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CULTURA MILITARĂ  
ŞI ARTA STRATEGICĂ

                    Dr. Eugen BĂDĂLAN

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

Profesia militară pare pragmatică şi, în acest 
cadru, lipsită de complexităţi teoretice şi artistice 
creative, de vocaţii culturale şi paradigme geopoli-
tice. Există încă, la unii, o logică extrem de simplă, 
chiar simplistă, potrivit căreia militarul trebuie să 
execute ordinele şi atât. Pentru el, gândesc alţii. 
Sau, în orice caz, gândirea lui ar trebui să se li-
miteze cel mult la domeniul strategic, mai exact la 
modalităţile de punere în operă a unei decizii po-
litice cu privire la război sau la un tip sau altul de 
angajare militară. Aceasta, respectiv, modalitatea 
(adică ştiinţa şi arta) de a pune în operă o decizie 
politică este, de altfel, şi definiţia cea mai curentă 
dată strategiei.

Cultura, pentru un militar, ar fi o pierdere de 
timp şi nu i-ar folosi la nimic. Din păcate, o astfel 
de viziune nu ne este străină nici nouă, românilor. 
Unii dintre noi considerăm că militarul trebuie să 
fie militar şi atât. Profesia lui este atât de densă, 
de riscantă şi de solicitantă, încât nu-i mai rămâne 
timp şi pentru altceva, prin acest „altceva” înţele-
gându-se şi cultura. Mai mult, cultura ar fi un fac-
tor perturbator, de distragere de la problematica 
profesională, care devine din ce în ce mai acapara-
toare şi mai sofisticată.

Cei care au asemenea păreri uită sau nu ştiu 
că, în fapt, cultura este cea dintâi condiţie a exis-
tenţei şi devenirii umane. Este suportul obligatoriu 
al oricărei profesii în societatea cunoaşterii, inclu-
siv al celei militare.

Cultură şi strategie militară

Cultura, pentru a utiliza una din definiţiile cele 
mai interesante ale conceptului, „este tot ceea ce 
ştiu oamenii după ce au uitat ce au învăţat”. Cu 
alte cuvinte, cultura înseamnă convingeri şi capa-
citate de creaţie bazată pe un sistem sau pe sisteme 
de valori. Valoarea este conceptul fundamental al 
culturii şi, ca atare, cultura înseamnă valoare. Ea 
se constituie, deopotrivă, într-un fond perceptiv 
de mare capacitate şi profunzime şi într-un suport 

pentru marea performanţă în viaţă şi în profesie, 
în oricare profesie. Cultura pe care o avem noi în 
vedere nu este neapărat o cultură de tip enciclope-
dic, deşi n-o exclude nici pe aceasta, ci o cultură 
profesională. Cultura militară nu este altceva decât 
un sistem de valori militare, acumulate în timp şi 
confirmate de timp, fără de care un militar n-ar fi 
decât un simplu robot. Or, militarii, indiferent de 
locul pe care îl ocupă în ierarhie, dar mai ales cei 
care se manifestă la nivelul strategic, sunt oameni 
care gândesc cu capul lor, adică profesionişti inte-
ligenţi, foarte bine pregătiţi, ancoraţi puternic în 
sistemul valorilor naţionale, europene, euro-atlan-
tice şi universale, pe care trebuie să le cunoască, 
să le respecte, să le preţuiască, să le afirme şi să le 
slujească.

Valoarea unui militar este dată nu doar de repe-
ziciunea cu care deschide focul sau, în cazul unui 
comandant, de fermitatea cu care ia o decizie, ci 
şi de capacitatea de a gândi, a anticipa, a calcula, 
a înţelege şi a folosi efectele acelui foc sau ale de-
ciziei luate.

Profesia de militar nu este una simplistă, care 
se poate rezuma la un set de deprinderi şi auto-
matisme, ci una complexă, bazată pe o formaţie 
interdisciplinară şi pe o capacitate superioară de 
a cunoaşte şi înţelege spaţiul luptei, valoarea şi 
implicaţiile acţiunii militare, caracteristicile insti-
tuţiei militare, principiile de funcţionare a tehnicii 
moderne, tehnologia informaţiei, teoria probabili-
tăţilor, inclusiv teoria haosului, cibernetica, filoso-
fia şi fizionomia de reţea, determinismul dinamic 
complex şi atâtea altele.

Baza de formare a unui specialist, a unui profe-
sionist, mai ales în domeniul meseriei armelor, 
unde se încorporează, practic, cele mai performan-
te rezultate ale înaltei tehnologii şi ale tehnologiei 
informaţiei, ca şi cele ale managementului, ale psi-
hologiei, sociologiei, pedagogiei şi acţiunii umane 
eficiente, este situată undeva foarte sus, la un nivel 
care încorporează numeroase sisteme de valori. Un 
lider militar este, în acelaşi timp, tehnician, lider, 
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profesor, manager, uneori chiar şi negociator inter-
naţional, dar mai ales profesionist al armelor, adică 
operator pe o tehnică ultramodernă, gestionar de 
informaţie, cercetător şi practician, pedagog, con-
ducător de oameni.

Formaţia îngustă, rigidă nu mai poate fi posi-
bilă, întrucât, în procesul trecerii de la societatea 
industrială şi postindustrială la societatea informa-
ţională, adică la societatea cunoaşterii, esenţială 
rămâne bineînţeles cunoaşterea.

Întreaga activitate a instituţiei militare se an-
corează pe valorile politice, economice şi sociale 
pe care le serveşte, de unde rezultă şi calitatea ei 
de girant al păcii şi securităţii ţării, naţiunii, alian-
ţei sau coaliţiei. Militarul are şi trebuie să aibă o 
temeinică formaţie generală; el devine din ce în ce 
mai mult un generalist, ieşind din îngustimea unei 
specialităţi, dar continuând să fie un performer în 
specialitatea sa. De aici nu rezultă că ochitorul de 
pe tanc trebuie să aibă cunoştinţele unui profesor 
universitar care predă logica matematică, ciberne-
tica sau istoria universală, dar fără cunoştinţe de 
logică matematică, de informatică, de teoria lase-
relor, de electronică, un militar nu poate fi nicio-
dată un foarte bun ochitor pe un tanc modern, care 
devine din ce în ce mai mult un sistem de arme, 
puternic electronizat şi computerizat.

Din păcate, există uneori tendinţa de a se re-
nunţa la o pregătire ştiinţifică temeinică, pe motiv 
că un militar nu are nevoie de aşa ceva. Experienţa 
noastră şi, în egală măsură, cea a altor naţiuni ale 
lumii arată că nu este aşa şi, de aceea, opinăm că 
sistemul de instrucţie şi educaţie militară trebuie 
să fie deschis către ştiinţă şi artă, către sistemele de 
valori ale societăţii, pe care militarii trebuie să le 
respecte şi să le apere.

Cultura a constituit, totdeauna, pentru oricare 
naţiune şi pentru oricare armată, şi un element de 
putere militară. Începuturile civilizaţiei americane 
s-au bazat pe victoriile naţiunii înarmate, mai întâi, în 
războiul cu indienii, apoi, în războaiele de stabilizare 
a spaţiului american. Americanii, ponderându-şi 
acel entuziasm cu cartuşul pe ţeavă din procesul 
devenirii lor, au înţeles că un concept precum cel de 
naţiune înarmată este frumos, dar nu şi suficient, 
că, pentru a-şi dura o civilizaţie care să reziste, au 
nevoie de o cultură militară corespunzătoare, cu 
o componentă strategică pe măsură, pe fondul 
căreia să se fundamenteze o profesie militară. 
Astfel, în martie 1802, preşedintele Jefferson 
semnează decretul de înfiinţare a Academiei 

Militare de la West Point. Absolvenţii erau pregătiţi 
pentru a conduce armata, dar şi pentru a fi în măsură 
să contribuie la dezvoltarea interioară a ţării. De 
atunci, la academiile categoriilor de forţe ale 
armatei şi în întregul învăţământ militar superior 
american există programe distincte de pregătire 
academică (pentru formarea unei culturi militare, 
îndeosebi strategice, corespunzătoare) şi programe 
de pregătire militară, care vizează formarea 
abilităţilor necesare profesiei de militar. O parte 
din ofiţerii americani provin dintre cei mai buni 
absolvenţi ai unor facultăţi civile, care ajung în 
armată pe filiera indirectă (la pregătirea academică 
realizată în respectivele universităţi, se adaugă şi 
o pregătire militară corespunzătoare). Rezultatele 
acestui sistem bine pus la punct se cunosc. Armata 
americană este, de departe, cea mai performantă 
armată din lume. Foarte mulţi ofiţeri americani 
urmează studii şi doctorate la prestigioase 
universităţi, iar calitatea lor de generalişti (oameni 
cu o pregătire generală remarcabilă), de manageri 
şi de profesionişti militari este indiscutabilă.

Americanii, ca mai toţi occidentalii, folosesc 
foarte mult conceptul de cultură strategică. Aceas-
ta face parte din cultura militară şi poate fi defi-
nită ca un sistem de valori strategice, de realităţi, 
experienţe, cunoştinţe, lecţii învăţate şi abilităţi cu 
funcţii evaluative, constructive şi proiective în spa-
ţiul războiului şi în cel al acţiunii militare prin care 
se aplică o decizie politică.

Cultura strategică americană este determina-
tă de şase factori importanţi: vocaţia geopolitică; 
relaţiile internaţionale (aliaţii, inamicii, modul de 
funcţionare a sistemului internaţional); ideologia 
şi cultura politică; istoria militară; relaţiile între ci-
vili şi militari; armamentul şi tehnologia militară.

Simpla enumerare a acestor domenii arată cât de 
amplă este noţiunea de cultură strategică şi cât de 
important trebuie să fie suportul ei, cultura milita-
ră. Robert McNamara îmbogăţeşte această noţiune 
cu experienţa dobândită în economia americană. 
Astfel, în cultura strategică militară america-
nă se integrează performanţele şi experienţele 
din cultura strategică economică americană, adică 
procesul de cuantificare şi de gestionare a tehno-
logiilor, care, combinat cu relaţiile pe orizontală 
şi filozofia de reţea, a născut, în ultimul dece-
niu al secolului al XX-lea, conceptul de Network 
Centric Warfare.

În armatele Chinei antice şi medievale, cei mai 
preţuiţi oameni erau înţelepţii. Ei se situau totdeau-
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na la loc de cinste în structurile statului şi, evident, 
în cele militare, şi erau tot timpul consultaţi. Fie-
care comandant era însoţit, în teatrul de război, de 
unul sau mai mulţi înţelepţi. În foarte multe cazuri, 
însuşi comandantul era un înţelept. Soluţiile lor, ale 
înţelepţilor, ale acestor savanţi ai Antichităţii şi Evu-
lui Mediu, se dovedeau a fi iscusite şi ingenioase. 
Era o vreme când întreaga artă militară chineză 
se baza pe stratageme. Cultura strategică (militară) 
chineză a acelor timpuri, cea care l-a produs şi pe 
marele Sun Tzî, se baza pe capacitatea deosebită a 
înţelepţilor, era o cultură de profunzime, întrucât 
arta militară a acelor vremuri se baza pe stratage-
me. Trebuie să subliniem că nici astăzi arta militară 
chineză, care se bazează pe strategii disuasive nu-
cleare şi pe suportul unor sisteme de arme perfecţio-
nate, nu a renunţat la cultura de stratageme. 

