor respective, precum şi cerinţele operaţionale 
ale acestor forţe, care pot fi formulate astfel:  

Cerinţa operaţională generală a Forţelor de Supraveghere şi 
Avertizare Timpurie s-ar putea formula ca necesitatea de a avea capacitatea 
de supraveghere permanentă a spectrului de riscuri, ameninţări, pericole 
din mediul global şi regional de securitate şi din mediul intern, de a avertiza 
factorii de decizie şi forţele combatante, în scopul evitării surprinderii în toate 
domeniile şi la toate nivelurile ierarhice, în timp de pace, criză ori conflict 
armat. 

Dezvoltarea corespunzătoare, atât în plan orizontal, pentru a cuprinde 
toate domeniile în care pot apărea indicii de instabilitate şi criză, cât şi în plan 
vertical, pentru a exista forţe şi mijloace cel puţin pentru executarea misiunilor 
la diferite niveluri (naţional, zonal, local). 

Interoperabilitatea este o cerinţă operaţională valabilă tuturor 
componentelor structurale şi acţionale ale armatei noastre, dar în cazul Forţelor 
de Supraveghere şi Avertizare Timpurie are un specific. În primul rând, este 
necesar ca aceste forţe (organele de conducere, forţele şi mijloacele de execuţie, 
tehnica şi echipamentele folosite) să aibă capacitatea de a se integra în sistemul 
general al armatei, atât în cel prevăzut pentru situaţia de pace, cât şi mai ales 
pentru cel prevăzut în situaţii de criză ori conflict armat. În al doilea rând, 
interoperabilitatea Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie impune ca 
acestea să fie compatibile cu forţele similare din alte ţări, în special ale NATO, 
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UE şi ale ţărilor membre, precum şi din ţările vecine, pentru a putea coopera cu 
acestea în prevenirea şi gestionarea crizelor ori conflictelor. 

Caracterul integrator şi integrabil al Forţelor de Supraveghere şi 
Avertizare Timpurie impune ca acestea să integreze, într-un singur sistem (aşa-
numitul sistem de sisteme), toate structurile de conducere şi analiză, forţele şi 
mijloacele specializate, precum şi cele de comunicaţii şi prelucrare a datelor, 
sistem dimensionat în funcţie de situaţia concretă, iar acesta să poată fi 
integrat, la rândul lui, atât în sistemul general al armatei, cât şi în sisteme 
similare ale NATO şi UE. 

Realizarea, încă din timp de pace, a sistemului Forţelor de 
Supraveghere şi Avertizare Timpurie, astfel ca să corespundă şi nevoilor din 
situaţiile de criză şi de conflict armat.  

Realizarea unei proporţii corecte a Forţelor de Supraveghere şi 
Avertizare Timpurie presupune atingerea unui echilibru cantitativ şi calitativ 
între Forţele de Supraveghere şi Avertizare Timpurie şi celelalte categorii 
acţionale de forţe, respectiv Forţele de Acţiune în Situaţii de Criză şi Forţele 
Speciale, precum şi Forţele Teritoriale, astfel ca, în situaţii din cele mai diferite, 
acestea să poată acţiona împreună, în cadrul unui sistem echilibrat. Pe de altă 
parte, cerinţa impune şi realizarea unui raport optim între subsistemele 
componente ale Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie, între 
diferitele niveluri ierarhice sau între organele de conducere şi analiză şi cele de 
execuţie.  

Utilizarea echipamentelor bazate pe tehnologii avansate în dotarea 
structurilor de conducere şi forţelor de execuţie din sistemul de supraveghere şi 
avertizare timpurie este determinată de cerinţele de interoperabilitate şi 
integrabilitate, pe de o parte, precum şi de spectrul foarte larg de ameninţări şi 
pericole care există în mediul de securitate şi care nu pot fi identificate cu 
mijloacele clasice de supraveghere. De asemenea, volumul foarte mare de date 
şi informaţii ce trebuie gestionate, viteza ridicată de reacţie necesară, parametrii 
multipli ce trebuie identificaţi la fiecare ţintă şi procedurile de colectare, 
transmitere şi prelucrare a datelor obligă la achiziţionarea şi intrarea în dotare a 
acestor echipamente. 

Asigurarea continuităţii activităţilor de supraveghere şi avertizare 
timpurie decurge din rata mare a schimbărilor ce pot avea loc în mediul de 
securitate şi din gama tot mai largă a domeniilor ce trebuie supravegheate, din 
diversitatea ameninţărilor. 

Conducerea centralizată şi execuţia descentralizată este o altă cerinţă 
operaţională, care presupune crearea cadrului organizatoric, legislativ şi 
acţional adecvat pentru realizarea unui sistem unitar şi coerent de supraveghere 
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şi avertizare timpurie, precum şi a unui sistem proiectat şi realizat 
corespunzător, bazat pe proceduri standard de operare şi pe delegarea de 
competenţe în îndeplinirea misiunilor. 

Utilizarea tuturor forţelor şi mijloacelor la parametrii maximali este 
o altă cerinţă, care derivă atât din unele aspecte prezentate mai sus, cât şi din 
analiza raportului dintre consumuri şi costuri. O privire succintă asupra 
fizionomiei probabile a acţiunilor militare relevă că, în viitor, câmpul de luptă 
va fi un mare consumator de resurse, poate tot mai puţine resurse umane, dar 
tot mai multe resurse materiale, energetice, financiare. 

Interoperabilitatea Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie ale 
Armatei României cu forţe similare din armatele ţărilor NATO reprezintă cheia 
de succes a acestei categorii de forţe, după integrarea ţării noastre în NATO. 
Aspectele legate direct de interoperabilitatea Forţelor de Supraveghere şi 
Avertizare Timpurie sunt mai concrete şi, în principal, vizează: 
♦ Modelul NATO de structură internă a comandamentelor şi statelor 

majore din Forţele de Supraveghere şi Avertizare Timpurie, constă în 
organizarea pe module funcţionale, potrivit domeniilor de responsabilitate a 
acestora, astfel: personal, cercetare/informaţii, operaţii, logistică, planificare, 
comunicaţii, instruire, resurse, relaţii civili – militari. Această structurare pe 
nouă module este diferenţiată prin simboluri de litere şi cifre şi se aplică 
diferenţiat, pe eşaloane şi domenii, astfel ca, pe întreaga ierarhie specifică 
organismelor militare, să existe aceleaşi module. 

♦ Altă latură  a interoperabilităţii Forţelor de Supraveghere şi Avertizare 
Timpurie se referă la modernizarea modului de transmitere a datelor şi 
informaţiilor, a semnalelor şi comenzilor specifice. 

♦ Un alt domeniu al Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie foarte 
important pentru sporirea interoperabilităţii armatei noastre se referă la 
cercetarea tactică. 

♦ Interoperabilitatea Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie se referă 
şi la introducerea în dotare a aparatelor aeriene fără pilot (Unmanned 
Air Vehicles -   UAVs), destinate pentru supravegherea spaţiului terestru, 
aerian şi maritim în condiţii foarte bune de eficienţă. 

♦ Supravegherea aeriană reprezintă un domeniu deosebit de important al 
interoperabilităţii Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie, care va 
asigura compatibilitatea cu sistemul integrat de apărare aeriană al NATO. 

♦ O altă problemă foarte importantă a interoperabilităţii Forţelor de 
Supraveghere şi Avertizare Timpurie se referă la realizarea infrastructurii 
aerodromurilor, domeniu care presupune realizarea unor facilităţi 
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aeroportuare specifice, pentru aducerea acestora la nivelul standardelor  
occidentale, respectiv ale Alianţei şi ţărilor membre. 

Desigur, există multe probleme legate de interoperabilitatea Forţelor 
de Supraveghere şi Avertizare Timpurie, printre care asigurarea 
procedurilor de securitate a sistemelor de comunicaţii şi informaţii, de 
selectare şi identificare a ţintelor, de acţiune în mediu NBC şi altele, la fel 
de complexe şi importante ca şi cele de mai sus, care nu pot fi detaliate cel 
puţin din raţiuni de economie a lucrării de faţă, dar a căror studiere trebuie 
determinată. Concluzia ce se poate desprinde acum este că problematica 
interoperabilităţii Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie, ca de 
altfel a întregii armate, este complexă, necesită aprofundare continuă şi are 
implicaţii deosebite asupra tuturor domeniilor de activitate. 
 

CONCLUZII 
 

Problematica Forţelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie 
presupune un studiu continuu şi detaliat al aspectelor complexe şi diverse ce le 
incumbă această categorie acţională de forţe a armatei noastre, concomitent cu 
învingerea unor tradiţii sau mentalităţi care se află în discordanţă cu evoluţiile 
ce au avut şi continuă să aibă loc în mediul de securitate, în interiorul 
fenomenului militar propriu-zis. 

O primă concluzie importantă se referă la necesitatea acordării unei 
atenţii sporite studierii teoriei instabilităţii în instituţiile militare  de cercetare şi 
în cele de învăţământ. Acest lucru poate contribui la elucidarea proceselor şi 
mecanismelor ce apar şi evoluează în contextul general al crizelor, la o mai 
bună înţelegere a acestora şi, ca urmare, a măsurilor necesare de prevenire şi 
contracarare, precum şi la proiectarea sistemului de supraveghere  şi avertizare 
românesc. Totodată, cunoaşterea aprofundată a fenomenelor şi proceselor 
respective poate contribui la formarea unor specialişti civili şi militari, în 
măsură să organizeze sistemul de supraveghere şi avertizare timpurie, să 
pregătească în mod corespunzător forţele şi mijloacele implicate şi să le 
conducă pe timpul îndeplinirii misiunilor ce le revin în timp de pace, criză ori 
conflict armat. 

Înţelegerea corectă şi aprecierea la adevărata semnificaţie a concluziei de 
mai sus trebuie să ne determine a gândi din altă perspectivă rolul, misiunile, 
structura, organizarea şi înzestrarea Forţelor de Supraveghere şi 
Avertizare Timpurie, cel puţin la nivel naţional. Desigur, şi în prezent există şi 
funcţionează numeroase organisme şi instituţii departamentale, administrative 
ori de informaţii, care sunt legate direct sau implicit de domeniile avertizării, 
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dar acestea nu sunt integrate într-un sistem unitar şi coerent, există paralelisme 
în activitate, aşa cum este posibil să existe şi domenii ori probleme neacoperite 
cu măsuri de supraveghere. 

O altă concluzie importantă se referă la concordanţa care trebuie 
realizată între domeniile de supravegheat, indiciile de manifestare a 
diverselor pericole şi ameninţări, pe de o parte, şi capacităţile Forţelor de 
Supraveghere şi Avertizare Timpurie de a le descoperi, identifica, descrie 
şi analiza, pe de altă parte. Realizarea acestei cerinţe poate asigura atingerea 
unei eficienţe superioare a sistemului de supraveghere şi avertizare timpurie şi, 
ca urmare, prevenirea şi evitarea surprinderii, însă presupune eforturi umane şi 
materiale importante pentru proiectarea şi realizarea unui sistem cuprinzător, 
menţinerea acestuia şi a fiecărei componente la un nivel ridicat de 
operaţionalizare acţională, pe care membrii NATO îl numesc „high readiness”. 

O a treia concluzie constă în necesitatea realizării unei doctrine de 
avertizare timpurie, care ar putea cuprinde conceptele, principiile, procedurile 
şi regulile de supraveghere a riscurilor şi ameninţărilor, structurile de comandă 
–control, de execuţie şi de analiză, precum şi cerinţele operaţionale pentru 
sistemele de echipamente, forţele şi mijloacele din cadrul FSAT. Pe de altă 
parte, existenţa şi implementarea acestei doctrine ar putea asigura o perspectivă 
clară instruirii şi înzestrării unităţilor şi subunităţilor, ceea ce le-ar apropia foarte 
mult de forţele similare din statele membre NATO. 