Marea Britanie, Franţa, Germania şi Rusia 
acordă, de asemenea, prin tradiţie, un loc deosebit 
culturii militare în formarea ofiţerilor. Dintotdea-
una, în aceste ţări, ofiţerii au făcut parte din elita 
intelectuală a naţiunii şi s-au bucurat de aprecieri 
deosebite. Este adevărat, Primul şi cel de-al Doilea 
Război Mondial, prin bătăliile sângeroase şi pier-
derile imense, au înspăimântat şi îngrijorat popu-
laţia şi afectat grav respectul acestor naţiuni faţă 
de profesia militară, cerându-i acesteia nu să pre-
gătească un nou război, ci să-l descurajeze şi să-l 
prevină. Dar toată lumea a înţeles că profesia de 
militar face parte din rândul profesiilor onorabile 
şi foarte grele şi a continuat să-i acorde toată aten-
ţia. De aceea, sistemele de valori democratice în 
care se formează, există şi se transformă armatele 
şi îndeosebi armatele ţărilor care fac parte din Ali-
anţa Nord-Atlantică, tradiţia, pregătirea generală 
şi specifică, respectul faţă de înaintaşi, de valorile 
naţionale, europene, euro-atlantice şi universale 
fac parte din cultura oricărui militar profesionist şi 
îndeosebi din cea a ofiţerilor. Instituţiile de învăţă-
mânt militar din aceste ţări valorifică la maximum 
potenţialul intelectual al celor care vin în armată 
şi, mai ales, pe cel al ofiţerilor şi subofiţerilor.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în Armata Româ-
niei. Corpul ofiţerilor are deja o tradiţie în culti-
varea studiului aprofundat - cei mai mulţi dintre 
ofiţerii cu funcţii de răspundere în armată sunt 
doctori în ştiinţă militară, absolvenţi ai unor facul-
tăţi şi masterate, cercetători, profesori la diferite 
universităţi etc. -, iar acest lucru se simte în ac-
tivitatea lor. De asemenea, calitatea intelectuală a 
subofiţerilor a crescut, acest corp devenind un su-

port de bază al componentei profesionale de mare 
performanţă a armatei noastre. Comportamentul 
subofiţerilor în teatrele de operaţii şi în zonele 
în care acţionează unităţi ale Armatei României 
este foarte bun, iar aceasta este cea dintâi şi cea 
mai concludentă dovadă a calităţii intelectuale şi 
morale a acestor oameni, a nivelului culturii lor 
militare.

În ultimii ani, profundele transformări politice, 
economice şi sociale ale lumii, peste care se supra-
pun schimbări esenţiale în modul de manifestare a 
crizelor şi conflictelor, au determinat apariţia unor 
noi concepte, de multe ori chiar a altor paradig-
me decât cele clasicizate, şi au condus la apariţia a 
ceea ce se cheamă „noua cultură militară”. Acest 
subiect însă îl vom aborda poate într-o intervenţie 
ulterioară.

Artă strategică, inteligenţă, iscusinţă

Strategia cuprinde, deopotrivă, teoria strategiei, 
practica strategică şi arta strategică. Teoria strate-
giei include legile, principiile, regulile şi normele 
specifice domeniului strategic, adică tot ce ţine de 
ramura ştiinţifică a strategiei. Acest domeniu este 
foarte important, întrucât dă substanţă, stabilitate, 
individualitate, perenitate şi consistenţă domeniu-
lui strategic, precum şi capacitate de proiecţie, deci 
de predictibilitate. 

E drept, previziunea strategică nu se fundamen-
tează numai pe domeniul teoretic al strategiei, ci şi 
pe cel practic şi, mai ales, pe cel al flexibilităţii gân-
dirii şi imaginaţiei din perspectivă strategică, adică 
al artei strategice. Dar, fără un instrument ştiinţific 
pe măsură, strategia ar fi lipsită şi de consisten-
ţa ei, şi de funcţia ei evaluativă, de stabilitate 
şi de predictibilitate. Practica strategică este latura 
cea mai activă a strategiei. Este spaţiul de aplicare 
a teoriei strategiei şi, în acelaşi timp, de alimentare 
a acesteia. Fără o dimensiune practică, teoria strate-
giei ar sucomba.

De aceea, însăşi teoria strategiei, pe lângă func-
ţiile ei explicative şi predictive, îşi creează o latură 
aplicativă, care generează strategia operaţională. 
Arta strategică este domeniul cel mai subtil şi cel 
mai interesant al strategiei. Ea se situează undeva 
între teoria strategiei şi practica strategică şi con-
stă în capacitatea şi abilitatea de a aplica în mod 
original şi creativ legile, principiile şi normele 
militare, ale comportamentului militar, în practica 
războiului şi a confruntării armate.
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Dar arta strategică nu este doar aplicare creati-
vă, ci şi o relaţie foarte strânsă şi foarte specială, în 
timp şi spaţiu, între ce a fost şi ce este, între a şti şi 
a putea, între a voi şi a fi în măsură, într-un cuvânt, 
între ceea ce francezii numesc savoir (a şti), ceea 
ce presupune o cultură militară, o cultură strategi-
că, şi savoir faire (a şti să faci), ceea ce reclamă un 
sistem de abilităţi, capacitate creativă, curaj şi pu-
tere. A şti înseamnă a cunoaşte, a asimila, a înţele-
ge. A şti să faci presupune a avea abilităţile necesa-
re punerii în operă a acestor cunoştinţe. Aplicarea 
unor cunoştinţe, mai ales în domeniul strategiei, 
nu înseamnă doar a transpune în practică ceea ce 
ai reţinut din teorie, ci şi a transpune creativ, adică 
într-un mod nou, specific şi eficient, ceea ce ştii şi 
ceea ce trebuie să faci. O astfel de abilitate cere nu 
numai cunoştinţe şi rigoare, ci şi inteligenţă deose-
bită, chiar genialitate, flexibilitate, capacitate de a 
proiecta şi a construi, de a vedea dincolo de ceea 
ce se vede.

Arta strategică este, în esenţa ei, creativă, ţine de 
iscusinţă şi de o anume arhitectură strategică. Ea nu 
se află la îndemâna oricui. Strategi pot fi cu miile, 
dar cei capabili să se folosească de ceea ce numim 
artă strategică sunt foarte puţini.

Arta strategică, deşi presupune iscusinţă şi abi-
litate, nu poate fi redusă la stratageme. Ea nu este 
nici doar strategie indirectă. Arta strategică are o 
sferă foarte largă de cuprindere. Ea este, deopo-
trivă, arhitectură şi construcţie, aplicaţie şi crea-
ţie, inovaţie şi rigoare artistică. Este adevărat, din 
arta strategică fac parte şi stratagemele, aşa cum 
fac parte şi acţiunile directe sau indirecte. Dar arta 
strategică nu constă doar în ceea ce conţin strategi-
ile care se folosesc, ci mai ales în modul ingenios 
în care se folosesc.

Multe strategii - inclusiv cea la care apelează 
Statele Unite, prin conceptul de manevră domi-
nantă - promovează acţiunile directe. Dar modul 
în care acestea se aplică poate constitui o chestiune 
obişnuită, riguroasă, chiar una tipică sau, mai pre-
sus de toate, poate fi o artă. Arta strategică aparţine 
conducătorilor deosebiţi, mai ales marilor coman-
danţi. Manevra lui Hannibal de la Canae, din 216 
î.H., manevra generalului Averescu de la Flămân-
da, din toamna anului 1916, din Primul Război 
Mondial, manevra forţelor israeliene din timpul 
războiului din 1973, când au infiltrat o grupare de 
forţe prin intervalul dintre cele două armate egip-
tene care forţaseră Canalul de Suez şi se aflau în 
ofensivă, sunt exemple de artă strategică operaţio-

nală, aplicată în spaţiul operaţiei şi în cel al luptei, 
dar cu rol decisiv nu doar în deznodământul războ-
iului, ci şi în filosofia şi fizionomia lui.

Astăzi, este mult mai greu decât în antichita-
te să faci slalom printre informaţii şi cunoştinţe, 
să ieşi din intoxicarea informaţională, să găseşti 
drumul cel important printr-o reţea care devine 
din ce în ce mai strânsă şi mai sufocantă. Reţeaua 
nu simplifică, ci amplifică şi complică realitatea, 
informaţia nu exclude, ci include şi chiar extinde 
filosofia de labirint, atât de bine ilustrată de teoria 
haosului, care câştigă din ce în ce mai mult teren 
şi în strategie.

De aceea, este nevoie să readucem în prim plan 
nevoia de meditaţie strategică, de reflecţie strate-
gică, adică gândul, care trebuie să fie, în meseria 
armelor, mai tare ca realitatea, mai tare ca viaţa. 
Lumea este plină de calculatoare, de reţele şi de 
arme din ce în ce mai sofisticate, mai precise şi 
mai eficiente. Şi va fi şi mai plină, în viitor. Va fi 
chiar saturată. Inteligenţa creatoare, intuiţia, capa-
citatea de a găsi rapid soluţii importante şi viabile 
pot să pălească în faţa unui ordinator care este de 
zece milioane de ori mai rapid decât înceata minte 
omenească în efectuarea unor calcule sau a unor 
conexiuni. Dar niciodată calculatorul nu va crea o 
bază de date, nu va merge dincolo de simpla sau 
complexa asociere de date. Poate că şi omul face 
la fel, chiar şi atunci când munca lui este uşurată 
şi simplificată de un computer. Dar niciodată com-
puterul nu va fi om, nu va fi comandant sau stat 
major, nu va fi minte care iscodeşte, ci doar „min-
tea” tehnologică, rapidă şi eficientă, care pune în 
aplicare un program, iar programul totdeauna va 
fi creat şi dezvoltat de un om, de o echipă. Omul 
rămâne, şi în epoca cibernetică, în epoca cunoaşte-
rii, măsura tuturor lucrurilor. Arta strategică este o 
artă a responsabilităţii. Şi azi, ca şi ieri. Chiar dacă 
americanii au acţionat în Afghanistan şi în Irak cu 
o înaltă tehnologie, aplicând conceptul de Network 
Centric Warfare, concepţia de ansamblu a acţiunii, 
poziţionarea forţelor şi conducerea efectivă a ope-
raţiilor ţin de arta strategică.

Arta strategică aparţine, deci, inteligenţei, cu-
noaşterii şi iscusinţei umane. Ea nu va putea fi 
înlocuită niciodată, prin nimic, dar cu certitudine 
va suporta apariţia unor noi forme de manifestare 
odată cu impunerea noii culturi militare. 

Este necesar să repunem în drepturi şi să recon-
siderăm, în noua condiţie în care se află România, 
ca membru al Alianţei Nord-Atlantice şi ca viitor 
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membru al Uniunii Europene, reflecţia strategică 
şi, ca produs al acesteia, respectul faţă de arta de 
a constitui, instrui şi folosi forţe, în noul context 
strategic definit pe parteneriate, alianţe, stabili-
tate, menţinere a păcii, combatere a terorismului 
şi ameninţărilor asimetrice.Astăzi, dar mai ales 
mâine, soldatul, grupa, plutonul, compania, batali-
onul, divizionul, escadrila, brigada, divizia, grupa-
rea navală, forţele teritoriale şi cele expediţionare, 
comandamentul de orice tip, autoritatea militară 
şi cea politică dispun şi vor dispune de mijloace 
extrem de puternice şi de sofisticate. Dar numai o 
minte iscusită, instruită, flexibilă, puternică şi res-
ponsabilă le poate folosi aşa cum se cuvinte, ieşind 
din labirinturile şi din capcanele noii tehnologii 
sau din cele întinse la tot pasul de partea ostilă a 
acestei lumi, de traficanţi şi, mai ales, de terorişti.

Ostaşii, comandanţii şi comandamentele româ-
neşti dispun de o astfel de calitate, probată în toate 
misiunile îndeplinite în ultimul deceniu şi jumăta-
te, România având cei mai buni peacekeeperi din 
toate teatrele de operaţii. Acest lucru nu se dato-
rează atât tehnologiei (deşi nici aceasta nu trebuie 
neglijată, şi nu este neglijată, de vreme ce Armata 
României a introdus, în structurarea, transforma-
rea, pregătirea şi folosirea sa, conceptul de „război 
bazat pe reţea”), ci pregătirii temeinice, spiritului 
de responsabilitate, inteligenţei şi iscusinţei ostaşi-
lor, comandanţilor şi comandamentelor.
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STRATEGII INTELIGENTE, DE 
SINTEZĂ, PENTRU COMBATEREA 

TERORISMULUI
                    Dr. Mircea MUREŞAN

Noile strategii de combatere a terorismului, în 
condiţiile mutaţiilor multiple produse în identita-
tea, pregătirea şi modalităţile de acţiune ale gru-
părilor şi reţelelor teroriste, implică un apel serios 
la inteligenţă, la sporirea caracterului de sinteză, 
multiinstituţional, cooperativ şi, mai ales, pre-
emptiv al activităţilor structurilor militare şi civile 
care sunt angajate în lupta cu acestea. Eforturile 
comune de creştere a eficienţei combaterii tero-
rismului ale statelor membre ONU, NATO, UE, 
OSCE, ale altor state şi instituţii multinaţionale 
se cer concertate strâns cu o solidaritate şi coo-
perare internaţională lărgite şi sporirea legăturii 
instituţiilor abilitate cu populaţia. 

1. Mutaţii recente în condiţiile de producere a 
actelor teroriste

Liderii statelor occidentale afectate sau ame-
ninţate de terorism şi teroarea armelor de distruge-
re în masă au operaţionalizat, după 2001, strategii 
preventive, dar şi reactive, de preîntâmpinare şi 
contracarare a unor acţiuni teroriste, a unor aten-
tate proiectate să se soldeze cu pierderi importante 
materiale şi umane. Analiza prevenirii unor astfel 
de evenimente tragice oferă specialiştilor militari 
şi civili, ca şi cercetătorilor, ocazia să constate că 
au fost situaţii în care acţiunile preemptive n-au 
avut eficacitatea necesară, datorită unor necu-
noscute venind dinspre organizaţiile, reţelele sau 
elementele atentatoare, a unor mutaţii apărute în 
condiţiile de producere a evenimentelor teroriste, 
ce au „virusat“ calculele decidenţilor politici sau 
militari şi care s-au adăugat unor erori sau incon-
sistenţe proprii.

Confruntarea asimetrică reprezintă, înainte de 
toate, o întrecere a inteligenţelor, iar ignorarea 
acestui adevăr poate periclita multe vieţi omeneşti. 
Avem în memorie, atunci când studiem un astfel 
de fenomen, spectrul sutelor de destine curmate 
dramatic, din cauza unor informaţii incomplete, a 

unor evaluări şi valorificări deficitare a acestora, 
a unor estimări incorecte sau a introducerii unor 
ipoteze post-factum, conţinând presupuneri adesea 
greşite în raport cu unele date sau momente ale 
fenomenelor investigate, ca şi din cauza minima-
lizării ameninţării teroriste, a atentatului care, cel 
mai adesea, este construit minuţios, cu luarea în 
calcul a tuturor detaliilor şi riscurilor, cu investirea 
de inteligenţă, reuşind să surclaseze şi devanseze 
în acţiune sistemul defensiv al statului vizat.

În ansamblul competiţiei acerbe aflate în plină 
desfăşurare, atât teroriştii, cât şi structurile desti-
nate să-i combată se străduiesc să folosească cât 
mai inteligent procedee de surprindere în planul 
asimetriei strategice şi tactice. Succesul în războiul 
cu terorismul aparţine, evident, celui care deţine 
şi menţine iniţiativa strategică. De la această pre-
misă ar trebui să-şi aibă reper de întemeiere toate 
strategiile de angajare - de prevenire şi confruntare 
- din cadrul fenomenului numit terorism. Produ-
cerea de noi atentate demonstrează, deocamdată, 
că teroriştii deţin, încă, iniţiativa strategică. Ceea 
ce, fără îndoială, obligă la cunoaşterea profundă 
a diverselor tipuri de subiecţi – kamikaze sau nu 
- implicaţi în evenimente, a tuturor palierelor de 
acţiune a acestora, la o flexibilitate adaptativă şi 
rigoare preventivă remarcabile, la construirea unei 
perspective noi, mult mai bine coordonate, globale 
şi, mai ales, de durată a luptei cu acest flagel al 
umanităţii1. 

Prin termenul inteligenţă, înţelegem posibilita-
tea de a descifra situaţii complexe, a te adapta la ele 
şi a găsi soluţii logice pentru rezolvarea lor. Acesta 
mai înseamnă însă, în engleză, şi acea intelligence, 
care se traduce prin serviciu de informaţii, serviciu 
secret. Iar activitatea contrateroristă le presupune 
pe amândouă într-una singură: activitatea de infor-
maţii, ce are, de exemplu, la britanici, o tradiţie de 
invidiat. Momentul Londra, 7 iulie a.c., îi face pe 
unii analişti să creadă că sistemul naţional de in-
formaţii al Regatului Unit şi-ar fi îndeplinit numai 



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2005 �3

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

parţial funcţia preventivă, care, împreună cu cele 
de investigare post-eveniment şi sprijin al structu-
rilor de securitate preventivă, de protecţie, formea-
ză baza activităţii contrateroriste. Opinia noastră 
este că, privite mai în adâncime, atentatele respec-
tive oferă o perspectivă nouă asupra fenomenului.

Deşi agenţiile de contraterorism propuseseră, 
iar guvernul britanic aprobase politica naţională în 
domeniu, care includea, ca primă direcţie, preve-
nirea (apoi combaterea terorismului, protecţia şi, 
în fine, pregătirea celor care să răspundă eficace 
consecinţelor atacului terorist), atentatele nu au 
putut fi prevenite. Specialiştii cred că, pentru a nu 
se întâmpla aşa, ar fi trebuit să existe cel puţin unul 
din elementele următoare: o modalitate de obiecti-
vare a ameninţării teroriste pentru acel moment şi 
o persoană sau unele persoane ale căror activităţi 
ridicau suspiciuni. Au fost însă acestea întrunite 
preeveniment?

Scrutate chiar şi superficial, atentatele londone-
ze dezvăluie celor avizaţi faptul că au fost atent 
planificate, s-au realizat având o bună corelare 
temporală şi au contat pe participarea la ele a unei 
mici celule integrate, formate din patru sau mai 
multe persoane2. Prevenirea evenimentelor respec-
tive nu a atins, apreciază însă unii analişti, nivelul 
cunoscut de eficienţă acţională al serviciilor de 
securitate britanice, cu toate că acestea din urmă 
au colaborat şi colaborează strâns cu poliţia me-
tropolitană şi cea din provincie, cu diverse agenţii 
şi organisme specializate, implicate în lupta cu te-
rorismul şi crima organizată. Cu atât mai mult cu 
cât lor li se adaugă şi Centrul Integrat de Analize 
asupra Terorismului (JTAC), creat în iunie 2003, 
cel mai important element de analiză asupra ges-
tiunii britanice a terorismului, care operează sub 
autoritatea directorului general al MI5 şi este cen-
trul de excelenţă asupra ameninţării terorismului 
internaţional.

Cei care studiază cronologic şi metodic 
fenomenul3 nu neagă faptul că agenţiile 
contrateroriste britanice au colaborat strâns, post 
11 septembrie, cu cele ale celorlalte state membre 
ale UE, SUA şi altor ţări, în urmărirea indivizilor 
suspectaţi de terorism şi că eficienţa activităţii 
preventive s-a demonstrat pe deplin în cazul „ricin“, 
ca şi în alte situaţii. Informaţii recente, vom adăuga 
noi, arată că succesele structurilor statale britanice 
în sfera acţiunilor preventive includ şi un atac cu 
sarin, preîntâmpinat şi contracarat, asupra Camerei 
Comunelor şi a metroului, poate şi alte tentative 

blocate eficient, dar ascunse, din motive obiective, 
de ochii mass-media şi ai opiniei publice. 

Exprimând o detaşare emoţională întrucâtva 
justificată de plasarea geografică la o anumită dis-
tanţă faţă de eveniment şi, de ce nu, chiar o opozi-
ţie faţă de maniera speculativă a discursului media, 
adesea reductiv şi unilateralizant, apreciem că eva-
luarea critică a activităţii contrateroriste a organe-
lor statului nu poate conduce la punerea la îndoială 
a eficienţei acesteia, pe baza unor episoade acţio-
nale regretabile, ca în cazul morţii tragice a tână-
rului de origine braziliană Charles de Menezes, din 
ziua de 22 iulie a.c., confundat de poliţiştii londo-
nezi cu un terorist. Trebuie accentuat că o simplă 
eroare, chiar fatală, practic o parte din preţul plătit 
libertăţii, nu anulează munca unei instituţii remar-
cabile şi nici nu motivează ofensiva mediatică a 
celor care cred că văd astfel ameninţate libertăţile 
omului. Pe de altă parte, nu se poate nega adevărul 
că un asemenea episod sporeşte vulnerabilitatea la 
terorism, prin ruptura creată temporar între autori-
tăţi şi o parte din opinia publică, aceasta din urmă 
îndemnată de unele voci să considere respectarea 
unei proceduri standard poliţieneşti un caz de re-
primare a civililor şi de încălcare a democraţiei.

Întrucât persoanele implicate în atentatele de 
la 7 iulie nu aveau antecedente, ci erau perfect 
integrate în viaţa comunităţilor, prevenirea actelor 
de terorism a fost foarte dificilă. Specialiştii 
domeniului au fost obligaţi să realizeze, după 
investigaţii foarte serioase, că, deşi mobilurile 
unor asemenea acţiuni desfăşurate chiar în inima 
Albionului sunt identice cu cele ale atentatelor 
produse în ultimii ani în SUA, Spania etc. 
(răzbunarea faţă de deciziile anterioare ale 
guvernului, şantajarea acestuia în vederea retragerii 
ţării din război, influenţarea deciziilor politice 
ale parlamentului şi guvernului), evenimentele 
părăsesc stereotipurile cunoscute – prejudecăţile 
asupra modelului teroristului, a pregătirii precare şi 
originii obscure a acestuia -, pentru a trece într-un 
alt registru, care nu simplifică, ci complică foarte 
mult problema, sporeşte incertitudinea în planul 
identificării, al prinderii teroriştilor şi împiedicării 
producerii atentatelor. 

Numai unele posibile breşe existente în miş-
care, luarea în calcul a noului modus operandi al 
grupărilor teroriste şi relaţionarea acestora cu con-
trolul frontierelor şi al imigraţiei ar fi putut facilita 
prinderea din vreme a teroriştilor şi dejucarea pla-
nurilor lor malefice.
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Este dovedit, şi în acest caz, ca în toate aten-
tatele majore din ultima vreme, faptul că stoparea 
violenţei incumbă strategii preventive şi de com-
batere inteligente, de sinteză, multiinstituţionale, 
care să fie aplicate cu hotărâre şi adaptate perma-
nent la realitatea imediată şi de perspectivă, şi la 
care să concure structurile interne, ca şi comunita-
tea internaţională, organismele guvernamentale şi 
neguvernamentale, corpusul instituţiilor de securi-
tate şi populaţia. 