Cea de-a patra concluzie se referă la diferenţa încă mare care există 
între nivelul tehnologic al echipamentelor de supraveghere şi avertizare 
aflate în dotarea armatei noastre şi cele din dotarea armatelor ţărilor 
occidentale, îndeosebi ale celor care sunt membre NATO. Trebuie subliniat că, 
deşi în unele privinţe s-au făcut paşi importanţi în dotarea unora din unităţile şi 
subunităţile din cadrul FSAT ale armatei noastre, în special a celor destinate 
supravegherii aeriene, în ansamblu acest domeniu este departe de nivelul 
necesar, existând domenii, ca războiul electronic ori cercetarea, în care sunt 
echipamente din generaţii depăşite moral, incompatibile cu tehnica digitală, ori, 
dacă s-a făcut ceva, acest efort nu poate fi valorificat. 

În ceea ce priveşte structura Forţelor de Supraveghere şi Avertizare 
Timpurie şi procedurile de acţiune a acestora, putem afirma că, în general, 
ele corespund rolului şi misiunilor ce le revin, sunt corect definite şi 
proiectate, rămâne doar să fie realizate conform planurilor şi integrate potrivit 
cerinţelor operaţionale occidentale. În acest sens, eforturile umane şi materiale 
vor trebui concentrate pe identificarea şi implementarea acelor proceduri şi 
tehnici de acţiune care să pună la nivel maxim în valoare facilităţile tehnicii şi 
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echipamentelor ce vor fi introduse în dotare şi care să le asigure un grad mare 
de interoperabilitate cu forţele similare ale NATO. 

Una din cele mai semnificative concluzii ale studiului de faţă se referă la 
capacitatea încă limitată de acţiune a Forţelor de Supraveghere şi 
Avertizare Timpurie din armata noastră, care se datoreşte faptului că, pe de 
o parte, procesele de reorganizare şi înzestrare sunt în curs de desfăşurare şi vor 
mai continua câţiva ani şi, pe de altă parte, aceste forţe şi mijloace nu sunt 
integrate într-un sistem unitar. Dacă cel puţin aceste două aspecte vor fi 
rezolvate, se va putea aprecia că Forţele de Supraveghere şi Avertizare 
Timpurie ale armatei noastre sunt în măsură să supravegheze majoritatea 
domeniilor şi problemelor de unde pot să apară ameninţări şi pericole la adresa 
securităţii naţionale şi să contribuie la prevenirea surprinderii strategice. 

Problematica supravegherii şi avertizării timpurii pune în discuţie multe 
şi complexe probleme, unele mai greu de elucidat în lipsa unei viziuni finale a 
proceselor de modernizare şi restructurare a armatei noastre sau limitate în mod 
subiectiv de unele tradiţii ori mentalităţi care ar trebui considerate vetuste, 
precum şi de lipsa suportului financiar corespunzător. Totuşi, demersul ştiinţific 
trebuie continuat, pentru a depăşi astfel de obstacole, obiective şi subiective, în 
scopul aprofundării acestor aspecte ce aparţin unui domeniu care va căpăta în 
curând prioritate maximă, prin integrarea ţării noastre în alianţa Nord-Atlantică. 
Avertizarea timpurie este, în acelaşi timp, un domeniu care poate include 
majoritatea acţiunilor unei crize ce ar putea fi consumată, dacă nu a putut fi 
prevenită, doar prin capacităţile specifice de supraveghere şi avertizare 
timpurie, deci cu eforturi şi costuri reduse. 
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PERSPECTIVE ALE SISTEMULUI DE FORMARE A 
OFIŢERILOR ÎN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE 

„NICOLAE BĂLCESCU“ ÎN ETAPA POST-PRAGA 

General de brigadă .prof.univ.dr. Nicolae USCOI, 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 

În aceste zile, în care trăim euforia împlinirii unui obiectiv major al 
întregii societăţi româneşti, cu contribuţia esenţială a instituţiei militare, 
ideea de a aborda în mod responsabil, într-o viziune sistemică, ansamblul 
sarcinilor ce ne revin pentru a valorifica şansa istorică de a dobândi 
statutul de membru al celei mai puternice Alianţe Militare din istoria lumii 
este mai mult decât meritorie. 

În acest an de referinţă, Academia Forţelor Terestre a marcat existenţa a 
155 de ani de învăţământ militar românesc şi a omagiat pe patronul său 
spiritual, Nicolae Bălcescu, o figură emblematică a istoriei naţionale, prin 
tragismul destinului său şi cutezanţa viziunii, proprii marilor spirite, capabile de 
sacrificii majore din dragoste de neam şi de ţară. Asemenea lui, mii de ofiţeri, 
absolvenţi ai şcolilor militare ale căror succesoare legitimă este Academia 
Forţelor Terestre, au fost actori şi martori nemijlociţi ai evenimentelor care au 
marcat istoria modernă şi contemporană a României, în momentele ei faste, dar, 
mai ales, în sacrificiile şi jertfele făcute pentru a păstra demnitatea naţiunii şi 
integritatea ţării. 

În mod firesc, programul ambiţios de restructurare şi modernizare a 
Armatei României şi-a pus amprenta pe întreaga activitate a Academiei Forţelor 
Terestre. Instituţia a cunoscut transformări profunde, revoluţionare am putea 
spune, cea mai semnificativă fiind organizarea învăţământului pe principii 
universitare şi integrarea Academiei în sistemul naţional al învăţământului 
superior1, proces încununat prin acreditarea universitară în acest an2. 

Procesul de reformă a cunoscut forme specifice de manifestare în 
sistemul educaţional, fiind circumscris unei viziuni mai largi de management al 
resurselor umane. În acest context, un element de referinţă în elaborarea unui 
proiect pedagogic înnoit a fost promovarea unei concepţii pragmatice de 
formare şi dezvoltare profesională a personalului Forţelor Terestre, axată pe o 
comandă socială fermă şi clară, precum şi pe criterii şi standarde conforme 
tuturor condiţiilor de aderare la structurile de securitate euroatlantice3. 

De aceea, în etapa post-Praga, în Academia Forţelor Terestre măsurile pe 
care le preconizăm reprezintă o continuare a celor deja iniţiate, cu o mai mare 
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îndrăzneală şi într-un ritm mai alert, astfel ca, în următorii doi ani, să ne 
prezentăm, în măsura în care vor fi făcute investiţii minime, la un nivel 
comparabil cu cel al academiilor similare de prestigiu. Principalele probleme 
asupra cărora ar trebui să ne concentrăm atenţia, în opinia noastră, le vom 
examina succint în continuare. 

Misiunea Academiei de a forma ofiţeri conform unui model stabilit de 
Statul Major al Forţelor Terestre, expresie a unui nou context general de utili-
zare a ofiţerilor care aparţin acestei categorii de forţe, rămâne neschimbată în 
esenţa sa. Astfel, Academia Forţelor Terestre trebuie să asigure socializarea şi 
integrarea deplină a tânărului aspirant la cariera militară şi aşezarea pe funda-
mente solide a educaţiei sale, demers de natură a-i facilita autodezvoltarea 
progresivă în plan profesional şi social. Cel mai important proces în curs de 
desfăşurare vizează diversificarea domeniilor de specializare pe care se 
fundamentează traiectoria în carieră4. Această orientare este susţinută de 
exigenţele funcţionale ale organismului militar românesc, respectiv 
reconstruirea unei armate capabile să apere cu efective mai reduse, dar modern 
structurate şi înzestrate, o gamă mai largă şi complexă de misiuni, incluzând 
operaţiuni în sprijinul păcii, măsuri de creştere a încrederii, de prevenire a 
proliferării armamentelor convenţionale, precum şi misiuni de apărare 
colectivă. 

Preocupările noastre nu se rezumă exclusiv la satisfacerea noilor nevoi 
legate primordial de asigurarea unei eficacităţi sporite a Forţelor Terestre. Ele 
sunt circumscrise, de asemenea, necesităţii imperative de a ne adapta la un 
mediu în continuă transformare, cele mai semnificative tendinţe fiind: 

− profesionalizarea forţelor armate, care antrenează o schimbare 
radicală a sistemului întemeiat pe conscripţie, cu consecinţe serioase 
în plan social, având în vedere tradiţionalismul caracteristic unor 
grupuri sociale semnificative; 

− evoluţiile din societatea românească, în mod deosebit consolidarea 
democraţiei în plan instituţional, grevată însă de persistenţa unor 
carenţe în moravuri şi comportamentul birocratic, de natură a 
sublima solidaritatea socială; 

− revoluţia în tehnologia informaţiei, care anunţă intrarea într-o eră 
nouă, de dezvoltare fără precedent a comunicaţiilor şi tehnologiilor 
înalte; 

− contextul geostrategic în care stabilităţii lumii bipolare îi succede o 
instabilitate generată de multiplicarea riscurilor şi ameninţărilor, în 
mod special a celor nonconvenţionale, difuze, precum şi a actorilor 
capabili să utilizeze violenţa. Emergenţa unor focare de crize 
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multiforme necesită intervenţii militare de tip nou, cel mai frecvent 
într-un cadru multinaţional. 

În consecinţă, în etapa post-Praga va trebui să completăm modelul 
ofiţerului, pentru a răspunde nu numai criteriilor naţionale, ci şi celor ale 
Alianţei, Forţele Terestre fiind chemate să îndeplinească un evantai de misiuni 
caracterizate de un grad ridicat de complexitate şi dificultate, cel mai adesea 
într-un cadru internaţional, circumstanţe ce solicită competenţe pe măsură. 

Modelul adaptat cerinţelor secolului XXI menţine statutul de lideri în 
serviciul Armatei şi al Naţiunii, profesionişti militari, devotaţi serviciului 
statului, ancoraţi în realităţile naţionale şi deschişi către problemele 
internaţionale. Ei vor trebui să fie capabili să opereze într-un mediu complex, 
cel mai adesea în situaţii extreme, în cadrul unor structuri militare pe care 
trebuie să le modeleze sub forma unor comunităţi umane solidare, unite, 
dinamice şi eficiente. 

Procesul de formare, în etapa post-Praga şi în perspectivă, se va 
prezenta ca o sinteză a unui învăţământ pluridisciplinar şi a unei educaţii 
exigente, ce vizează excelenţa profesională. Aceasta presupune că aptitudinile 
şi competenţele de a comanda în orice împrejurări şi capacitatea de 
autodezvoltare au ca suport următorii piloni: 

− cultura generală, fără de care ofiţerul nu ar putea dobândi 
discernământul şi judecata necesară gestionării unor situaţii 
complexe în integralitatea lor; 

− simţul valorilor – etica, patriotismul, datoria faţă de Patrie, 
disciplină, cultul demnităţii şi al onoarei se impun în mod special 
ofiţerilor, având în vedere specificul meseriei armelor. 

− aptitudinile de conducere, care îşi au rădăcinile în calităţile de 
caracter, capacitatea de a raţiona şi de a discerne, precum şi în 
robusteţea psihologică; 

−  competenţa profesională, pe măsura sistemului complex pe care-l 
constituie astăzi o armată modernă. 

În procesul de formare va trebui să ţinem cont de provocările pe 
care le presupune participarea ca membru deplin al Alianţei şi, în egală 
măsură, de caracteristicile noului spectru al conflictelor, precum şi ale 
operaţiilor de răspuns la criză, în care misiunea principală este stoparea 
violenţelor şi revenirea la normalitate într-un climat stabil. De aceea, o 
preocupare centrală va fi formarea deprinderilor necesare dobândirii unui 
comportament exemplar de ofiţer, în sensul realizării unei percepţii corecte 
a caracteristicilor ce individualizează profesiunea armelor, precum şi a 
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exigenţelor specifice în materie de discernământ, de caracter şi de forţă 
morală. 

Un accent similar punem pe înţelegerea specificului relaţiilor civil-
militar într-o societate democratică, a rolului armatei în realizarea 
intereselor de securitate ale naţiunii şi a atribuţiilor sale ca serviciu 
specializat al administraţiei publice centrale. 