2. De la surprindere la reflecţie şi acţiune

Paşii imediaţi ai structurilor statului – de la 
parlament la instituţiile de securitate, siguranţă 
şi ordine publică şi până la cetăţean – trec de la 
momentul emoţional, de surprindere, de şoc, la 
informare, organizare, reflecţie şi, apoi, acţiune în 
cunoştinţă de cauză. În această etapizare succintă, 
gândirea este intens solicitată, inteligenţa implica-
tă profund, pentru a găsi formele şi metodele cele 
mai adecvate de contracarare şi prevenire în viitor 
a producerii unor evenimente asemănătoare. Fac-
torii decizionali au la îndemână setul de informaţii 
primare ale serviciilor specializate, spre a lua de-
cizii corecte, de natură să protejeze populaţia şi să 
gestioneze eficient criza. Uneori, însă (nu facem, 
aici, referire la evenimentele din iulie), realitatea 
subliniază tragic erorile decidenţilor politici, su-
biectivismul şi ezitările lor în faţa unor momen-
te tranşante, apelul la soluţii de conjunctură, fără 
bătaie lungă în timp, la rezolvări care nu elimină 
definitiv pericolul unor noi atentate.

Ultimele atentate înregistrate în Europa – cele 
din metroul şi transportul de suprafaţă londonez 
– plasează modelul teroristului în rândul persoa-
nelor formate în şcoli şi universităţi occidentale 
prestigioase, cu o cultură tehnică şi generală su-
perioare. Aceasta schimbă fundamental concepţia 
despre pregătirea precară şi situarea lui în compa-
nia delincvenţilor de rând. Britanicilor li s-a pă-
rut frapantă asocierea la filosofia teroristă a acelui 
tânăr pakistanez din Leeds, care era în universi-
tate cel mai bun jucător de cricket. Solidaritatea 
acestuia cu luptătorii islamişti nu trebuie, însă, să 
mire, câtă vreme se sprijină pe cultura religioasă 
comună, pe subordonarea necondiţionată faţă de 
preceptele fundamentaliste islamice. Globalizarea 
pulverizează graniţele, permiţând ca noii antieroi 
ai umanităţii să provină nu neapărat din „buzu-
narele sărăciei“, ci din cele mai selecte medii şi 

comunităţi umane, din spaţii civilizaţionale foar-
te diferite, uneori greu de definit, afirmându-se ca 
entităţi ce resping cu hotărâre autoritatea statului 
de drept, resuscitează violenţa, pe fondul etnicită-
ţii revitalizate4. În spatele acţiunii lor, stau tensiuni 
sociale ascunse, frustrări, discriminări pe care nu 
le-au suportat ei, direct, ci grupurile sau etniile din 
care fac parte. Acţiunea lor are, deci, cauze vechi, 
dar şi cauze noi, care necesită a fi metodic studiate 
şi înlăturate, prin strategii de combatere de sinteză, 
multiinstituţionale.

Evenimentele de la Londra pun în noi parame-
tri teoria lui Thomas Barnett despre liniştea socială 
din miezul funcţional al globalizării şi actele anti-
sociale grave din zona prăpastiei neintegrabile5; 
uneori miezul funcţional poate naşte la fel de bine 
monştri care vor să destabilizeze lumea, să distrugă 
ordinea socială. Teoria lui Barnett rămâne, chiar şi 
în acest caz, valabilă: teroriştii, indiferent de unde 
ar veni – din Nord sau din Sud - îşi au rădăcinile 
ancestrale în veritabila groapă a Marianelor care 
este lumea dezmoşteniţilor sorţii, a neîmplinirilor 
sociale, economice, politice, culturale etc.

Violenţa, teroarea ca strategie direcţionată asu-
pra SUA, a statelor vest-europene şi a aliaţilor lor 
incumbă strategii perfect ţintite de contracarare a 
terorismului, care să nu lovească în musulmani, ci 
în radicalismul islamic cu preocupări distructive, 
în reţelele subordonate şi dirijate de acesta. Cu 
maximă inteligenţă trebuie procedat în strategia de 
oprire a finanţării terorismului, care a cunoscut, în 
prezent, ample mutaţii. Finanţarea vine, în princi-
pal – şi, aici, părerea analiştilor nu diferă - , din 
lumea musulmană. S-a văzut, însă, că, în Europa, 
finanţarea ultimelor mari atentate s-a făcut cu uti-
lizarea finanţelor locale, prin grupe active într-o 
singură ţară6. Este o adaptare a demersurilor tero-
riste la realităţile confruntării cu structurile statale 
şi internaţionale care şi-au concertat acţiunile de 
blocare a procesului de finanţare a terorismului. 
Practic, finanţarea actuală este independentă de 
Al-Qaeda, tradusă printr-o „privatizare a teroris-
mului, un melanj de activităţi legale şi ilegale“7, 
provenind de la un „al-qaedism“ mai curând, decât 
de la Al-Qaeda. Noua strategie teroristă complică 
şi mai mult eforturile organelor statale de descope-
rire a finanţatorilor din umbră. 

Un control riguros al finanţărilor poate fi, însă, 
realizat cu succes – lucrul acesta s-a mai spus, nu 
o dată - prin sporirea cooperării şi conlucrării in-
ternaţionale.
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Măsurile antifinanţare se cer însoţite de un com-
plex de activităţi care să restrângă la maximum 
câmpul de acţiune terorist, atât din punct de ve-
dere al mijloacelor, cât şi al complicilor. Deciziile 
post-iulie 2005 ale premierului britanic Tony Blair 
au fost apreciate de experţi pentru blocajele create 
reţelelor teroriste, inclusiv prin lovitura dură dată 
Internaţionalei islamiste, care îşi pierde principala 
bază de propagandă în lume, prin refuzul de a mai 
acorda automat azil politic persoanelor implicate 
în acte de terorism.

O necunoscută importantă pentru serviciile de 
siguranţă ale statelor rămâne, credem, masa celor 
inseraţi de decenii în societatea occidentală, a mu-
sulmanilor nativi, pentru care dogma ce le este in-
suflată de către fundamentaliştii islamici poate ge-
nera un număr nelimitat de acte teroriste, mult mai 
eficace şi mai dure decât cele cunoscute până azi. 
Aceasta nu ar trebui însă să constituie un motiv de 
suspiciune care să planeze asupra întregii comuni-
tăţi, pentru că ar afecta colectivităţi, şi nu indivizi, 
ar afecta coeziunea socială.

Pe de altă parte, pericolul latent cu care planeta 
se confruntă în prezent ţine de marea diversitate a 
mijloacelor şi strategiilor întrebuinţate de terorişti, 
amplificată constant de prosperitatea economică şi 
tehnologică a statelor şi persoanelor care îi susţin, 
de nivelul pregătirii lor, la care, indirect, statele de 
origine concură. Acest imperiu cu geometrie vari-
abilă – statele în globalizare – în care acţionează 
teroristul format la şcoli înalte îi furnizează o in-
finitate de posibilităţi, pe care serviciile speciale 
aproape că nu le pot explora în integralitate. 

Pe un câmp de bătălie incert, teroristul poate 
inova nestingherit şi se poate mişca nestânjenit, 
discret, fără a fi monitorizat şi evaluat permanent. 
Omniprezenţa sa ar trebui, deci, dublată de omni-
prezenţa serviciilor de securitate, care să-i supra-
vegheze şi anticipeze clipă de clipă mişcările, să-l 
oblige la o revizuire a opţiunilor, însoţită de o arti-
culare precisă a politicilor şi strategiilor de comba-
tere, cu limitarea drastică a erorilor şi disfuncţiilor 
operaţionale proprii.

3. Inteligenţă şi flexibilitate în elaborarea stra-
tegiilor antiteroriste

Radicalizarea curentului antioccidental islamic 
exacerbează numărul atentatelor teroriste. De ace-
ea, este nevoie de flexibilitate şi inteligenţă în gân-
dire şi acţiune, în structurarea strategiilor antitero-

riste, de coerenţă şi raţionalitate, spre a contracara 
aceşti actori nonstatali perfizi, care cunosc o nouă 
dezvoltare şi realizează o folosire mult mai bună a 
informaţiilor în procesul decizional8, combină is-
cusit doctrinele, tacticile şi inovaţiile tehnologice, 
adaptate epocii informaţionale.

Din postura de universitari şi cercetători ai fe-
nomenului, constatăm, în prezent, cu satisfacţie, 
că strategiile de combatere a violenţei teroriste se 
consolidează, că acestea, cum apreciază şi alţi au-
tori9, se adaptează continuu la mutaţiile din mediul 
ameninţărilor, prin cuantificarea elementelor de 
noutate, studierea manierismului comportamental 
şi acţional al indivizilor kamikaze, valorificarea 
profesională a experienţei operative a serviciilor 
de securitate.

Cerinţele operaţionale necesare combaterii te-
rorismului, punctează experţii, trebuie identifica-
te corect, împreună cu modificările conceptuale, 
structurale şi organizatorice impuse de noile con-
diţii. Totodată, forţele şi mijloacele angrenate în 
acţiune trebuie să fie înalt profesionalizate, specia-
lizate în combaterea terorismului, pentru a interve-
ni oportun şi eficient, oriunde şi oricând va fi nece-
sar. Se adaugă la aceasta perfecţionarea sistemului 
de management al informaţiilor despre activitatea 
grupărilor teroriste şi schimbul de informaţii între 
agenţiile specializate, cu rol de optimizare a efor-
tului militar.

Eficacitatea acţiunilor de combatere a teroris-
mului depinde decisiv de conjugarea eforturilor 
comunităţii internaţionale în gestionarea proble-
melor luptei şi crearea suportului internaţional ne-
cesar ducerii acesteia. 

Exemplul Uniunii Europene este, în acest sens, 
edificator: organizaţia a decis, în august curent, in-
fluenţată de evenimentele din 7 iulie, din capitala 
britanică, să destine, în acest an, 15 milioane euro 
prevenirii terorismului. Banii vor servi cercetării, 
în cadrul proiectelor vizând ameliorarea preveni-
rii atacurilor teroriste pe calea ferată. Aceasta va 
permite sporirea informaţiilor culese cu camerele 
de luat vederi, radare şi scanere de infrastructură. 
Fondurile alocate cercetării asupra luptei antitero-
riste vor creşte an de an, ajungând, în 2007, la 250 
milioane euro, iar primele proiecte ce vor beneficia 
de această sumă vizează îmbunătăţirea securităţii 
autostrăzilor şi accelerarea gestiunii unei crize in-
erente legate de un atentat. Formarea structurilor 
care să lupte nemijlocit cu grupările teroriste tre-
buie să aibă în vedere faptul că acestea din urmă 
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includ în propriile rânduri elemente inteligente şi 
înalt profesionalizate, asemenea mujahedinilor ce 
au fost formaţi şi antrenaţi, în trecut, de CIA, servi-
ciile secrete britanice (MI6) şi pakistaneze. Având 
„o pregătire încheiată, o perfectă luciditate şi un 
instinct impresionant“10, teroriştii par să fi împru-
mutat metode de la cei care îi vânează, „într-o deri-
vă religioasă transformată în ideologia distrugerii 
şi în strategia fanatismului“11.

Strategiile antiteroriste pot demola acest gen 
de strategie prin apel la inteligenţă, prin elabora-
rea unor forme şi modalităţi noi, neconvenţionale 
de combatere a răului, prin mutarea războiului la 
inamic, în fieful grupărilor fundamentaliste şi mul-
tiplicarea continuă a sistemelor de control şi a mă-
surilor de securitate internă şi externă, a acţiunilor 
preventive. Acestea pot lucra eficient la stoparea 
violenţei, în măsura în care sunt perfect adaptabile 
la situaţiile neprevăzute din teren, se pot schimba, 
în funcţie de circumstanţe, admit restructurări, re-
versiuni, combinaţii noi în desfăşurarea operaţiilor 
militare, modalităţi asimetrice inedite de acţiune şi 
reacţiune, care să genereze o presiune psihologică 
sporită asupra elementelor, grupărilor şi reţelelor 
teroriste, ce pun mare preţ pe efectul psihologic al 
surprinderii şi avantajelor situaţionale temporare.

Într-o raportare corectă la realităţile actuale, 
strategia de securitate a unui stat vizat de terorism 
este inevitabil şi obligatoriu adaptată evoluţiei me-
diului de securitate, riscurilor şi ameninţărilor ce-i 
pot afecta interesele. Armonizarea şi compatibili-
zarea sistemului naţional de siguranţă şi ordine pu-
blică cu cele ale statelor UE sporesc capacitatea de 
răspuns a instituţiilor statului de drept la riscurile 
şi ameninţările specifice pe plan intern şi a celor 
cu caracter nonmilitar din mediul internaţional, ca-
pabilitatea acestuia de a-şi îndeplini integral obli-
gaţiile ce-i revin, de a-şi asuma, în raporturile cu 
comunitatea internaţională, statutul de factor activ 
de securitate.

O strategie eficientă de combatere a terorismu-
lui, în actualele condiţii de reconfigurare a strategi-
ei teroriste, este obligatoriu să preconizeze acţiuni 
de luptă ce urmăresc aplicarea măsurilor de tip an-
ticipativ şi, deopotrivă, combaterea actelor de te-
rorism prin măsuri de tip ofensiv. Pe de altă parte, 
aceasta are nevoie să se sprijine pe managementul 
rezultatelor, activitate ce revine atât autorităţilor 
militare, cât şi civile, în demersul de limitare a 
consecinţele actelor teroriste, dar şi pe o largă coo-
perare internaţională.

4. Statele, organizaţiile internaţionale 
şi noile strategii antiteroriste

Lupta statelor lumii cu terorismul, în cele mai 
recente manifestări ale sale, are un fundament so-
lid în activitatea ONU. În 2004, Naţiunile Unite au 
adoptat Rezoluţia 1540, chemată să înlăture riscul 
ca un actor nonstatal să-şi procure arme de distru-
gere în masă sau materiale conexe. După ce, până 
acum, au fost adoptate 13 convenţii antiteroriste, 
anul acesta s-a lansat proiectul unei Convenţii in-
ternaţionale pentru represiunea actelor de terorism 
nuclear. Aceasta creează cadrul juridic necesar re-
primării eficace a actelor de terorism nuclear şi eli-
minării urmărilor lor, garantează protecţia antitero-
ristă a domeniului nuclear civil şi militar, previne 
atentatele cu arma nucleară artizanală. Totodată, 
convenţia asigură caracterul punitiv pentru autorii 
actelor teroriste nucleare. Aspectul cel mai impor-
tant pe care dorim să-l relevăm aici este acela că, 
pentru prima oară în istorie, comunitatea internaţi-
onală elaborează o convenţie antiteroristă preven-
tivă, înaintea producerii primelor atentate cu arma 
nucleară sau radiologică, un prim acord universal 
destinat prevenirii atentatelor cu arme de distruge-
re în masă, ce deschide noi posibilităţi de inten-
sificare a cooperării antiteroriste sub egida ONU, 
ca şi în ceea ce priveşte elaborarea unei Convenţii 
generale împotriva terorismului internaţional. 

Să reţinem, apoi, faptul că, în iulie curent, pe 
plan internaţional a avut loc o conferinţă diploma-
tică destinată să aducă amendamente Convenţiei 
din 1979 asupra protecţiei fizice a materialelor nu-
cleare şi să îmbunătăţească protecţia fizică a mate-
rialelor radioactive pe timpul stocării, folosirii şi 
transportului pe teritoriul unui stat, ca şi protecţia 
instalaţiilor nucleare contra sabotajului.

Liderii principalelor state ale lumii sunt de pă-
rere că sistemul global de siguranţă nucleară are, în 
acest fel, posibilitatea de a deveni mult mai fiabil. 
Mai ales că, pentru al doilea an consecutiv, pe plan 
mondial funcţionează cu succes Iniţiativa internaţi-
onală de securitate şi luptă contra proliferării (ISP) 
armelor de distrugere în masă, iniţiativă susţinută 
de peste 60 de state şi în cadrul căreia s-au desfă-
şurat 16 exerciţii, iar din 14 septembrie a.c. Con-
venţia internaţională pentru represiunea actelor de 
terorism nuclear va fi deschisă semnării.

Dar activitatea preventivă antiteroristă îşi are 
un loc important şi pe agenda altor organizaţii: 
NATO, UE, OSCE etc. Principalele state viza-
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te de terorişti fiind membre ale NATO şi UE, de 
exemplu, acestea se raliază strategiilor specifice 
ale celor două organizaţii, aducându-şi contribu-
ţia proprie la soluţionarea problemei terorismului. 
Summit-ul de la Praga, după cum se ştie, a lansat 
o strategie specifică de luptă cu organizaţiile tero-
riste, cu statele care le sprijină din „Axa răului“, 
ce s-a tradus, ulterior, în operaţionalizarea capa-
bilităţilor necesare acestor misiuni12, structurarea 
unei concepţii de alianţă pentru apărarea împotriva 
terorismului, lansarea a cinci iniţiative de apărare 
împotriva armelor de distrugere în masă, întărirea 
capacităţilor de apărare împotriva atacurilor la sis-
temele informatice şi examinarea opţiunilor pentru 
situaţia unui atac terorist cu rachete împotriva for-
ţelor armate, teritoriului şi a centrelor populate ale 
statelor NATO.

Post Praga, statele NATO s-au înscris în cam-
pania antiteroristă internaţională, au adâncit coo-
perarea, în cadrul unor coaliţii ori sub egida ONU, 
UE, OSCE, au trecut la realizarea noilor capacităţi, 
a măsurilor de protecţie împotriva armelor de dis-
trugere în masă. De asemenea, au valorificat intens 
cadrul oferit de cooperarea cu partenerii pentru 
încurajarea dialogului şi conlucrării interregiona-
le, în vederea eliminării activităţilor şi structurilor 
teroriste.

Un moment extrem de semnificativ pentru re-
dimensionarea opţiunilor asupra problematicii în 
discuţie l-a constituit Summit-ul NATO din 2004 
de la Istanbul13, care a consolidat operaţia maritimă 
Active Endeavour din Marea Mediterană şi a apro-
bat un ansamblu consolidat de măsuri menite să 
crească contribuţia individuală şi colectivă la con-
fruntarea comunităţii internaţionale cu terorismul. 
Terorismul şi proliferarea ADM şi a vectorilor lor, 
s-a apreciat în acest cadru, reprezintă, actualmen-
te, ameninţările şi provocările determinante pentru 
securitatea Alianţei şi securitatea internaţională. 
De aceea, şi dimensiunea transatlantică esenţială 
ce a fost oferită de summit luptei cu terorismul, 
prin proiectarea unei cooperări cât mai strâns posi-
bile în domeniu între SUA şi Europa.

Această luptă este preconizată în toate formele 
şi la nivel global, dusă cu mijloace politice, diplo-
matice, economice şi, la nevoie, militare, iar con-
creteţea măsurilor adoptate la summit rezidă în: 
îmbunătăţirea schimbului de informaţii între sta-
tele membre asupra ameninţării teroriste; reexami-
narea structurilor actuale de informaţii din cadrul 
NATO; protejarea statelor de efectele folosirii ar-

melor CBRN, cu sprijinul Batalionului multinaţi-
onal de apărare CBRN; furnizarea de protecţie în 
cazul unor evenimente majore, întrebuinţând avi-
oane ale Forţei aeriene de detecţie îndepărtată şi 
de control a NATO; crearea condiţiilor de împie-
dicare a acţiunilor teroriste în cadrul operaţiunilor 
din Balcani şi Afghanistan; întărirea mijloacelor 
de apărare contra atentatelor teroriste şi sporirea 
cooperării parteneriale şi cu organizaţiile internaţi-
onale şi regionale, a consultaţiilor şi schimburilor 
de informaţii cu UE.

După şocul atentatelor dramatice din SUA, UE 
şi-a armonizat, la rându-i, politicile în problema 
terorismului14, impunând, în relaţiile bilaterale, 
comunitare, parteneriatul multilateral şi integrarea 
regională între parteneri, obiective foarte concre-
te, ca: prevenirea actelor de agresiune, gestionarea 
conflictelor şi disputelor pe termen lung, stabili-
rea unui parteneriat economic şi politic sub egi-
da UE pentru prosperitate şi securitate, controlul 
migraţiei şi formelor ilegale de trafic, protecţia se-
curităţii cetăţenilor UE. S-au avut în vedere, aici, 
elementele primare cunoscute, dar şi aspectele 
concrete cuprinse, ulterior, în Strategia de securi-
tate europeană: dinamismul şi concreteţea noilor 
ameninţări (Al-Qaeda a desemnat explicit ţările 
europene ca ţinte potenţiale), violenţa nelimitată la 
care teroriştii recurg şi numărul mare de victime în 
urma atentatelor produse, existenţa de baze logis-
tice pentru Al-Qaeda, descoperite în Regatul Unit, 
Italia, Germania, Spania, Belgia şi care au început 
deja să fie folosite.

Explicabil de ce UE şi-a creat rapid capacităţi 
de management al crizelor, de distrugere a capabi-
lităţilor de comandă, control, de resurse financiare 
şi materiale ale organizaţiilor teroriste, a numit, 
la nivel central, un comisar european pentru lupta 
împotriva terorismului. În noua strategie de luptă 
cu teroarea intră şi preocuparea UE de asigurare a 
complementarităţii deficitului european de forţe şi 
capacităţi, de consolidare a pilonului european al 
Alianţei, garanţie a stabilităţii legăturii transatlan-
tice şi a reuşitei în confruntarea cu terorismul. 

Există convingerea, exprimată în Strategia So-
lana, că combaterea terorismului va fi mai bine 
făcută dacă continentul va fi reunificat şi integrat, 
ţările situate la frontierele sale bine guvernate, sta-
bilitatea în Balcani asigurată, cooperarea economi-
că şi politică cu Ucraina, R. Moldova şi Belarus 
lărgită, interesul pentru zona Caucazului de Sud 
sporit, conflictul arabo-israelian reglementat, coo-
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perarea economică securitară şi culturală cu zona 
mediteraneană extinsă, realizat un veritabil sistem 
multilateral care să fortifice ordinea internaţiona-
lă.

Cât priveşte activitatea OSCE, la începutul lu-
nii iulie a.c., Consiliul permanent al acestei orga-
nizaţii a luat decizia de a lupta contra ameninţării 
induse prin sursele radioactive. Datorită acestei 
decizii, Codul de conduită al AIEA va fi aplicat pe 
ansamblul OSCE, ceea ce va reduce riscul căderii 
acestor arme în mâinile teroriştilor.

Întregul complex de măsuri preventive luate de 
ONU, NATO, UE şi OSCE pune o stavilă serioa-
să acţiunilor teroriste. Aceasta arată că problemele 
securităţii secolului XXI nu mai pot fi soluţionate 
de o singură naţiune, oricât de puternică ar fi ea, 
ci trebuie să se bizuie pe o cooperare internaţio-
nală întărită. Din păcate, vastul volum de activi-
tăţi şi iniţiative nu înlătură definitiv pericolul unor 
atentate în statele occidentale. Şeful poliţiei lon-
doneze aprecia recent că ţintele preferate ale te-
roriştilor rămân centrele financiare ale ţărilor. De 
aceea, nici un demers, oricât de complet ar fi, nu 
anulează posibilităţile de comitere a unor atentate 
în acest sector. Mai mult: suntem de acord că un alt 
atentat, la Londra sau în oricare altă capitală occi-
dentală vizată, poate fi doar o chestiune de timp. 
Problema nu e, într-adevăr, dacă, ci unde se vor 
produce aceste noi atentate. Maxima perturbare a 
activităţilor şi masacrele pe care le-ar putea produ-
ce un asemenea atentat într-o metropolă ar trebui 
să menţină structurile statale, permanent, în alertă 
şi să determine ca măsurile de securitate adoptate 
să fie extrem de inteligent structurate, de sinteză, 
multiinstituţionale, pentru a controla ansamblul 
fenomenului şi a interzice iniţierea de noi acţiuni 
teroriste majore.