În acest moment, a devenit o certitudine că orizontul liderului militar s-a 
extins la dimensiuni multinaţionale. Implicit, formarea în contextul acestor 
dimensiuni impune accentuarea studiului limbii engleze şi introducerea unor 
materii specifice, inclusiv iniţierea unor cursuri postuniversitare pentru ofiţeri. 

Atingerea acestor obiective este facilitată de caracterul pluridisciplinar al 
învăţământului din Academia Forţelor Terestre. În prezent, se disting trei 
componente fundamentale ale sistemului educaţional: educaţia universitară, 
pregătirea militară generală şi educaţia fizică. 

Educaţia universitară constituie acel fundament cultural care le 
permite studenţilor să înţeleagă lumea şi societatea în care trăiesc, inclusiv o 
cunoaştere profundă a fenomenului militar. Totodată, ea reprezintă o bază 
solidă pentru dezvoltarea intelectuală ulterioară a studenţilor, pentru dobândirea 
discernământului şi judecăţii necesare abordării unor situaţii complexe. 

În prezent, prin pregătirea universitară de lungă durată se obţine 
licenţa în managementul organizaţiei, fiind în curs de autorizare 
specializările administraţie publică şi management economic-financiar. Ele 
sunt în concordanţă cu Ghidul carierei militare şi oferă oportunitatea 
valorificării cunoştinţelor, în contextul în care unităţile militare se 
confruntă cu condiţiile dure ale economiei de piaţă şi cu probleme 
administrative complexe, în special când se deplasează pe diferite teatre de 
operaţiuni, în străinătate. 

În programele de învăţământ sunt cuprinse acele discipline ştiinţifice – 
fundamentale, de specialitate, opţionale şi facultative - care sunt conforme cu 
cerinţele Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru acordarea autorizării şi, 
ulterior, a acreditării. Acestora li se adaugă acele discipline de nivel universitar 
care tratează domenii de referinţă ale ştiinţei militare şi contribuie la dezvoltarea 
capacităţilor de conducere, a deprinderilor de a instrui şi educa şi a calităţilor de 
agent de comunicare şi negociere. 

Pregătirea militară se bucură de o atenţie specială. Graţie unui corp de 
instructori cu înaltă specializare şi comandanţilor de subunităţi, studenţii sunt 
instruiţi şi antrenaţi gradual în toate specializările din Forţele Terestre. Instrucţia 
se desfăşoară în tabere şi are un caracter polivalent şi multifuncţional. Ea este 
planificată pe etape, în fiecare an de învăţământ. La început, se urmăreşte 
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realizarea acelor obiective care permit tranziţia de la civil la militar în bune 
condiţiuni şi insuflă respectul pentru disciplina militară, sentimentul datoriei, al 
încrederii în organismul militar şi al mândriei de apartenenţă la un corp de elită. 
Ulterior, se pune accentul pe formarea deprinderilor de bază ale luptătorului, apt 
să folosească toate armele din dotare, să utilizeze mijloacele tehnice din 
înzestrare, călit fizic şi psihic şi capabil să îndeplinească, progresiv, misiuni tot 
mai complexe. În etapele finale, concomitent cu obţinerea de brevete, ei îşi vor 
continua pregătirea ca membri ai unor subunităţi mici şi îşi vor forma primele 
deprinderi de lideri militari. În partea finală a studiilor va avea loc selecţia 
pentru specializările pe care le doresc şi pentru care  au aptitudini testate. 

Fiecare etapă de pregătire va fi finalizată prin exerciţii complexe, în care 
să fie evaluate nivelul deprinderilor şi capacitatea de a opera pe câmpul de 
bătălie. De asemenea, se va asigura pregătirea specifică participării la operaţiuni 
altele decât războiul, cu accent pe acţiunile specifice operaţiunilor în sprijinul 
păcii. Deprinderile de lideri vor fi perfecţionate prin stagii la trupe şi 
participarea la procesul de instruire şi conducere a activităţilor studenţilor din 
anii inferiori. 

Pregătirea fizică completează în mod armonios pregătirea militară. 
Principala problemă cu care ne-am confruntat rezidă în diferenţa, uneori 
excesivă, între rezultate la testele de pregătire fizică de la selecţia pentru 
examenul de admitere şi cele obţinute la evaluarea iniţială după începerea 
cursurilor Academiei. Astfel, se consumă timp şi energie pentru a ajunge la un 
nivel de pregătire la limita inferioară a standardelor şi nu pentru realizarea unui 
progres real. 

În etapa post-Praga, pregătirea fizică va deveni în mod real cel de-al 
treilea pilon al procesului educaţional, deoarece prin mărirea rezistenţei fizice, a 
agilităţii şi puterii individului, a abilităţilor de luptător se realizează încrederea 
în sine, se dezvoltă spiritul şi mentalitatea de învingător şi se asigură o stare de 
sănătate excelentă. 

Cei mai buni sportivi sunt selecţionaţi pentru a participa la competiţii 
individuale şi pe echipe, în cadrul instituţiei militare şi în afara ei. Sporturile pe 
echipe şi cele cu caracter aplicativ-militar sunt încurajate prin întreceri între 
subunităţi, acestea constituind o ocazie deosebită pentru a dezvolta spiritul de 
echipă, comportamentul etic (fair play) şi abnegaţia dusă până la sacrificiu. 

Dezvoltarea caracterială va trebui să ocupe un loc central în programul 
nostru educaţional. Ea nu reprezintă un subiect abordat în termenii teoriei, un 
program izolat desfăşurat de o anumită catedră sau un titular de disciplină. 
Dimpotrivă, întreg spectrul de activităţi desfăşurate în Academie – educaţia 
universitară, pregătirea militară, educaţia fizică, activităţile culturale, activităţile 
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recreative şi extraşcolare – contribuie la realizarea obiectivelor acesteia, pe baza 
unei concepţii de integrare a valenţelor lor etice. 

Un mijloc important îl reprezintă contactul cotidian cu conducătorii, 
profesorii, instructorii şi comandanţii de subunităţi, ale căror exemple personale 
şi capacitate de a-i influenţa cu sfaturi şi observaţii adecvate exercită o înrâurire 
extraordinară asupra studenţilor. 

Experienţa a demonstrat că, frecvent, în exercitarea atribuţiilor lor, 
studenţii militari se confruntă cu probleme etice. Atât în calitate de lideri, cât şi 
de subordonaţi, ei trebuie să ia decizii pentru soluţionarea acestor probleme, 
unele adevărate dileme. În acest context, se produce o raportare a sistemului 
propriu de valori la cel al colegilor şi, în ultimă instanţă, la cel al sistemului. 
Sunt situaţii în care îndrumarea superiorilor este absolut necesară pentru a se 
face opţiunile conforme cu rigorile morale care direcţionează întreaga activitate. 
Atunci când va exista un cod deontologic unanim acceptat, întemeiat pe valorile 
fundamentale ale instituţiei militare – onoare patriei, datorie, unitate –, suntem 
siguri că standardele comportamentale cele mai înalte vor fi la îndemâna 
viitorilor ofiţeri. 

Filosofia educaţională care stă la baza întregului proces de învăţământ 
are în vedere atât semnificaţia profesiei de ofiţer, cât şi mediul în care se va 
exercita aceasta. Astfel, şi în viitor, ofiţerul va trebui să conducă oameni şi 
organizaţii, să gestioneze resurse pentru a menţine pacea, a descuraja potenţialii 
adversari sau a învinge în război şi să îndeplinească alte misiuni stabilite de 
autorităţile legitime ale naţiunii. El va trebui să acţioneze într-un mediu 
complex şi solicitant, care impune adeseori anticiparea unor situaţii neaşteptate. 
Confruntat în frecvente rânduri cu împrejurări în care domneşte haosul şi 
confuzia, ofiţerul trebuie să-şi menţină judecata limpede, să dea dovadă de curaj 
în actul conducerii şi, cu toată înverşunarea pe care o presupune managementul 
violenţei în situaţii conflictuale, să fie capabil de compasiune în relaţiile cu cei 
ce suferă consecinţele războiului. 

Aceasta justifică opţiunea pentru un învăţământ de nivel universitar, care 
să permită lărgirea substanţială a orizontului cunoaşterii şi dezvoltarea 
deprinderilor intelectuale necesare asumării responsabilităţilor de ofiţer şi pe 
care să se construiască fundamente solide în perspectiva ascensiunii către 
funcţii la nivel operaţional şi strategic. Totodată, acest mod de a concepe 
învăţământul formativ oferă şanse considerabile pentru specializări post-
universitare în discipline academice de certă utilitate socială. 

Apreciem că această filosofie îşi găseşte pe deplin confirmarea în 
structurarea sistemului educaţional în trei componente majore – programul 
academic, programul militar şi cel de educaţie fizică. Cu certitudine, în urma 
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aderării, vom avea oportunitatea de a cunoaşte mai amănunţit experienţa unor 
academii reputate şi, fără a renunţa la sistem, este posibilă o revizuire a 
proporţiilor volumului de ore alocate. 

Metodele de educaţie şi de instruire sunt în continuu progres. În 
prezent, structurile de învăţământ sunt astfel concepute încât o grupă de studenţi 
să se identifice cu o subunitate de tip pluton. Această opţiune prezintă avantajul 
asigurării unei mai mari coeziuni a grupului şi a uşurării considerabile a 
procesului de planificare a învăţământului. Ea favorizează, de asemenea, 
desfăşurarea activităţilor de pregătire militară şi fizică. 

În schimb, acest cadru organizatoric este favorabil cu precădere unui 
învăţământ pasiv, bazat pe prelegeri, studiu individual şi dezbateri. 

Este limpede că în viitor va trebui să axăm întreg procesul de învăţământ 
pe student. Aceasta înseamnă să transferăm progresiv accentul pe metodele 
creative, încurajând studenţii să renunţe la strategiile pasive în favoarea unei 
participări active la procesul educaţional. Studenţii vor fi provocaţi să 
gândească în mod critic şi analitic asupra problemelor cu care se vor confrunta. 
Pentru corpul profesoral provocarea va fi la fel de mare, deoarece ei vor trebui 
să probeze capacitatea de a asigura supleţea pedagogică necesară, să creeze un 
mediu deschis şi favorabil participării active la dezbateri şi îmbunătăţirii lor 
intelectuale. 

În acest sens, studiem posibilitatea disocierii structurilor tip grupă de 
studii de cele de tip militar, respectiv pluton. Credem că un număr mai redus de 
participanţi, în medie 12 studenţi, asigură o participare individuală mai 
consistentă şi o mai mare atenţie. 

În privinţa educaţiei universitare, orientarea Academiei vizează domeniul 
cognitiv, adică înţelegerea informaţiei, organizarea ideilor, analizarea datelor, 
aplicarea cunoştinţelor, alegerea unei soluţii dintre diferite alternative şi 
evaluarea ideilor sau acţiunilor. În general, conform principiilor pedagogiei 
moderne, utilizăm şi noi o ierarhie a învăţării pe şase niveluri (conform 
taxonomiei obiectivelor învăţării a lui B.S. Bloom): dobândirea de cunoştinţe, 
înţelegere, aplicare, analiză, sinteză şi evaluare. În primele semestre, accentul se 
va pune pe primele niveluri, pentru ca, pe măsura acumulării de cunoştinţe şi 
experienţe, să se deplaseze către nivelurile superioare. 

În schimb, pregătirea militară are un pronunţat caracter practic-aplicativ, 
fiind utilizate acele metode de instruire care asigură formarea şi dezvoltarea 
luptătorului complet şi a liderului capabil să exercite comanda militară în dubla 
sa dimensiune, tehnică şi tactică. 

Un capitol deficitar, căruia trebuie să i se acorde o atenţie specială  şi 
investiţii pe măsură, este cel al pregătirii în domeniul informaticii. Nu este 
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suficientă alocarea unui număr mare de ore informaticii. Trebuie să asigurăm 
calculatoare în fiecare clasă, în fiecare laborator, conectate într-o reţea 
performantă, cu acces nelimitat la Internet şi la baze de date care să faciliteze 
realizarea obiectivelor didactice. Sunt studenţi a căror pregătire este net 
superioară condiţiilor pe care le oferim, însă acest lucru se datorează pasiunii cu 
care îşi cultivă calităţile lor de excepţie. 