Strategiile de sinteză în lupta cu terorismul vor 
da un conţinut mai amplu şi o eficacitate sporită 
activităţii antiteroriste, crescând compatibilitatea 
structurilor angajate cu politicile, strategiile şi tac-
ticile teroriste, performanţele acestor structuri şi 
viabilitatea strategiilor înseşi, utilitatea sistemului 
de securitate, perfecţionând sinteza şi disemina-
rea informaţiilor, optimizarea actului decizional, 
realizând alternative strategice organizaţionale şi 
funcţionale, implementarea de noi standarde de in-
struire etc. Rezultatele lor, deşi nu vor reprezenta 
garanţii absolute de realizare a funcţiei de preve-
nire a actelor teroriste majore, vor fi un instrument 
important în lupta cu terorismul, reuşind izolarea 

şi anihilarea din start a extremiştilor, îndepărtarea 
de mişcare a celor predispuşi la a se identifica cu 
filosofia lor. Totodată, acestea vor constitui un ar-
gument peremptoriu că larga coparticipare a struc-
turilor statale şi civice la contracararea terorismu-
lui, întărirea cooperării internaţionale în domeniu 
vor pune o stavilă puternică în calea acestuia.

NOTE:

1 Dezvoltate ca o demonstraţie viguroasă şi bine 
aplicată, recentele măsuri antiteroriste luate de brita-
nici, după atentatele din 7 şi 21 iulie a.c. de la Lon-
dra, vădesc o organizare inteligentă, la rece, în stilul 
englezesc caracteristic, a reacţiei instituţiilor statului, 
care fac efortul de a bloca orice încercare de reeditare 
în viitor a evenimentelor şi a pune, astfel, la adăpost 
comunitatea de pericolul terorist. Dimensiunea preven-
tivă şi cea de combatere a actelor teroriste deduse din 
activităţile respective au însă nuanţe pe care credem că 
merită să le detaliem. 

După cum se cunoaşte, la 7 iulie a.c., pe fondul 
aglomeraţiei de la orele dimineţii, patru explozii au lo-
vit puternic sistemul de transport din Londra, cauzând 
56 de morţi, printre care şi cei patru terorişti, şi 700 de 
răniţi. Un atac terorist major, declanşat în prima zi a 
summit-ului G8, găzduit de Marea Britanie la Glenea-
gles, în Scoţia, la o zi după câştigarea de către capitala 
britanică a dreptului de organizare a celei de-a XXX-a 
ediţii a Jocurilor Olimpice şi în timpul procesului lui 
Abu Hamza al-Masri. Anunţurile de pe un site web şi 
natura sincronizată a atacurilor arătau că în eveniment 
era implicată o grupare teroristă necunoscută, intitulată 
„Organizaţia secretă a jihadului Al-Qaeda în Europa“, 
care menţiona că pedepseşte astfel Anglia pentru parti-
ciparea sa la război în Irak şi Afghanistan.

La 21 iulie, atentatele din 7 iulie s-au reeditat, eşu-
ând lamentabil, şi au fost urmate de măsuri de protecţie 
realizate de „cea mai mare desfăşurare de forţe de secu-
ritate de la cel de-al Doilea Război Mondial“, cum apre-
cia presa britanică. Cu motivarea că ameninţarea unor 
noi atentate părea „foarte credibilă“, autorităţile brita-
nice au luat cele mai drastice măsuri de supraveghere 
şi control din viaţa capitalei, recomandând cetăţenilor 
americani aflaţi la Londra să coopereze deplin cu struc-
turile de siguranţă şi ordine publică, să dea dovadă de 
vigilenţă şi prudenţă şi să-şi îmbunătăţească percepţia 
condiţiilor de securitate din locurile publice sau când 
folosesc mijloacele de transport în comun. După aten-
tate, securitatea britanică a crezut că bombele utilizate 
fuseseră construite de aceeaşi persoană şi a informat că 
grupurile teroriste beneficiază de o infrastructură de an-
vergură. Măsurile stricte luate la o săptămână după 21 
iulie ţinteau să reunească eforturile făcute de autorităţi 
pentru sporirea securităţii populaţiei cu cele pentru des-
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curajarea unor noi atacuri. Aceasta demonstra că brita-
nicii conştientizau şi mai acut necesitatea priorităţii mă-
surilor preventive în lupta cu terorismul internaţional.

2 Pentru informaţii mai complete, vezi www.realin-
stitutoelcano.org/analisis/793.asp#top

3 Frank GREGORY, de la Şcoala de Ştiinţe Sociale 
a Universităţii din Southampton, în analiza realizată la 
26 iulie 2005 şi intitulată „Contraterrorisme respalda-
do por la inteligencia: breve analisis de la respuesta del 
sistema nacional de inteligencia del Reino Unido al 11-
S  y las implicaciones de los atentados de Londres del 
7 de julio de 2005“ (ARI Nr. 94/2005, trad. din engleză 
– Analisis, în www.reainstitutoelcano.org/analisis/793.
asp).

4 Vezi Cristian JURA, Geopolitica conflictelor, în 
revista Geopolitica, anul II, nr. 7-8 (3/2004), p. 86.

5 Thomas P.M. BARNETT, The Pentagon’s New 
Map, Esquire, March 2003. În legătură cu teoria respec-
tivă, vezi şi articolul „O altă viziune şi o altă strategie a 
SUA asupra lumii: Noua hartă a Pentagonului“, publi-
cat de Corneliu Vlad, în Lumea nr. 8 (124)/2003.

6 Loretta NAPOLEONI, La privatisation du terro-
risme, http://arquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=eur
ope/20050713.OBS3359.html&host=http://permanent.
nouvelobs.com/Autoarea.

7 Ibidem.
8 Charles HECKSCHER, The Post Beurocratic Or-

ganization, Sage Thousand Oaks California 1995, pp. 
50-52, citat de gl. bg. Iulian Crăiniceanu, în comuni-

carea ştiinţifică Paradigma acţiunilor teroriste, din vo-
lumul  Vectori ai ameninţărilor la adresa securităţii 
naţionale în noul context geopolitic şi geostrategic, 
Serviciul de Protecţie şi Pază, Bucureşti, 2004, p. 6.

9 Dr. Dan NIŢĂ, Impactul atacurilor kamikaze asu-
pra ţintelor vizate şi a forţelor de securitate, în volumul 
Vectori ai ameninţărilor la adresa securităţii naţio-
nale în noul context geopolitic şi geostrategic, Servi-
ciul de Protecţie şi Pază, Bucureşti, 2004, p. 30.

10 Jean DANIEL, La face demente de l`Islam, Le 
nouvel observateur, mardi, 12 juillet 2005.

11 Ibidem.
12 Prague Summit Declaration Issued by the Heads 

of State and Government participating in the meeting of 
the North Atlantic Council in Prague on 21 November 
2002, www.nato.int

12 Comunicatul Summit-ului de la Istanbul publi-
cat de şefii de stat şi de guvern participanţi la reuniu-
nea Consiliului Atlanticului de Nord, din 28 iunie 2004 
(http://www.nato.int/docu/pr/2004/p04-096f.htm).

14 Vezi: O poziţie comună în aplicarea unor măsuri 
specifice pentru combaterea terorismului, Consiliul 
European, 27 decembrie 2001, doc. 2001/931/ CFSP; 
Planul de acţiune al UE pentru combaterea terorismu-
lui, Consiliul Uniunii Europene, doc. 10586/04 şi Javier 
SOLANA, O Europă mai sigură, într-o lume mai bună. 
Strategie europeană de securitate, Bruxelles, 12 decem-
brie 2003, http//ue.eu.int/pressdata/EN/reports/78367.
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obiective, complexe asupra terorismului internaţional, a efectelor, tendinţelor de evoluţie şi strategi-
ilor de combatere a acestuia.
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TRANSFORMAREA CONTINUĂ 
ÎN ARMATA ROMÂNIEI 

                                                              Dr. Mihail ORZEAŢĂ 

În calitatea sa de membru NATO, România şi-a 
asumat toate angajamentele care vizează integra-
rea deplină în Alianţă, inclusiv principiul transfor-
mării continue, după care se restructurează aceas-
ta. În scopul respectării angajamentelor asumate 
faţă de NATO, în cadrul forţelor armate, s-au făcut 
paşi importanţi şi s-au obţinut realizări notabile.
Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut, şi – în 
primul rând – trebuie îmbunătăţit ritmul produce-
rii transformărilor.

Recitind, relativ recent, cartea “Rules and to-
ols for leaders”1, m-am întrebat dacă nu ar fi ne-
cesar ca, în România, să se publice un Dicţionar al 
Transformării sau măcar unul pentru uzul perso-
nalului din Ministerul Apărării Naţionale. În acest 
dicţionar cred că ar trebui să se explice, cel puţin, 
cum trebuie înţelese unele noţiuni, concepte, direc-
ţii de acţiune şi cerinţe din domeniul transformării 
continue.

Nu ştiu care ar fi reacţia opiniei publice, dar, pro-
babil, oamenii bine informaţi în domeniu ar spune 
că, în România, sunt publicate suficient de multe 
studii, concepţii, planuri şi programe de transfor-
mare a societăţii şi a organismului militar, în vede-
rea integrării în structurile de securitate euro-atlan-
tice. În această idee, apariţia unei noi lucrări, fie 
ea şi un dicţionar, ar accentua impresia că suntem 
tentaţi să ne concentrăm mai mult în domeniul dez-
baterii de idei şi al abordărilor teoretice, respectiv 
al „şlefuirii formei”, în scopul atingerii perfecţiu-
nii, ocolind sau amânând abordarea pragmatică şi 
implementarea soluţiilor. Aparent, aşa este, însă 
unele situaţii concrete ne determină să credem că 
domeniul conceptual trebuie adâncit, pentru a eli-
mina „confuziile” pe care unii dintre colegii noştri 
încă le mai fac între: obiectiv şi dorinţă; potenţi-
al şi capabilitate; a vrea şi a putea; flexibilitate şi 
inconsecvenţă; fermitate şi refuzul de adaptare la 
situaţie etc. Toate aceste exemple, puţine la număr, 
definesc – atitudinal – pe cei care le perpetuează, 
din neştiinţă sau insuficientă instruire.

Iniţiativa clarificării unor aspecte de ordin con-
ceptual referitoare la transformare nu ar fi nouă 
şi nici ieşită din comun. Dimpotrivă, ar reflecta o 
stare de normalitate, fiindcă atâta vreme cât în do-
meniul conceptual există confuzii, acestea trebuie 
eliminate cât mai repede, pentru a nu se propaga 
şi crea disfuncţii şi în domeniul execuţiei. După 
cum se ştie, Statele Unite ale Americii au elaborat 
o strategie a transformării, pentru ca întreaga soci-
etate şi, implicit, organismul militar să cunoască ce 
au de făcut! De asemenea, NATO a constituit Co-
mandamentul Aliat pentru Transformare, în scopul 
coordonării procesului de restructurare şi pentru a 
face faţă cu succes provocărilor (ameninţărilor şi 
riscurilor) cu care se confruntă. 

Mărirea ritmului transformărilor este posibilă 
pe mai multe căi, dintre care cele mai importan-
te considerăm că sunt: concentrarea eforturilor pe 
transformarea resursei umane şi redefinirea 
obiectivului conceptului transformării conti-
nue.

Deşi s-a scris şi se va scrie încă, destul de mult, 
despre transformarea continuă, apreciez că nu s-
a pus, totuşi, suficient de apăsat punctul pe i în 
domeniul conceptual. Am în vedere redefinirea 
obiectivului conceptului transformării continue în 
armată, care ar trebui să fie: adaptarea permanentă 
a deciziilor şi acţiunilor, referitoare la organismul 
militar, astfel încât acesta să îşi poată îndeplini mi-
siunile ce-i revin, în orice condiţii de mediu (timp, 
anotimp, stare a vremii, inamic, teren, în coaliţie 
ori alianţă etc.).

Această propunere răspunde atât la întrebarea 
CE trebuie făcut, cât şi la întrebarea DE CE trebuie 
să adoptăm principiul transformării continue. În 
acelaşi timp, obiectivul conceptului astfel redefinit 
lasă suficientă libertate de iniţiativă fiecărui lider 
pentru a decide CUM să îndeplinească sarcinile 
ce-i revin.

Atingerea obiectivului transformării continue 
nu este o sarcină uşoară, dar aceasta poate fi în-
deplinită prin concentrarea eforturilor pe resursa 
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umană, căci omul este, în acelaşi timp, creierul şi 
motorul transformării. De aceea, este cea mai im-
portantă resursă de care dispunem şi se impune să 
i se acorde atenţia cuvenită.

Transformarea resursei umane este un pro-
ces care presupune cel puţin următoarele etape: 
evaluarea stadiului la care ne aflăm (ce potenţial 
şi ce capabilităţi avem, care este rezultatul analizei 
comparate între potenţialul şi capabilităţile noastre 
şi cerinţele NATO în domeniu, care este prognoza 
evoluţiei cerinţelor etc.); reevaluarea şi reformu-
larea obiectivului general şi obiectivelor etapelor 
de parcurs; stabilirea strategiei de urmat; elabora-
rea concepţiilor, planurilor şi programelor; imple-
mentarea planurilor şi programelor; monitorizarea 
implementării planurilor şi programelor; evaluarea 
permanentă a rezultatelor şi – la nevoie – aplicarea 
corecţiilor.

Evaluarea stadiului la care ne aflăm în dome-
niul resurselor umane este un proces laborios, dar 
foarte important în fundamentarea deciziilor în do-
meniu şi, de aceea, această activitate trebuie să de-
vină cotidiană, căci transformarea continuă presu-
pune o cunoaştere permanentă şi exactă a situaţiei. 
Orice decizie trebuie construită pe un fundament 
sănătos, cunoscut şi solid, deoarece alocarea re-
surselor trebuie foarte bine gândită şi argumentată. 
Orice inexactitate, datorită unei cunoaşteri insufi-
ciente a situaţiei, poate periclita îndeplinirea pla-
nurilor, a programelor, a obiectivelor operaţionale 
şi chiar a celui general. În final, disfuncţiile se vor 
traduce în cheltuirea neeconomicoasă a resurselor.

Revenind la aspectul evaluării concrete a sta-
diului la care ne aflăm în domeniul transformării 
resursei umane, este important să relevăm că s-au 
obţinut realizări notabile în domeniul elaborării şi 
implementării actelor normative. Cu toate acestea, 
este loc şi de mai bine, fiindcă noi oamenii, fiind 
imperfecţi, nu putem realiza decât produse per-
fectibile. În acest sens, atâta vreme cât mai există 
oameni care nu au abandonat filozofia lui „merge 
şi aşa”, respectiv, „totul e bine când se termină cu 
bine”, se subînţelege că mai există disfuncţii şi că 
este necesară eliminarea acestora.

Urmare a celor prezentate, apreciez că obiec-
tivul transformării în domeniul resurselor umane, 
ca parte a transformării Armatei României şi a in-
tegrării depline în NATO, ar trebui să fie: „promo-
varea cu consecvenţă a oamenilor competenţi şi 
performanţi, reorientarea spre alte domenii de ac-
tivitate a celor care nu pot face faţă criteriilor de 

performanţă şi impunerea, ca regulă de conduită, 
a selecţiei şi instruirii permanente.”

Căile de urmat pentru atingerea obiectivu-
lui enunţat anterior sunt mai multe, dar, la nivel 
strategic, cele mai importante rămân schimbarea 
atitudinii şi schimbarea mentalităţii.

Schimbarea atitudinii presupune renunţarea 
hotărâtă la acţiuni postfactum (atitudine reactivă) 
şi concentrarea pe acţiuni de prevenire, de „inves-
tire în viitor” (atitudine proactivă), bazată pe con-
cluziile şi prognozele desprinse din tendinţele de 
evoluţie ale mediului de securitate intern şi inter-
naţional şi de evaluare a posibilului impact asupra 
societăţii româneşti şi, implicit, asupra organismu-
lui militar. Investiţia în oameni, la fel ca şi trans-
formarea, trebuie să fie permanentă. În această 
idee, trecerea de la stadiul de copil la cel de adult, 
prin procesul educaţional de formare, trebuie con-
siderată ca fiind primul pas important. Acesta tre-
buie urmat, în mod necesar, de selecţie şi pregătire 
continuă, care vor permite atingerea competenţei 
şi a performanţei.

Selecţia continuă trebuie să presupună nu doar 
evaluarea fiecăruia dintre noi de către alţii (coman-
danţi,  şefi, comisii etc.), ci şi autoevaluarea, având 
aceleaşi criterii de apreciere. Atunci când apar di-
ferenţe importante, se impune identificarea cauze-
lor şi soluţionarea diferendului, ocazie cu care se 
vor adânci cunoaşterea reciprocă şi, implicit, cu-
noaşterea de sine. Selecţia continuă se va concreti-
za nu numai în evaluare, ci va fi urmată de decizii 
ale căror urmări vor îmbunătăţi utilizarea resursei 
umane, prin:

- repartiţia omului potrivit pe locul (poziţia) 
potrivit(ă);

- întărirea spiritului de echipă şi diminuarea 
disensiunilor şi a nemulţumirilor;

- sporirea eficienţei fiecărei structuri militare, 
prin promovarea competenţei şi a performanţei.

Una din modalităţile de implementare a prin-
cipiului selecţiei permanente ar putea fi manage-
mentul carierei individuale, care este, încă, în fază 
incipientă în armata noastră.

Schimbarea mentalităţii înseamnă insuflarea 
dorinţei de performanţă, de a învinge şi transfor-
marea acesteia în „fenomen de masă” şi „stil de 
viaţă”, în cadrul tuturor structurilor militare (im-
plementarea aşa-numitului spirit de învingător la 
întregul personal al armatei, dar, cu prioritate, la 
elementul luptător). Acest obiectiv este tangibil şi 
chiar realizabil, dacă:
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- nu ne lăsăm „guvernaţi” de teamă şi de com-
plexe (de exemplu, de cel al provenirii dintr-o ţară 
balcanică şi fostă comunistă), căci trecutul are 
rostul lui, dar viitorul este mai important, şi aces-
ta se construieşte (începe azi!), nu trebuie aşteptat 
să vină peste noi şi să ne surprindă nepregătiţi;

- renunţăm la filozofia lui „merge şi aşa (!)”şi 
nu ne mai declarăm atât de uşor mulţumiţi că „to-
tul s-a terminat cu bine”;

- nu mai căutăm scuze pentru insuccese, ci ne 
facem o autoevaluare „la sânge”, pentru a desco-
peri cauzele, a le elimina şi a crea cadrul adecvat 
pentru ca asemenea situaţii să nu se mai repete;

- vom planifica succesul şi nu ne vom mai baza 
atât de mult pe inventivitate, improvizaţie şi şansă 
(ne vom folosi inventivitatea pentru a găsi soluţii 
de îndeplinire a obiectivelor, planurilor şi progra-
melor, nu pentru a găsi scuze);

- vom şti să fim eficienţi şi pragmatici;
- vom şti să apreciem cum se cuvine o victorie, 

dar nu ne vom culca pe lauri, căci următoarea 
luptă (activitate) este întotdeauna mai importan-
tă;

- vom şti să construim şi să dezvoltăm spiritul 
de echipă, căci atât la victorie, cât şi la înfrângere 
nu trebuie să fim singuri;

- vom şti să facem diferenţa între obiectiv şi 
dorinţă, între flexibilitate şi inconsecvenţă, între 
fermitate şi refuzul de a accepta schimbarea, în-
tre perseverenţă şi încăpăţânare, între potenţial şi 
capabilităţi;

- vom şti să corelăm obiectivele cu resursele, 
atât în timpul planificării, cât şi în perioada im-
plementării planurilor şi programelor;

- vom înţelege că abilitatea de comunicare este 
importantă, dar performanţa cere, în mod obliga-
toriu, o solidă pregătire şi suficientă experienţă 
care să ne permită SĂ AVEM UN CUVÂNT DE 
SPUS (!);

- vom înţelege că, pentru a obţine o anumită 
poziţie în schema de organizare, trebuie să avem 
abilităţile necesare, talent chiar, dar pentru a fi 
performanţi este nevoie de muncă, foarte multă 
muncă şi sacrificii, prin care să putem pune în va-
loare talentul;

- vom înţelege că a vrea trebuie completat şi 
susţinut, în mod obligatoriu, de a putea;

- vom recunoaşte că diplomele au valoare, 
dacă şi numai dacă sunt susţinute corespunzător 
de cunoştinţe şi deprinderi;

- vom recunoaşte că avem nevoie de talente, 
dar avem şi mai mare nevoie de caractere;

- vom şti să preţuim timpul, transformându-l 
din inamic perpetuu în aliat de nădejde;

- vom da greutatea cuvenită vorbelor (promisi-
unilor, angajamentelor), prin faptele noastre;

- ne vom asuma responsabilităţile, pentru a ne 
merita drepturile;

- liderii îi vor motiva şi stimula pe cei pe care 
îi conduc, pentru a deveni competenţi şi perfor-
manţi;

- vom recunoaşte că şi ceilalţi sunt cel puţin la 
fel de buni ca noi!

Am exprimat în aceste rânduri unele idei care, 
aşa cum afirmam anterior, sunt perfectibile. În acest 
spirit, cred că o dezbatere pe tema transformării 
resursei umane ar fi profitabilă, dacă s-ar concretiza 
în măsuri concrete, care să impulsioneze ritmul 
transformării, şi ar reduce rezistenţa la schimbare.

NOTE:

1 Perry M.SMITH, Rules and tools for leaders (How to 
Run an Organization Successfully), Avery Publishing 
Group, Garden City Park, New York, 1998.
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NOILE CENTRE DE PUTERE ŞI 
SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ

  Dr. Viorel BUŢA 

GEOPOLITICI  ŞI  GEOSTRATEGII  PE  TRAIECTORIA  VIITORULUI

Statele Unite reprezintă, astăzi, unica super-
putere care poate să folosească forţa, sub egida 
ONU, acţionând oriunde în lume în cadrul grupă-
rii de intervenţie, deoarece au resurse economico-
financiare uriaşe şi un arsenal militar fără egal în 
lume. 

Pe lângă SUA mai pot fi considerate centre 
de putere: Marea Britanie, Rusia, China, Fran-
ţa, Japonia, Germania şi India, care sunt jucători 
geostrategici globali. Pe planul doi se situează: 
Ucraina, Coreea de Sud, Nigeria, Mexicul, Turcia, 
Iranul şi Indonezia, ca adevăraţi pivoţi geopolitici 
şi geostrategici ce influenţează dinamica strategi-
că mondială.

Secolul XXI evoluează către multipolaritatea 
lumii, în care afirmarea şi consacrarea noilor cen-
tre de putere planetare se constituie într-o adevăra-
tă competiţie, iar creşterea gradului de interdepen-
denţă şi interacţiune între statele lumii accentuează 
transferul de civilizaţie dinspre Occident (inclusiv 
SUA), către Orient. Acest fenomen se circumscrie 
tendinţelor de globalizare, care este controlată de 
SUA, şi direcţionează eforturile de integrare în 
structurile europene şi euro-atlantice ale ţărilor ex-
comuniste.