Curriculum-ul academic va suferi, probabil, unele modificări. În 
prezent, el este astfel conceput încât să asigure un echilibru între disciplinele cu 
caracter militar şi cele universitare, în primul rând, şi între disciplinele socio-
umane şi cele tehnice, în al doilea rând. Materiile sunt proporţional repartizate 
pe ani de studii, potrivit cerinţelor cuprinse în standardele naţionale, noi 
operând cu discipline fundamentale, în prima perioadă a şcolarităţii, şi cu 
disciplinele de specialitate, în ultima perioadă. E prevăzut, de asemenea, un set 
de discipline opţionale şi facultative, care să permită studenţilor aprofundarea 
unor domenii de interes şi să fundamenteze pregătirea teoretică necesară în 
stabilirea opţiunii pentru specialitatea militară dorită. 

Cu certitudine, în perioada post-Praga, va trebui să ţinem cont atât de 
noile specializări, de concepţia de formare, de specializare şi perfecţionare a 
personalului în Forţele Terestre, de experienţa proprie şi cea acumulată din 
schimburile cu diverşi parteneri, cât şi de cerinţele de a acţiona într-un mediu 
multinaţional, conform procedurilor şi standardelor NATO. 

Perspectivele sistemului de formare depind esenţialmente de capacitatea 
noastră de a coordona şi integra programe şi activităţi, de a formula scopuri 
realiste şi ambiţioase, de a utiliza cu maximum de eficienţă resursele alocate. În 
egală măsură, învăţământul formativ trebuie să devină o prioritate. Problemele 
sale nu se rezolvă prin structurări şi restructurări, ci printr-o abordare în 
cunoştinţă de cauză, cu realism, spirit critic şi autocritic, a chestiunii alocării 
resurselor adecvate, introducerii pe scară largă a tehnologiei informatice, 
formării formatorilor şi stimulării lor pe criterii de performanţă didactică şi 
ştiinţifică, stopării imposturii şi empirismului, promovării unei viziuni 
îndrăzneţe în plan educaţional. 

Toate aceste cerinţe, unele dintre ele, probabil, rezultat al unor percepţii 
exagerat de subiective, sunt întrunite în Forţele Terestre. Hotărârea de a stimula 
o dezvoltare educaţională continuă şi progresivă, de a asigura polivalenţa şi 
multidisciplinaritatea va permite, fără îndoială, adaptarea rapidă a sistemului la 
exigenţele pe care le va ridica etapa post-Praga. 
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NOTE: 
                                                 
 
1 A se vedea, col. Puiu Şaramet, Repere semnificative ale evoluţiei învăţământului militar 
românesc în perioada 1847-1995, în „155 de ani de învăţământ militar românesc“, Editura 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, 2002, p. 36 
2 H.G. 410 din 25.04.2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 13.05.2002 
3 A se vedea, general-locotenent dr. Eugen Bădălan, Restructurarea şi modernizarea sistemului de 
formare şi dezvoltare profesională a personalului Forţelor Terestre, în “Impact Strategic”, nr. 
3/2002, pp. 22-26 
4 A se vedea, general-locotent dr. Eugen Bădălan, Formarea şi dezvoltarea profesională a resursei 
umane în Forţele Terestre, în „155 de ani de învăţământ militar românesc“, Editura Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, 2002, pp. 48-49 
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REPERE MILITARE 

ALE INTEGRĂRII EUROPENE 
 

Dr. Grigore ALEXANDRESCU, 
Centrul de Studii Strategice de Securitate 

O analiză, fie ea şi succintă, a literaturii de specialitate politico-
militară de până în anii ’80 scoate în evidenţă că majoritatea analiştilor sau 
împătimiţilor domeniului au asociat în mică măsură, în studiile lor, 
schimbul de mileniu în Europa cu valurile de transformări care primenesc, 
de mai bine de un deceniu, "bătrânul continent". 

Summit-ul de la Praga, încheiat zilele trecute cu o decizie favorabilă 
pentru şapte din statele aspirante la integrare, printre care şi România, a scos în 
evidenţă că lumea se găseşte într-o profundă efervescenţă, iar cei care nu se 
adaptează din mişcare la situaţiile nou create pot pierde oportunităţi ce nu vor 
mai apărea decât peste zeci sau chiar sute de ani. 

1. UN MEDIU DE SECURITATE DINAMIC 

Transformări politice, economice şi de altă natură, greu de intuit cu 
câţiva ani în urmă, au indus modificări de substanţă în toate compartimentele 
vieţii sociale. Virulenţa şi finalităţile marii majorităţi a acestora, precum şi 
labilitatea perioadei de tranziţie ce le-au urmat au condus clar la ideea 
reformulării politicii de securitate, în general, şi a componentei militare a 
acesteia, în special. Nevoia unui nou set de obiective politice şi strategice a fost 
resimţită de toţi actorii internaţionali, atât statali, cât şi superstatali, "dar 
direcţia în care trebuie să conducă acestea nu a fost evidentă de la început"1. 

În această perioadă, misiunile armatelor statelor din centrul şi estul 
continentului au fost schimbate fundamental. Drept urmare, entităţile militare 
au cunoscut întreaga gamă de remodelări, de la perfecţionări şi ajustări 
structurale, de înzestrare şi acţionale, până la destructurări dureroase. 

Toate instituţiile militare se confruntă cu aceleaşi probleme, 
indiferent de statul căruia îi aparţin: natura pericolelor şi a ameninţărilor s-
a schimbat mai repede decât au putut fi asimilate elaborările previzionare 
în domeniu şi au fost puse la dispoziţie resurse pentru înlăturarea 
vulnerabilităţilor. Riscul apariţiei unor confruntări militare majore în 
Europa, raţiune pentru care au fost pregătite forţele militare, s-a redus 
substanţial. În schimb, au apărut noi surse de instabilitate şi criză, generate 

 257



de diferende etnice şi religioase, de economii neperformante şi corupţie, de 
dezvoltarea reţelei teroriste şi a crimei organizate transfrontaliere, a 
traficului de persoane, de armament şi materiale radioactive, care afectează 
grav securitatea naţională şi internaţională. Armata, ca instituţie 
fundamentală a statului, trebuie să se perfecţioneze continuu pentru a-şi 
îndeplini misiunea de element de forţă al asigurării securităţii naţionale. 

În vestul continentului, transformările din domeniul securităţii şi apărării 
au dispus nu numai de bazele teoretice şi de sprijinul material substanţial al 
fiecărui stat, dar şi de ajutorul organismelor militare şi economice integratoare2. 
În centrul şi estul Europei, forţele armate au fost restructurate pe baze 
operaţionale occidentale, dar cu restricţii financiare şi incoerenţe politice şi 
economice locale. 

Multitudinea, anvergura şi specificitatea operaţiilor militare desfăşurate 
de europeni după principii noi (denumite generic "altele decât războiul"), în: 
Golf, Angola, Somalia, Bosnia-Herţegovina, Albania, Macedonia, Kosovo, 
Iugoslavia, au formulat unele răspunsuri, chiar şi unele lecţii despre cum trebuie 
să arate armata post-modernă. 

11 Septembrie 2001 ne-a oferit mult mai mult: înţelegerea faptului că 
securitatea naţională a statelor, indiferent cât de puternice ar fi ele, este în 
pericol.3 Aceasta ne-a determinat să reflectăm asupra modelului de forţe de care 
avem nevoie pentru a elimina actualele vulnerabilităţi ale sistemului de 
securitate şi apărare. Concluzia specialiştilor este clară: la o ameninţare cu 
caracter internaţional nu poate fi dat decât un răspuns de aceeaşi anvergură. 

Aceasta solicită acţiuni militare multinaţionale concertate, desfăşurate de 
forţe cu grad înalt de operativitate şi interoperabilitate.4 

2. NOI DETERMINĂRI ÎN CONCEPTUL STRATEGIC AL NATO 

După Summit-ul de la Washington, Alianţa a renunţat la "Conceptul 
operaţional" de organizare a apărării pe aliniamente cu locaţie precisă, dispuse 
începând de la hotarele statelor de graniţă până în adâncime. Mediul de 
securitate actual şi de perspectivă, noile ameninţări, factorii de risc şi 
vulnerabilitate existenţi, specificul rolului şi misiunilor pe care şi le asumă 
Alianţa după Summit-ul de la Praga au determinat perfecţionarea conceptului 
operaţional pentru activităţi în Europa, codificat: Defence Capabilities Initiative 
(Iniţiativa în Domeniul Capabilităţilor de Apărare). 

În principiu, acesta prevede: 
• desfăşurarea operaţiilor în condiţiile articolului 5 al Tratatului de la 

Washington, prin angajarea forţelor naţionale aflate pe teritoriul statului 
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(statelor) membru(e) ameninţat(e) şi întărirea acestora cu elemente din Forţa 
Multinaţională de Reacţie Rapidă; 

• ducerea unor operaţii de răspuns la crize în condiţiile non-articol 
5 al tratatului sus-menţionat, prin angajarea elementelor necesare din Forţa 
Multinaţională de Reacţie Rapidă şi asigurarea cu personalul şi tehnica militară, 
necesare înlocuirii pierderilor şi rotirii efectivelor. 

Această abordare operaţională determină o structură de forţe care 
conţine următoarele componente: 

• Forţe cu Grad Înalt de Operativitate (High Readiness Forces), 
care vor fi formate din trei corpuri de armată capabile să îndeplinească în timp 
scurt gama de misiuni NATO. Viteza de reacţie a acestor forţe va fi de până la 
90 de zile. 

În cadrul lor sunt prevăzute Forţe de intervenţie (desfăşurare) rapidă, 
cu o viteză de reacţie între 5-30 zile, constituite din mari unităţi şi unităţi 
luptătoare, de sprijin şi de asigurare, care au misiuni de pregătire a 
introducerii celorlalte forţe în teatrul de operaţii. 

Pentru aceasta va lua fiinţă Forţa de Răspuns (NATO Response 
Force), formată din 21.000 de militari, care vor începe instrucţia comună şi de 
specialitate în luna octombrie 2004. Se estimează ca marea unitate să devină 
operativă în anul 2006, când va fi aptă să ducă operaţii, de regulă speciale, în 
afara zonei de responsabilitate a NATO, independent, fără legătură cu bazele 
logistice centrale, timp de 30 de zile. 

• Forţe cu Operativitate Scăzută (Forces at Lower Readiness) - 
formate din şase corpuri de armată, care vor constitui forţele principale 
destinate apărării colective sau pentru asigurarea rotirii forţelor, în scopul 
susţinerii operaţiilor de răspuns la crize, non-articol 5. Termenul de completare 
şi pregătirea acestora este de până la 180 de zile. 

• Forţele ce se Vor Constitui într-o Perioadă mai Îndelungată 
(Long Term Built-up Forces) vor asigura capacitatea Alianţei de a genera 
entităţi organizatorice necesare reacţiilor de răspuns la cerinţele teatrelor de 
operaţii. 

Se remarcă un element nou în concepţia strategică a Alianţei, care, 
pentru România, va fi esenţial: Forţele Locale (In-Place Forces). 

Acestea reprezintă componenta militară întrunită, constituită la nivel 
naţional de către statele membre dispuse la graniţa teritoriului NATO, pentru 
acţiune în cazul apărării colective. Forţele locale, precizează documentele de 
specialitate, "nu este necesar să fie desfăşurabile complet, dar trebuie să fie 
menţinute la un grad înalt de operativitate"5. 
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Împreună cu elementele înaintate ale Alianţei, Forţele Locale trebuie să 
desfăşoare cu succes operaţii cu durata de cel puţin 90 de zile. Ele trebuie să 
asigure introducerea în operaţie a Forţelor cu Grad Înalt de Operativitate. 

În concluzie, noua arhitectură de securitate a Europei produce mutaţii 
profunde în strategia NATO. 

Aceasta, deşi îşi va extinde responsabilităţile asupra unui teritoriu şi 
asupra unei populaţii mult mai mari după primirea cu drepturi depline a noilor 
membri, va deveni mult mai flexibilă. Va fi o Alianţă care va deţine mai multe 
capacităţi şi, deci, va putea face faţă noilor provocări la adresa securităţii 
naţionale. Pe această bază, Alianţa Nord-Atlantică se va adapta în aşa fel încât 
să poată face faţă atât unui război în stil vechi, cât şi unor noi ameninţări, 
precum terorismul şi utilizarea unor arme de distrugere în masă împotriva unor 
populaţii civile.6 

Pentru realizarea acestor deziderate România şi-a oferit participarea cu: 
• informaţii militare de valoare din zonele de conflict sau din zonele 

tensionate, prin realizarea interoperabilităţii sistemului de informaţii militare cu 
sistemele NATO, cu respectarea riguroasă a normelor de securitate; 

• furnizarea de informaţii militare privind ameninţările asimetrice, în 
special referitoare la terorism şi schimb de informaţii pe această temă cu statele 
membre NATO; 

• transferul de autoritate către NATO a unor forţe specializate şi 
experimentate pentru operaţiuni de sprijin/menţinere a păcii conduse de NATO 
sau sub egida ONU, din cele trei categorii de forţe ale armatei: a) Forţe 
Terestre: 1 brigadă mecanizată, 1 batalion de vânători de munte, 1 companie de 
paraşutişti, 1 companie de poliţie militară, 1 companie de geniu, 1 detaşament 
de deminare; b) Forţe Navale: 1 fregată, 1 dragor de mine, 1 navă intervenţie cu 
scafandri, 1 remorcher maritim, 1 monitor fluvial, 1 vedetă blindată, 1 
remorcher fluvial, 1 grup de scafandri EOD/SEAL; c) Forţe Aeriene: 8 MIG-21 
LANCER, 1 C-130 B, 4 IAR 330 SOCAT7; 

• participarea de forţe la operaţiuni sub incidenţa Articolului 5 
(apărare colectivă) în afara graniţelor ţării, altele decât unităţile stabilite pentru 
Forţele Locale, nominalizate pentru operaţiuni de sprijin al păcii şi de cele care 
participă în cadrul structurilor regionale. Acestea vor fi pregătite pentru 
dislocare în decurs de 30 zile de la notificare ;8 

• pentru Forţa de Răspuns a NATO, se află în curs de pregătire un 
batalion de forţe speciale. 

Invitarea României pentru a adera la Alianţa Nord-Atlantică este un 
rezultat al eforturilor şi al aşteptărilor noastre. Datele prezentate mai sus 
reprezintă doar o ofertă, care urmează să fie negociată cu factorii de decizie ai 
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NATO. Am început deja o nouă etapă, care se anunţă mult mai dură. Acum, 
pentru componenta militară a sistemului de securitate românesc este foarte 
important să preia toate principiile care stau la baza "noii Alianţe", pentru a şi le 
însuşi şi asuma în calitatea de membru cu drepturi depline al NATO peste doi 
ani. Anul 2004, când speranţele noastre vor fi ratificate, nu trebuie să fie decât o 
evidenţă temporală, nu o răscruce şocantă. 

3. UNIUNEA EUROPEANĂ – ASUMAREA 
RESPONSABILITĂŢII SECURITĂŢII CONTINENTALE 

Revigoarea forţelor militare ale UE a fost declanşată după Summit-ul de 
la Helsinki din decembrie 1999. Aici a fost adoptat aşa-numitul Obiectiv Major 
(Headline Goal), ca o modalitate de punere în operă a noii Politici de Securitate 
şi Apărare Europene (European Security and Defense Policy - ESDP). Acest 
concept constă în creşterea capabilităţilor celor 15 state comunitare pentru 
desfăşurarea misiunilor tip Petersberg: prevenirea conflictelor şi managementul 
crizelor9. Stabilindu-şi Obiectivul Major, vest-europenii au hotărât ca, 
începând cu anul 2003, să-şi creeze capacitatea militară, să desfăşoare şi să 
susţină forţe capabile să ducă întreaga gamă de misiuni tip Petersberg cu un 
corp de armată care să numere 50-60.000 de oameni. Statele comunitare 
urmează să asigure forţe în măsură să se desfăşoare în timp de 60 de zile. 
Acestea trebuie instruite şi dotate pentru a constitui elemente de răspuns cu grad 
foarte înalt de disponibilitate şi eficienţă. 

Din practică reiese că, pentru realizarea acestor cerinţe, este nevoie de 
număr adiţional de unităţi luptătoare, de sprijin şi logistică, cel puţin dublu, 
pentru a asigura înlocuirea oportună a forţelor iniţiale. O încercare de 
reglementare a situaţiei a avut loc în luna noiembrie 2000, cu puţin timp înainte 
de Summit-ul de la Nisa, când liderii militari au solicitat 100.000 de luptători, 
400 de avioane şi 100 de vapoare pentru realizarea, în anul 2003, a Forţei de 
Reacţie Rapidă10 a UE. Dacă asupra numărului de soldaţi, şefii de state şi de 
guverne care s-au întâlnit cu o lună mai târziu la Nisa nu au avut obiecţii, 
problema asigurării desfăşurării în 60 de zile a fost îndelung analizată. Pentru 
aceasta este nevoie de o flotilă de transport, iar avionul european A.400 Ms va 
putea intra în serviciu numai la sfârşitul anului 2007.11 Scepticii spun 2008-
2009.  

Aceleaşi zbateri au fost remarcate şi în discuţiile privind capacitatea de 
susţinere a forţelor în teatru pentru un an, aşa cum se hotărâse la Helsinki. Atât 
desfăşurarea grupărilor, cât şi susţinerea lor în teatrul de operaţii nu sunt încă 
reglementate şi fac obiectul negocierilor dintre UE şi NATO care poate rezolva 
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aceste probleme. Însă, costurile, nu neapărat cele materiale, incită sensibilităţile 
existente între cele două maluri ale Atlanticului. 

Tot în cadrul summit-ului de la Nisa, înaltele personalităţi politice ale 
celor 15 state au stabilit structurile militare necesare elaborării deciziei politico-
militare de întrebuinţare a forţelor aflate la dispoziţia UE. 

Astfel, Comitetul Politic şi de Securitate (Political and Security 
Committee - PSC) va asigura controlul politic şi directivele strategice12 pe 
timpul gestionării crizelor de către UE. Acesta se întruneşte atât în condiţii de 
necesitate, cât şi în mod periodic. 

Comitetul Militar (Military Committee) este compus din şefii Statelor 
Majore Generale, reprezentaţi de delegaţi stabiliţi de către aceştia. Comitetul va 
desfăşura reuniuni la nivelul şefilor  Statelor Majore Generale numai când este 
necesar. 

Atribuţia principală a acestuia este să pună în fapt politica militară 
a Uniunii. Comitetul Militar al UE se consultă periodic cu organismele 
similare ale NATO, de regulă, pe timpul realizării dialogului oficial între 
cele două alianţe. 

Sunt stabilite două întâlniri pe an la nivel de preşedinte al NATO şi UE, 
şase întâlniri la nivel de ambasador şi consultări periodice între Consiliul Nord-
Atlantic şi Comitetul Politic şi de Securitate al UE.13 

Statul Major (Military Staff) are în responsabilitate supravegherea 
mediului de securitate, elaborarea planurilor strategice şi menţinerea legăturii cu 
comandamentele naţionale şi multinaţionale. Acesta oferă expertiza militară 
organelor de decizie politică în special pentru implementarea Politicii Externe şi 
de Securitate Comună şi a modului de folosire a Forţei de Reacţie Rapidă a 
UE.14 

Documentul final de la Nisa a stabilit că pe timpul pregătirii şi ducerii 
operaţiilor de către UE conducerea politică şi strategică revine UE, chiar dacă 
NATO sau alte organe asigură logistica forţelor.15 

Până la constituirea şi operaţionalizarea acestor structuri, la 
dispoziţia UE se află Corpul European (Eurocorps), a cărui existenţă este 
legată în mod explicit de eforturile comune ale Uniunii Europene şi 
Alianţei Nord-Atlantice pentru realizarea unei noi arhitecturi de securitate 
continentale. 

Apariţia lui, la începutul anilor `90, a oferit un semnal clar al 
dorinţei statelor comunitare de întărire a pilonului european al NATO. 

În ceea ce priveşte forţele, în prezent Corpul este constituit din patru 
divizii blindate sau mecanizate, care provin din Belgia, Franţa, Germania, 
Spania, şi Brigada Franco-Germană. 

Luxemburgul pune la dispoziţie o companie de recunoaştere, care este 
integrată în divizia belgiană. 

În timp de pace, marile unităţi rămân sub comandament naţional, cu 
locaţia în garnizoanele de dislocare. În cazul unei angajări şi ca urmare a 
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transferului de autoritate hotărât de cele 5 naţiuni, marile unităţi sunt plasate sub 
comanda operativă (OPCOM - comandamentul operativ) a generalului-
comandant. De notat că Brigada franco-germană, Batalionul de Comandament 
şi Regimentul 42 Transmisiuni sunt sub comanda OPCOM a generalului- 
comandant din timp de pace. 

Cu un efectiv total la pace de 64.000 militari, 800 tancuri, 1.000 
vehicule de luptă ale infanteriei, 300 tunuri şi 600 sisteme antitanc, acest 
Corp este considerat cel mai puternic corp de armată din Europa 
Occidentală. 

Dar capabilităţile Corpului nu au la bază numai puterea armamentelor, ci 
şi capacitatea, influenţa şi istoria fiecărui stat membru. Belgia, Franţa, 
Germania, Luxemburgul şi Spania şi-au unit eforturile, experienţa militară şi 
voinţa pentru a construi un instrument necesar apărării lor comune, în cadrul 
structurilor aliate. 

Misiunile principale ale Corpului European sunt: 
• angajarea în totalitatea sa, ca mare unitate, în cadrul apărării principale 

a Alianţei (art.5/V ale Tratatelor de la Washington/Bruxelles); 
• angajarea cu unele elemente în cadrul reacţiei la criză gestionată de 

NATO sau UE (Art.5/V); 
• participarea parte din forţe la operaţiuni în afara prevederilor Art.5/V, 

pentru misiuni de susţinere a păcii. 
Totodată, Comandamentul Corpului European poate fi folosit sub 

controlul Naţiunilor Unite, la comanda operaţiunilor în cadrul acţiunilor militare 
altele decât războiul. 

Comandamentul Eurocorpului poate fi păstrat în subordinea directă a 
UE pentru conducerea forţelor din organica sa pentru misiuni tip Petersberg. 

Sub comanda NATO, sunt avute în vedere următoarele posibilităţi: 
• Pentru a acţiona în afara art.5, Comandamentul Corpului poate fi 

organizat ca o componentă a comenzii trupelor de uscat pentru toate tipurile de 
misiuni care necesită gestionarea crizelor. Se estimează că, sub controlul 
NATO, cea mai probabilă ar fi angajarea în misiuni în favoarea păcii, de tipul: 
restabilirea păcii. În afara art.5, Corpul poate fi folosit în totalitatea sa sau doar 
cu o parte a unităţilor subordonate. 

• În cadrul art.5., Corpul va fi cu structura sa organizatorică integrală. 
Comandamentul acestuia va avea rolul de Stat Major de corp de armată. 

Corpul European este capabil să constituie o Forţă pentru misiuni de 
reacţie la o criză în afara Regiunii Centrale. Această forţă, denumită Forţă 
Mecanizată Imediată (FIM), este compusă, în funcţie de criză, din elemente 
provenind din marile unităţi constitutive. Este de subliniat că, în cazul unei 
misiuni în cadrul Apărării principale în Regiunea Europei Centrale, Corpul nu 
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va fi disponibil decât după mobilizarea unora din diviziile sale. Utilizarea 
Corpului sub controlul Comitetului Comun şi sub egida celor cinci state 
participante apare ca o misiune de un tip special, care nu este definită distinct în 
literatura de specialitate. 

În demersurile sale pentru integrarea în UE, România este interesată atât 
de redistribuirea fondurilor comunitare pentru asigurarea unui echilibru al 
dezvoltării economice şi sociale a naţiunilor participante, cât şi de asigurarea 
unui climat de siguranţă şi securitate pe continent.16 

Din această perspectivă, ţara noastră a hotărât să pună la dispoziţia 
Uniunii Europene, pentru constituirea Forţei de Reacţie Rapidă, un efectiv de 
1200 de militari echipaţi şi dotaţi conform standardelor europene. Aceştia vor fi 
constituiţi într-un batalion şi personal de stat major care va fi susţinut din punct 
de vedere logistic, pentru acţiuni militare pe teatru de operaţii, timp de un an. 

4. SECURITATEA EUROPEANĂ ÎN CONTEXTUL NOULUI RĂZBOI 

Extinderea "robustă" a NATO, prin invitarea a încă şapte state la 
negocieri pentru aderare, a făcut ca Alianţa Nord-Atlantică în general şi Europa 
în special să îşi fortifice sistemul imunitar de securitate împotriva flagelurilor 
distrugătoare ce se anunţă pentru anii următori. 

În perspectiva realizării Europei unite şi a globalizării, România aduce în 
NATO şi în UE (când, probabil, va stabili Summit-ul de la Copenhaga ) 
tezaurul valorilor spirituale, culturale şi militare, în care experienţa în domeniul 
mânuirii armelor este deosebit de apreciată, precum şi conştiinţa vigilenţei faţă 
de erorile trecutului şi pericolele viitorului pentru realizarea unui sistem credibil 
de securitate şi apărare comun17. 

Pericolele şi riscurile care probabil vor ameninţa securitatea lumii post-
moderne îi îndreptăţesc pe specialiştii militari să fie aproape unanimi în a 
aprecia că, în anii următori, vom fi martorii unor schimbări de anvergură în 
doctrinele şi strategiile militare. 

Teoreticienii au ajuns la concluzia că viitoarele confruntări militare se 
vor desfăşura în cadrul unui conflict cu totul deosebit pe care l-au denumit 
"Noul război". În peisajul acestuia, combatante nu mai sunt entităţi organizato-
rice care acţionează în structuri predefinite, ci forţe constituite ad-hoc pentru 
îndeplinirea unei anumite misiuni, dispunând de o logistică flexibilă. 

Actorii care se confruntă în cadrul noului război îi putem denumi 
generic: Ordinea de drept (statele naţionale, alianţe şi coaliţii de orice natură 
multinaţionale, instituţii şi organisme internaţionale) şi Forţa provocatoare 
(terorişti, anarhişti, traficanţi, organizaţii tip mafiot, criminali ş.a.). 

Scopurile politice ale acţiunilor acestora pot fi: 
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• Ordinea de drept: prosperitatea, stabilitatea, democraţia, progresul 
ştiinţific şi tehnologic la nivel naţional, regional şi internaţional; nimicirea forţei 
provocatoare. 

• Forţa provocatoare: slăbirea sau anihilarea ordinii stabilite; 
deţinerea supremaţiei locale sau mondiale pentru manifestarea liberă a 
acţiunilor antisociale pe care şi le-a propus. 

Aceste scopuri politice, precum şi altele care sunt greu de intuit 
azi pot fi obţinute prin următoarele obiective strategice probabile: 

• Ordinea de drept: distrugerea bazelor de pregătire, a celor de 
susţinere logistică şi a infrastructurii forţelor provocatoare; înlăturarea 
sprijinului ei moral; prinderea şi aducerea în faţa justiţiei a conducătorilor şi a 
activiştilor forţei provocatoare; protejarea economiei şi structurilor democratice; 
apărarea populaţiei; 

• Forţa provocatoare: să domine prin orice mijloace sprijinul public; 
să paralizeze capacitatea guvernelor de a realiza siguranţa populaţiei; să-şi 
construiască forţe şi să realizeze arme mai puternice decât ordinea de drept; să-
şi impună dominaţia asupra unor zone distincte pe care ulterior să le unească în 
aşa-zise "paradisuri". 

Pregătirea specială a luptătorilor, complexitatea echipamentelor 
militare pe care le folosesc şi lipsa fronturilor mută, în practica militară, 
acţiunile asimetrice din sfera excepţiei în cea a regulii. 

Teatrul de război poate atinge dimensiunea globală. Orice colţ al lumii 
poate fi o zonă de operaţii. Oponenţii sunt pretutindeni şi nicăieri. O bună parte 
dintre aceştia nu poartă uniforme, semne distinctive sau armament la vedere. 
Ciocnirile dintre combatanţi sunt sporadice, uneori spectaculoase, desfăşurate în 
prezenţa şi cu sacrificiul civililor neavizaţi. Armamentul folosit este un amestec 
de cibernetică, tehnică de ultimă oră şi mijloace artizanale. 

Formele acţiunilor militare ies din tiparele clasice. Procedeele de luptă se 
bazează mai mult pe intuiţie decât pe tehnici standard, motiv pentru care 
pregătirea combatanţilor este continuă şi interactivă . Victoria în acest tip de 
război este greu de definit şi încheiat în condiţiile actualelor norme de drept 
internaţional. Toate acestea ne determină să apreciem că Noul război impune 
studii şi analize interdisciplinare şi multinaţionale în vederea determinării 
procedeelor, tehnicilor şi mijloacelor de acţiune în cadrul lui. Lumea civilizată 
deja a început să acţioneze sinergic pentru obţinerea victoriei împotriva forţelor 
răului. Concomitent cu acţiunile UE de a-şi operaţionaliza Forţa de Reacţie 
Rapidă, proiectata Forţă de Răspuns a NATO va întruni, sub comandă unică, 
forţele cele mai performante din cadrul Alianţei, preciza cu câteve zile în urmă 
secretarul general al NATO, lordul Robertson.18 
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Analiza şi actualizarea permanentă a priorităţilor, înlăturarea paralelis-
melor şi realizarea unei cooperări mai strânse în domeniul producţiei de 
armament specific noilor misiuni sunt doar câteva dintre obiectivele 
componentelor militare ale securităţii continentale, stabilite la Praga şi care, 
conform estimărilor specialiştilor, se vor discuta şi la Copenhaga, săptămâna 
viitoare. De altfel, cu puţin umor, comentatorii momentului Praga au evidenţiat 
că de acum înainte abrevierea NATO va deveni in extenso: New Anti-Terrorist 
Organisation. 
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Analiza modernă de securitate recurge la o gamă diversificată de 

indicatori, metode şi tehnici de diagnoză şi prognoză locală, regională şi 
globală. În contextul său, pe lângă coerenţa economico-socială, raporturile de 
putere şi de amiciţie/inamiciţie, cunoaşterea factorului etnico-religios este 
esenţială pentru stabilitatea stării de securitate în anumite spaţii, în diferite 
momente ale derulărilor internaţionale.  

1. ETNIC ŞI RELIGIOS 

Deşi ne aflăm în plin proces de regionalizare şi mondializare, etnicul şi 
religia constituie încă repere de definire a comunităţilor umane. Ambele 
reprezintă atât tradiţia acestor comunităţi, cât şi actualitatea lor. Ambele se 
raportează la raţiune şi memorie afectivă. În Europa, cel puţin, etnicul şi 
religiosul şi-au împărţit prim-planul istoriei până în pragul mileniului trei. 
Astfel, Occidentul şi Orientul s-au personalizat, dincolo de mulţimea de 
componente ideologice şi culturale, prin bazele lor etnico-religioase: Occidentul 
neolatin şi germanic, catolic, protestant şi anglican, Orientul ortodox şi 
musulman. În antichitatea clasică, apartenenţa la sistemul de legi şi valori al 
Romei determina calitatea de cetăţean şi etnia romană; în Evul mediu, înainte 
de constituirea marilor „monarhii naţionale”, religia justifica atât ideologia 
sistemelor de putere vasalică, cât şi marile coaliţii adverse: Papalitatea de o 
parte, în fruntea „cruciadelor creştine”, Imperiul Otoman, cu sultanul-calif, la 
conducerea Orientului, apropiat de noi,de cealaltă parte. Mai târziu, etnicul-
tradus prin naţiune (unitate de teritoriu, limbă şi credinţă), a obţinut o poziţie 
predominantă ca element de identificare, cu toate aspectele sale benefice, dar şi 
cu exagerările rasiste şi exclusiviste. Uneori, precum în epoca revoluţiei 
franceze, şi în anii 1848-1849, Raţiunea Suverană, ca principiu suprem de 
organizare politică şi de putere a „triumfat” vremelnic asupra etnicului şi 
religiei. Astăzi, după prăbuşirea comunismului euro-asiatic (ideologie 
impregnată de sacralitate) şi noua afirmare a Raţiunii Suverane, extremismul 
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naţionalist şi religios, din afara spaţiului creştin, dar nu numai, - ambele 
alimentând terorismul contemporan -, rămân adversari redutabili ai stabilităţii 
regionale şi ai noii ordini mondiale. 

2. TRADIŢIILE ETNICE ŞI RELIGIOASE ÎN EUROPA DE SUD-EST 

Europa de Sud-Est1 are o poziţie geopolitică şi geostrategică deosebit de 
importantă, la confluenţa Europei, Asiei de Vest şi între bazinele Mării Negre şi 
Meditaranei de Est. Acest spaţiu constituie un punct obligatoriu de trecere 
dinspre Occident spre Orient, şi invers; de aceea, acest spaţiu, în raport cu 
poziţia din care este analizat, poate fi considerat un „cap de pod” al Orientului 
în Europa sau o „trambulină” a Occidentului spre Orientul Apropiat şi 
Mijlociu, Caucaz şi bazinul Mării Caspice. 

Din punct de vedere istoric, Balcanii au fost alternativ înglobaţi în Orient 
şi Occident; de fapt, în arealul lor, Occidentul s-a separat clar, juridico-
administrativ, de Orientul istoric, prin scindarea Imperiului Roman în cele două 
componente ale sale, de Apus şi de Răsărit, în secolele V-VI ale erei creştine; 
ulterior, prin Marea Schismă a bisericii creştine, s-au separat comunităţile rivale 
catolică şi ortodoxă, în secolul XI. Otomanii s-au substituit ,mai târziu, 
Bizanţului (Imperiul Roman de Răsărit), iar Imperiul Rus s-a străduit să se 
substituie otomanilor, sub veşmintele restaurării ortodoxiei şi ale refacerii 
unităţii „Romei creştine”.  

Frontieră între Occident şi Orient, Balcanii posedă o îndelungată tradiţie 
a „frontierelor interne”, fundamentate teritorial, etnic şi religios. Până spre 
mijlocul secolului VII, regiunea a fost împărţită romanici (centrul, nordul şi 
vestul Europei de Sud-Est), elenici (restul peninsulei) şi albanezi ilirici (sud-
vestul Balcanilor). Migraţiile slavilor sudici, ale bulgarilor turanici, precum şi 
cucerirea otomană au modificat configuraţia greco-romanico-iliră, în sensul 
realităţii de astăzi: popoare slave (croaţii, slovenii, sârbii şi bulgarii) domină 
nordul şi centrul Balcanilor, grecii sudul, şi musulmanii albanezi şi turci sud-
vestul şi estul peninsulei. Aceste popoare au trei religii diferite: ortodoxă, 
catolică şi musulmană. Sârbii, slovenii şi croaţii, evident apropiaţi până la 
identificare din punct de vedere etnic, sunt puternic individualizaţi prin 
apartenenţa la religiile ortodoxă şi catolică. Albanezii musulmani se simt mai 
solidari cu sârbii şi turcii musulmani decât cu albanezii ortodocşi şi catolici. Pe 
de altă parte, construcţia naţională nu a ajuns peste tot la maturitate, atât timp 
cât sistemul de clanuri funcţionează încă în Albania, Muntenegru, Bosnia-
Herţegovina etc. Etnicul pare, deci, a avea mai puţină greutate decât religiosul 
în regiunea Balcanilor. Este un argument preemptoriu în direcţia luării, cu 
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seriozitate, în calcul a factorilor religios şi etnic, în orice analiză de securitate 
regională. 

De religios şi etnic (inclusiv de clan şi familie) depind motivaţiile multor 
acţiuni în spaţiul social şi politic. Tradiţia intoleranţei religioase încă îşi mai 
spune cuvântul.Vendete şi dispute etnico-teritoriale fără nici un corespondent 
aparent în realitatea contemporană mişcă încă grupurile sociale. Conflictele 
armate sângeroase2 şi purificările etnice în masă din fosta Iugoslavie, din 
perioada 1990-1995 şi confruntările violente din Kosovo şi Macedonia (1998-
1999 şi 2000-2001) au motivaţii imediate şi cauze istorice, cu vechime de sute 
de ani. În cazul Kosovo, de exemplu, sârbii şi albanezii revendică simultan o 
zonă apreciată drept sanctuar naţional. Ambele părţi au în felul lor dreptate, 
însă, cele mai mari dezastre ale istoriei îşi au originea în dispute în care ambii 
competitori îşi susţineau cauza cu argumente juste. Rezolvarea constructivă a 
unor dispute şi conflicte de acest gen impune formularea unor soluţii de altă 
natură decât cele încercate în trecut, şi anume cele ce acordă o importanţă 
majoră coabitării, toleranţei şi cooperării. 

3. LECŢIA ISTORIEI 

În decursul timpului, în Europa de Sud-Est s-au experimentat 
diferite formule de reglementare a tensiunilor, etnice şi religioase. Romanii 
au înglobat regiunea în Imperiu şi au modificat structurile tradiţionale, 
bazate pe trib şi clan, prin impunerea civilizaţiei de tip urban. Bizantinii au 
tolerat autonomiile locale, au folosit Biserica, administraţia şi armata drept 
instrumente de omogenizare şi au exploatat rivalităţile etnico-teritoriale 
din regiune. Otomanii au menţinut aproape integral sistemul de putere 
bizantin, dovedind o toleranţă religioasă remarcabilă, tocmai în epoca 
războaielor religioase din Europa Centrală şi de Vest. În secolele XIX şi 
XX, Balcanii au devenit scenă a rivalităţilor şi conflictelor dintre cele mai 
importante blocuri politico-militare: Antanta şi Puterile Centrale în primul 
război mondial; Axa şi Naţiunile Unite în cel de-al doilea război mondial; 
NATO şi Tratatul de la Varşovia în deceniile Războiului Rece. Recurgerea 
la arme, sistemele de alianţe, exclusivismul religios şi politic au fost până 
mai ieri modalităţile preferate de soluţionare a tensiunilor şi crizelor 
balcanice. Aceste modalităţi păreau să predomine şi la începutul crizei de 
proporţii ce a dus la desfiinţarea R.S.F. Iugoslavia. 

Maturizarea unor procese şi a unor structuri de pace şi securitate în 
Occident, la finele Războiului Rece, a oferit însă o şansă reală popoarelor 
din Europa de Sud-Est de ieşire din secularul ciclu al războaielor etnice şi 
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religioase. Imperfecte şi pe alocuri foarte dureroase, soluţiile impuse de 
comunitatea statelor democratice-în frunte cu SUA - au condus către 
limitarea conflictului armat la Balcanii de Vest; noile construcţii statale au 
fost recunoscute oficial de comunitatea internaţională, cu obligaţia 
acestora de a respecta setul de valori al lumii civilizate: proprietate privată, 
regim politic democratic, drepturile şi libertăţile individului, eliminarea 
războiului ca instrument de tranşare a conflictelor de orice natură, 
combaterea extremismului, exclusivismului şi terorismului, promovarea 
societăţii multietnice şi multiculturale, integrarea europeană şi 
euroatlantică etc. Structuri de dialog, colaborare, stabilitate şi securitate au 
luat naştere în Europa de Sud-Est, de la Iniţiativa Sud-Est Europeană, la 
Pactul de Stabilitate, de la extinderea NATO, la cea a Uniunii Europene. 
Concepţia politică superioară  care a prezidat pacificarea Europei de Vest 
şi transformarea ei din principalul spaţiu de confruntare în cel mai dinamic 
şi prosper bloc administrativ-economic, concepţie fundamentată în SUA 
încă din epoca preşedintelui W. Wilson, ghidează acum reconstrucţia 
Europei de Sud-Est, după decenii de totalitarism comunist şi sute de ani de 
dispute teritoriale, etnice şi religioase. 

România s-a încadrat relativ mai simplu în noua direcţie de evoluţie 
a Europei de Sud-Est. Parţial balcanică, predominant central est europeană, 
România se deosebeşte de statele din regiune prin câteva caracteristici 
definitorii: continuitatea istorică a instituţiilor statului, puternică 
omogenitate etno-religioasă, solidă tradiţie romanică, toleranţă religioasă, 
mentalitatea populaţiei robust antiextremistă, uneori cu accente moderat-
conservatoare, autentică vocaţie europeană, aceasta din urmă fiind 
dovedită şi de recentele eforturi în direcţia integrării europene şi 
euroatlantice, dar şi de înteţirea dialogului ecumenic între Biserica 
Ortodoxă Română şi Biserica Catolică, prin discuţii şi întâlniri între Papa 
Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist. Toate acestea, într-o Românie 
contemporană, în care societatea, „obosită” de ateism, a regăsit valorile 
morale, căutându-le, în mod reflex, în valorile creştine.  

Biserica, ieşită dintr-o epocă în care contribuţia sa a fost în mare 
exclusă, după tentative caracterizate de o oarecare stângăcie, reuşeşte să-şi 
recapete locul într-o societate multiculturală, post - modernă şi democrată, 
printr-o înţelegere profundă a valorilor spirituale, şi, conform exemplului 
lui Hristos, nelăsându-se ispitită de a se purta în împărăţia lumii potrivit 
modelului lumii. Epoca în care Biserica era privită ca o anexă a societăţii 
contemporane a luat sfârşit, s-a intrat în era unei lumi complexe şi 
pluraliste; rolul Bisericii este cu atât mai relevant cu cât mai mare este 
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nevoia de împărtăşire a valorilor creştine (pacea, toleranţa, buna înţelegere 
între oameni şi popoare).  

Din această perspectivă, fără nici o exagerare, România poate 
reprezenta un model de convieţuire interetnică şi interreligioasă. Chiar 
dacă anumiţi observatori străini sau personalităţi din Balcani nu se grăbesc 
să recunoască explicit situaţia particulară din România, noi considerăm că 
zestrea istorică pozitivă a României, spiritul tolerant şi deschis al 
poporului său, aspiraţia spre deplina asimilare a valorilor Occidentului au 
contat decisiv în opţiunea SUA şi a NATO de includere a ţării în Alianţa 
Nord-Atlantică. Mai mult, aşa cum evidenţia recent şi preşedintele George 
W. Bush, românii pot contribui la consolidarea cooperării şi stabilităţii în 
zonele încă tensionate din Balcani, precum şi la extinderea păcii, securităţii 
şi stabilităţii în bazinul Mării Negre şi Caucaz. 

Etnicul şi religia îndeobşte deosebesc şi adesea învrăjbesc diversele 
comunităţi umane. Dictatorii, manipulatorii, marii cuceritori imperiali au 
accentuat tocmai deosebirile şi adversităţile între oameni, recurgând la 
acestea pentru a-şi fundamenta construcţiile de aservire hegemonis-
tă.Viitorul paşnic al omenirii reclamă, însă, armonizarea acestor 
componente esenţiale ale identităţii umane, reclamă recunoaşterea 
deosebirilor etnico-religioase, ca forme particulare de exprimare a acestei 
identităţi.Armonizarea presupune, în primul rând, evidenţierea punctelor 
comune, a intereselor superioare comune, a comportamentelor benefice 
pentru comunitatea internaţională în ansamblul ei. 
                                                 
NOTE 
 
1 Cristian Băhnăreanu, NATO – problemele păcii, stabilităţii şi securităţii în Europa de Sud-Est, în 
“Impact Strategic”, Centrul de Studii Strategice de Securitate, nr. 4-5, 2002, p. 171-176. 
2 www.bbb.co.uk (2000 – 2002); ISIS “Balkan Regional Profile”, 2000 – 2002. 
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PREMISE PENTRU O EVOLUŢIE POZITIVĂ  
ÎN ETAPA POST-PRAGA 

- Sinteza dezbaterilor - 

Desfăşurată la câteva zile după summit-ul praghez, sesiunea anuală de 
comunicări ştiinţifice a Centrului de Studii Strategice de Securitate a 
reprezentat, prin ceea ce a propus ca temă, “Integrarea euroatlantică. 
Priorităţi post-Praga”, o invitaţie incitantă la dezbaterea problemelor aderării 
la Alianţa Nord-Atlantică, a priorităţilor ce revin României, ca ţară aflată între 
cele şapte candidate nominalizate pentru “Marele Val”. 

Au fost identificate, cu acest prilej, de către participanţii la reuniune, pe 
fondul ideilor cuprinse în comunicările ştiinţifice prezentate de cercetători din 
instituţia organizatoare, din armată şi din afara acesteia, de diverse personalităţi 
cu responsabilităţi şi preocupări în domeniu, direcţii importante de acţiune 
pentru structurile apărării, în vederea îndeplinirii cu succes a condiţiilor de 
aderare şi ratificare, până în mai 2004, de către parlamentele tuturor celor 19 
state membre, a documentului de integrare a României în NATO. 

În intervenţiile din secţiunea de deschidere şi celelalte trei secţiuni, s-a 
accentuat asupra necesităţii găsirii unor soluţii care să asigure prezenţa 
semnificativă a ţării noastre la nivelul Alianţei. Perioada de după Summit-ul de 
la Praga a generat, în întreaga societate românească, ample manifestări şi 
dezbateri pe tema integrării euroatlantice. Un exemplu l-a constituit reuniunea 
organizată la Casa NATO, sub genericul “România şi viitorul Alianţei”. În 
acest sens, s-a apreciat, este meritorie iniţiativa Centrului de Studii Strategice de 
Securitate, care caută să găsească acele modalităţi de integrare mai rapidă şi 
mai uşoară a României în Alianţă. Trebuie desluşit, la toate nivelurile, ce avem 
de făcut potrivit standardelor şi reperelor noii lumi în care ţara noastră va intra.  

În toate intervenţiile s-a subliniat faptul că intrăm într-un nou 
NATO. Cum se defineşte acesta? Este un NATO care îşi adaugă alte roluri 
şi responsabilităţi? Le cunoaştem noi pe acestea îndeajuns? Ce ar trebui să 
întreprindem pentru aceasta? Trebuie să cunoaştem răspunsul la aceste 
întrebări şi la altele, pentru că, intrând în acest nou NATO, România îşi va 
asuma integral obiectivele şi scopurile Alianţei. 

NATO, cum s-a spus şi oficial, şi neoficial, are nevoie de membri care 
să-şi îndeplinească în totalitate datoriile şi obligaţiile. Dacă NATO va merge 
oriunde decid membrii săi, atunci şi România, care se va integra în Alianţă, va 
trebui să ştie care ar putea fi tipurile de misiuni pe care le-ar îndeplini armata sa. 
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Avem în vedere, pe de o parte, ceea ce cunoaştem despre o posibilă participare 
a Armatei României la Forţa de Reacţie Rapidă a NATO, dar şi a Europei, 
participarea efectivă la acţiunile de apărare colectivă ale NATO, deci în calitate 
de aliat, şi nu în ultimul rând misiuni alături de SUA, în coaliţie, aşa cum s-a 
subliniat cu prilejul diferitelor dezbateri. Din acest unghi, să vedem unde se află 
reforma Armatei României, unde se poate ajunge şi în ce timp? Întrucât pentru 
orice misiune posibilă la care va participa Armata României în viitor va trebui 
să avem politici foarte clare. Armata română va renunţa la principiile după care 
s-a condus până acum, va trece printr-un proces de regândire, de reconsiderare 
a mentalităţilor, îndreptându-se către proiecţia forţei la distanţe mari, devenind 
aptă să îndeplinească misiuni în cadrul Alianţei şi alături de principalii membri 
ai acesteia. (General de brigadă (r.) prof. univ. dr. Gheorghe BALABAN) 

„În dezbaterea internaţională, a accentuat şi dr. Liviu MUREŞAN, se 
vorbeşte despre revenirea la un sistem bipolar, în care de o parte se află cei ce 
luptă împotriva terorismului, crimei organizate, iar de cealaltă parte restul - 
adevăr enunţat de Preşedintele Bush, imediat după 11 septembrie. Zilele 
acestea, a avut loc la Londra acea importantă reuniune a Miniştrilor de 
Interne, la iniţiativa ministrului de Interne din Marea Britanie, care a avut 
curajul să spună că «la ora actuală crima organizată este în avans faţă de 
structurile la nivel naţional sau internaţional şi dacă nu luăm măsuri severe de 
strângere a cooperării pe plan internaţional, problema devine de o gravitate 
deosebită». Acestei probleme va trebui să-i răspundă şi România, ca membru 
al comunităţii internaţionale şi viitor membru al comunităţii euroatlantice”. 

“Va fi necesar, aceasta şi ca o consecinţă a activităţilor desfăşurate 
de noi în ultimii ani, a apreciat generalul-locotenent dr. Nicolae 
PĂŞTINICĂ, să depăşim un anumit tip de înţelegere a fenomenului 
militar, când am construit mai întâi structuri, programe de înzestrare şi 
apoi ne-am gândit ce fel de misiuni să dăm acestor structuri. Or, 
algoritmul ar trebui să fie: mai întâi identific misiunile, pe baza cărora 
stabilesc tipurile de instruire pentru comandament, pentru personal, apoi 
clarific aspectele ce ţin de înzestrare, de modernizare ş.a.m.d. Actualul 
nostru statut de invitat şi de viitor membru, cu drepturi depline, ne obligă 
să procedăm aşa. Iar eu am identificat pe acest fundament patru tipuri de 
misiuni: acţiuni care vizează apărarea teritoriului naţional; acţiuni 
reclamate de aplicarea art. 5 al Tratatului, deci apărarea colectivă; 
acţiuni pe spaţiul menţinerii şi impunerii păcii – managementul crizelor 
este, deci, o acţiune – şi, în sfârşit, acţiuni de interes public, intervenţii la 
dezastre, la calamităţi naturale. Iată un grup de patru misiuni care 
configurează practic matricea organizaţional–funcţională a unei armate 
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care se doreşte a fi performantă, într-o structură de securitate 
euroatlantică”. 

“Cred, a arătat vorbitorul, că discuţiile de aici trebuie să meargă în zona 
pragmaticului, astfel încât să identificăm mai bine ceea ce se cere făcut pe cele 
patru misiuni, care pot fi şi cinci, şi trei, dar consider că acestea patru 
evidenţiază care este zona şi spaţiul de mişcare în care Armata României va 
trebui să-şi îndeplinească misiunile”. 

“Urmează să luăm parte, a arătat colonelul dr. Teodor REPCIUC, 
într-un fel sau altul, la Forţa de Răspuns a NATO. În 2004, când, sperăm, vom 
fi admişi ca membru cu drepturi depline al Alianţei, deja această forţă va 
trebui să aibă un grad de operaţionalizare iniţială, urmând ca, până în 2006, 
nivelul său de operaţionalizare să fie complet. 

Cred că, şi până în 2004, Armata Română poate participa la 
elaborarea elementelor doctrinare ce vor creiona misiunile şi maniera de lucru 
cu această forţă. Sunt convins, apoi, că participarea românească la Forţa de 
Răspuns a NATO se va bucura de un mare coeficient de inteligenţă. Pentru că 
se poate participa la ea în mai multe feluri: cu investiţie tehnologică, cu 
investiţie de inteligenţă, cu forţă fizică, cu formaţiuni luptătoare specializate. 
Or, eu sunt de părere că putem aborda o gamă mult mai largă de posibilităţi, 
în care factorul ştiinţific al integrării în NATO se poate include în acel factor 
ştiinţific al participării noastre la Forţa de Răspuns a Alianţei”. 

Praga marchează o nouă etapă, fundamentală în istoria Europei, s-a 
evidenţiat în  cadrul reuniunii. Totodată, Praga reprezintă un moment 
crucial în viaţa Alianţei, care, într-o măsură mult mai explicită, mai 
evidentă decât summit-ul madrilen, a proiectat un nou NATO, cu o 
modificare semnificativă de misiune. Actualul summit a marcat o 
refundamentare a raporturilor cu civilizaţia Occidentului, dar şi crearea 
unui nou sistem de angajamente în procesul integrării.  

Decizia politico–strategică formulată la Praga şi reconfirmată prin 
decizie naţională este susţinută de experienţa de teren a trupelor române în 
Afghanistan sau pe alte teatre de operaţii. Între decizie şi experienţă va 
trebui să aşezăm managementul integrării. Ce facem? Ce vom face? Va fi 
nevoie de organizare, de alocarea unor resurse suficiente, de motivare, de 
negociere, de definirea unor misiuni noi în actualul context strategic, spre 
a nu da “fişei postului” Armatei Române mai mult decât e posibil. Va 
trebui văzut cum va acţiona armata pentru apărarea teritoriului naţional, a 
intereselor economice, ştiinţifice, culturale, spirituale ale ţării, la 
combaterea riscurilor neconvenţionale la adresa securităţii naţionale. 
(Colonel prof. univ. dr. Dumitru IACOB) 
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„Momentul Praga, a apreciat dr. Gheorghe VĂDUVA, e o construcţie 
la care am participat cu toţii. Privită prin prisma unei filosofii cosmologice, 
România se proiectează, din punct de vedere al problematicii securităţii, ce 
trebuie privită în mediul de securitate actual, în funcţie de provocările şi 
reperele recente, care nu mai sunt cele din trecut. O a doua dimensiune 
reprezintă o “plonjare în sine”. Niciodată ţara noastră nu a avut posibilitatea 
să plonjeze adânc în sine, să-şi descopere toate elementele a ceea ce este de 
fapt România, cum au făcut, de exemplu, Germania sau Franţa. A treia 
dimensiune se referă la pragmatismul SUA. În această dimensiune se 
încadrează întreaga filosofie a lumii libere. România este o ţară a gândirii 
universale, ce a creat în acest spaţiu valori imense. Trebuie să gândim şi să 
credem cu mai mult pragmatism în spaţiul nostru de vieţuire, în noua condiţie 
pe care ne-a oferit-o lumea euroatlantică”. 

Participanţii la reuniunea anuală, trecând în revistă priorităţile etapei 
pe care a deschis-o Summit-ul NATO din noiembrie a.c. pentru ţara 
noastră, au subliniat că adaptarea Alianţei la actualele şi viitoarele 
provocări, modificările sale structurale şi acţionale incumbă afirmarea 
noilor state membre nu în calitate de consumatori, ci îndeosebi ca furnizori 
de securitate, printr-o specializare care să asigure participarea, inclusiv a 
României, la realizarea intereselor de securitate colectivă. În context, vor 
trebui stabilite responsabilităţi ce revin militarilor români, contribuţia 
românească la atingerea obiectivelor preconizate. 

„Intrarea în marea familie euroatlantică înseamnă aderarea la 
standarde, norme şi reguli clare, noi, la comportamente decise, la valori ce se 
cer apărate. Importanţa acestor valori comune a fost demonstrată cu 
prisosinţă pe timpul evenimentelor din septembrie 2001, când ameninţarea la 
adresa lor a devenit o realitate palpabilă, brutală. Pe acest fond, apărarea şi 
securitatea comună ne obligă la dezvoltarea unor forţe performante şi 
capabilităţi specializate, destinate integrării în structuri multinaţionale mai 
ample. Capacitatea noastră de a ne îndeplini sarcinile şi obiectivele ce ne revin 
în Alianţă va implica efort şi performanţă. Foarte importante vor fi, din acest 
punct de vedere, premisele după care vom proiecta cariera militară, în noua 
etapă deschisă de Summit-ul de la Praga: premisa geostrategică, cea 
organizaţional–managerială, dar şi cea morală şi cea care ţine de mentalul şi 
mentalităţile oamenilor”. (Colonel prof. univ. dr. Dumitru IACOB) 

Referitor la priorităţile integrării, dr. Nicolae DOLGHIN a spus 
următoarele: “Preocupaţi de operaţionalizări, adaptări şi raţionamente 
geostrategice care, fără îndoială, vor continua să rămână priorităţi în 
procesul de integrare post-Praga suntem tentaţi să ignorăm un aspect 

 275



major al acestuia – dimensiunea umană. Profesia militară îşi are 
specificul ei: este mai scurtă decât majoritatea celorlalte. Chiar şi cea mai 
strălucită carieră în armată se încheie la o vârstă la care într-o profesie 
civilă mai ai încă multe de spus.  

„Ghidul carierei militare” stabileşte fără echivoc, că nu toţi 
sublocotenenţii vor ajunge căpitani, maiori ş.a.m.d., nu toţi sergenţii vor 
ajunge plutonieri adjutanţi şefi etc. Mai mult, vor exista categorii de 
militari obligate să-şi schimbe profesia la o vârstă la care într-o profesie 
civilă s-au aşezat deja primele cărămizi ale unei cariere de-o viaţă. Va fi 
suficientă oare protecţia socială oferită de armată militarilor ieşiţi din 
sistem? Cum se vor atenua dezamăgirea, frustrările şi nemulţumirile celor 
ce se vor afla în asemenea situaţii şi cărora tot timpul li s-a spus că îşi 
apără patria? Ghidul n-o spune. 

Probabil că, în instruirea şi pregătirea forţelor ca viitoare membre ale 
comunităţii nord–atlantice, acestei problematici va trebui să i se acorde 
aceeaşi atenţie de care se vor bucura celelalte aspecte ale generării lor”. 

„Importante, s-a apreciat în dezbatere, vor fi adecvarea strădaniilor 
noastre la exigenţele Alianţei, înnoirea concepţiilor de instruire, a 
programelor, folosirea judicioasă a resurselor bugetare şi umane. Viaţa ne 
obligă şi ne arată de acum ce va trebui să facem. Va fi necesar să depistăm 
specialiştii în fiecare domeniu şi problemă de rezolvat, pentru ca dialogul cu 
NATO să fie unul productiv, de utilitate maximă pentru procesul integrării”. 
(General de brigadă dr. Nicolae NĂBÂRJOIU) 

„Creşterea capacităţii României de asigurare a unui nivel cât mai 
ridicat al stării de securitate, atât în plan naţional, cât şi internaţional, 
presupune o perfectă definire a locului şi valorilor Armatei noastre, în 
concertul celorlalte armate, a subliniat deputatul Valentin VASILESCU. Este 
foarte important să selectăm cu atenţie programele de înzestrare, date fiind şi 
costurile implicate, dar şi modelul de militar pe care vrem să-l pregătim. 
Trebuie să ştim priorităţile de acum încolo şi să găsim soluţiile, printr-o 
analiză şi însuşire riguroasă a conceptelor NATO, pentru a atinge standardele 
Alianţei, pentru a avea forţe militare moderne, interoperabile cu forţele 
celorlalte state aliate, capabile să îndeplinească misiuni atât în cadrul NATO, 
cât şi independent”. 

 
                                                                                    Vasile POPA 
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