Fenomenul de globalizare, complementar sau 
adiacent celui de regionalizare, este încă greu 
de definit, dacă luăm în considerare amploarea, 
dimensiunile şi consecinţele sale pe termen mediu 
şi lung.

Astăzi, la fel ca întotdeauna, se manifestă dorinţa 
unor centre de putere de a-şi exercita dominaţia 
în plan regional, continental sau mondial. Lupta 
pentru includerea de noi state, zone, regiuni sau 
continente în sfera de exercitare a influenţei lor 
devine tot mai acerbă, în condiţiile fenomenului de 
globalizare.

În acelaşi timp, se evidenţiază tendinţa statelor 
mici şi mijlocii de a ieşi din sfera de influenţă 
a unor centre de putere şi din anumite jocuri de 
interese nefavorabile şi a intra în altele, favorabile 

intereselor lor naţionale. Aceste tendinţe se petrec 
în contextul general al jocului de putere planetar, 
în care influenţele unor puteri cresc şi descresc, 
pe anumite perioade de timp. Dar acest joc de 
interese, la dimensiunea lui planetară, se desfăşoară 
în acelaşi spaţiu, ceea ce înseamnă că o creştere 
presupune, neapărat, şi o descreştere, exact de 
aceeaşi dimensiune spaţială, dar cu alte centre de 
putere, în funcţie de etapa istorică analizată.

Mutaţiile şi transformările survenite în Europa 
Centrală şi de Sud-Est, în ultimul deceniu al 
secolului XX, sunt asemănătoare cu cele petrecute 
după Primul Război Mondial, când s-au prăbuşit 
imperiile multinaţionale. Cele trei state federale, 
URSS, Iugoslavia şi Cehoslovacia, s-au destrămat, 
dând naştere la peste douăzeci de state independente 
- echivalentul unui nou continent.

Încetând să mai fie supusă forţei celor două 
superputeri, lumea caută o nouă stabilitate în 
haosul luptelor dintre centrele de putere, dintre 
grupurile şi centrele de interese care au generat 
două procese dinamice şi contradictorii: de fuziune 
şi de fisiune.

În aceste condiţii, unele state încearcă să se 
alieze, să fuzioneze cu altele, în scopul constituirii 
unor ansambluri economice şi de securitate 
colectivă mai puţin vulnerabile. În opoziţie 
cu mişcările de fuziune şi, simultan cu ele, 
ansambluri multinaţionale au cunoscut efecte de 
fisiune, fragmentându-se, aşa cum s-a întâmplat în 
Balcani.

Teoria clasică a balanţei puterii reprezintă o 
încercare de a explica comportamentul statelor 
puternice într-o perioadă de timp determinată. Ea 
studiază dominaţiile regionale sau globale prin 
dezechilibrarea balanţei de putere sau revenirea la 
starea de echilibru. Acest comportament extern al 
unui stat nu depinde de personalităţi, condiţii inter-
ne sau orientări ideologice şi apare, de multe ori, ca 
o reacţie la mediul internaţional. El răspunde unei 
cerinţe argumentate de unele elemente de putere, 
ce sunt valorificate în lărgirea sferei de influenţă1. 
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Aşa, de exemplu, Rusia, de-a lungul timpului, deşi 
a parcurs trei orânduiri sociale distincte - feuda-
lism, socialism, democraţie - în planul relaţiilor 
internaţionale şi-a schimbat foarte puţin atitudinea 
şi vocaţia imperială.

Comportamentul internaţional al unei ţări mai 
poate fi explicat şi prin condiţiile sale interne şi 
externe (războaiele, alianţele, imperialismul, 
manevrele diplomatice, izolarea etc.) şi poate 
fi interpretat ca rezultat al unor presiuni politice 
interne, ideologii naţionaliste, expansiuni religioase, 
necesităţi economice etc. Totodată, acesta mai 
poate fi interpretat şi ca expresie a nevoilor şi 
valorilor cetăţenilor sau liderilor politici. Uneori, 
însă, politica externă este influenţată şi de anumite 
personalităţi, oficiale sau neoficiale, cu capacitate 
de influenţă la cele mai înalte niveluri politice şi 
militare din stat.

În practica internaţională actuală există 
anumite metode prin care un centru de putere (un 
stat) îşi exercită influenţa regională, continentală 
sau globală. Mobilitatea deosebită a lumii actuale 
a dus la constituirea de grupuri şi alianţe, bazate 
pe comunităţi de interese, în scopul unei acţiuni 
concertate pe plan mondial.

În aceste condiţii, s-au conturat centre de 
putere care îşi exercită influenţa în exterior 
ca un organism unitar, cu o structură aparent 
monolită, deşi în realitate ea este eterogenă. Ele 
acţionează prin diferite metode şi procedee, mereu 
adaptate la situaţiile concrete. Astfel, centrele de 
putere acţionează prin: persuasiune, oferire de 
compensaţii, acordare de recompense, pedepsire 
sub diverse forme, dintre care cea mai uzitată este 
embargoul, ameninţarea cu folosirea forţei sau 
chiar folosirea ei etc.

Astăzi, ca şi în viitorul apropiat, comportamentul 
internaţional îşi concretizează structura şi 
dimensiunea acţională în funcţie de următorii 
factori: posesia armelor nucleare, nevoile ce 
intervin în relaţiile dintre două state sau grupări 
de state, credibilitatea, resursele, mijloacele 
disponibile, gradul de cunoaştere, costuri, cheltuieli 
etc. Ca urmare, raporturile internaţionale reprezintă 
raporturi interstatale dirijate de un număr redus de 
actori care sunt puternici.

De-a lungul timpului a existat o mobilitate 
evidentă a rolului jucat de anumite state; unele 
ţări au avut vocaţie mondială şi apoi au dispărut 
aproape complet din lupta de interese geopolitice 
sau geostrategice (de exemplu, Spania, Portugalia 

ş.a.), dar în ultimele două secole influenţele pe plan 
mondial s-au exercitat de aproximativ aceleaşi 
centre de putere. Astfel, URSS a fost o putere 
globală în perioada 1922-1991, Germania, între 
anii 1867-1918 şi 1925-1945, Franţa între anii 
1816-1940 şi 1947-1992. În schimb, puteri globale 
au rămas până astăzi numai SUA (începând cu 
1898) şi Marea Britanie (începând cu 1816).

Pentru a se putea constitui ca un centru de 
putere şi a-şi exercita influenţa sunt necesare 
anumite criterii (elemente) de ordin cantitativ 
şi calitativ asupra altor zone (populaţia, gradul 
de dezvoltare economică, suprafaţa teritoriului 
naţional, capacitatea militară, situarea geografică 
etc.). Viaţa internaţională a demonstrat că 
îndeplinirea unui singur criteriu nu este suficientă 
pentru a conferi unui stat sau grup de state calitatea 
de centru de putere, fiind necesară o asociere a 
acestora. Atitudinea internaţională a structurilor 
politico-economice se manifestă sau tinde să se 
manifeste la amploarea conferită de elementele 
(criteriile) specifice pe care se sprijină.

Din punctul de vedere al populaţiei, ies 
în evidenţă câteva centre de putere zonale 
(subcontinentul indian, Asia de Nord-Est, Africa, 
Asia de Sud-Est etc.), dar şi statale (China, India, 
SUA, Indonezia, Brazilia, Rusia, Pakistan). Din 
statisticile prezentate se constată că în lumea 
dezvoltată trăiesc aproximativ 13,5% din populaţia 
globului (America de Nord, Europa Occidentală, 
Japonia, Australia şi Noua Zeelandă).

Indicele de natalitate poate duce la mutaţii 
importante, pe o durată mai mare de timp. 
Tendinţa generală este că valorile acestui indice 
sunt ridicate în ţările slab dezvoltate şi reduse în 
ţările dezvoltate. Zonele cu cea mai mare creştere 
a natalităţii vor fi Africa, urmată de subcontinentul 
indian şi China, toate cu peste 2 miliarde locuitori 
fiecare.

Statisticile relevă faptul că, în diferite 
împrejurări, pot lua naştere asocieri de state sau de 
populaţii pe criterii etnice, culturale sau religioase, 
în ideea apărării unei cauze comune. Lumea 
contemporană ne oferă numeroase exemple în 
acest sens.

Astăzi, în definirea centrelor de putere, a scăzut 
rolul suprafeţei teritoriale a statelor şi a crescut va-
loarea situării geografice. Din acest punct de vede-
re, pentru evaluarea unui centru de putere, se iau în 
calcul elemente ca: natura reliefului, deschiderea 
către mările şi oceanele lumii, barierele naturale 
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ce pot oferi protecţie teritoriului naţional, resursele 
solului şi subsolului, vecinii ş.a..

Mult mai importantă în ecuaţia puterii este ca-
pacitatea economică a unui stat sau grup de state, 
analizată atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ, şi rolul internaţional real pe care îl joacă 
fiecare stat sau asociere de state.

În ultimul timp, suntem martorii unui proces de 
globalizare a economiei mondiale, care a depăşit 
graniţele statelor. Pe piaţa globală s-a instalat libera 
concurenţă, ceea ce reprezintă un element negativ 
pentru statele cu potenţial economic redus.

Pentru a garanta propriilor cetăţeni o creştere 
continuă a nivelului de trai, statele iau în calcul 
productivitatea, care este influenţată, în mod ho-
tărâtor, de competitivitatea internaţională. Potri-
vit teoriilor clasică şi neoclasică, atât comerţul 
mondial, cât şi competitivitatea sunt caracterizate 
de „avantaje comparate”, care determină speciali-
zarea producţiei unei ţări. Istoria a demonstrat că 
statele cu o forţă economică crescândă pot cuceri 
noi pieţe care aduc venituri, le permit să mărească 
investiţiile, să facă producţia mai competitivă şi, 
ca urmare, să aibă şanse mai mari la export.

Teoria echilibrului regional sau mondial2 ara-
tă că avantajele obţinute de un anumit stat produc 
dezavantaje de aceleaşi proporţii altui stat sau grup 
de state. Conform aceleiaşi teorii, fiecare forţă eco-
nomică luptă să obţină cât mai mult posibil, pen-
tru câştigarea unei poziţii ulterioare avantajoase în 
raport cu alte structuri de acelaşi tip. Experienţa 
a dovedit că, odată obţinută, supremaţia unui stat 
este greu de înlăturat, deoarece atuurile deţinute de 
forţa dominantă se amplifică în timp, iar decalajul 
dintre competitori, de regulă, se măreşte.

Competiţia economică internaţională a devenit 
determinantă în conturarea (afirmarea) unor cen-
tre mondiale de putere, celelalte elemente (criterii) 
tinzând, tot mai mult, să fie subordonate acesteia.

Performanţa economică oferă statelor puterea 
de a-şi pune în valoare instrumentele competiţiei 
geoeconomice din ce în ce mai performante3.

Legat de aspectul economic, factorul financiar 
influenţează relaţiile internaţionale în mod deose-
bit, în condiţiile triumfului „reţelelor de reţele”. 
Apariţia marilor pieţe mondiale economice şi fi-
nanciare a pus în evidenţă următoarele centre de 
putere: Asia Orientală (ţările riverane Mării Japo-
niei şi Mării Chinei de Sud sau ASEAN + 3); Ame-
rica de Nord (SUA şi Canada); Europa Occidenta-
lă. Acestora li se adaugă câteva centre secundare, 

ca de exemplu: Orientul Mijlociu (producător de 
petrol) şi vecinătatea sa; axa MERCOSUR (Piaţa 
Conului de Sud – care se dezvoltă pe direcţia Sao 
Paulo-Buenos Aires). Pe piaţa monetară, Londra îşi 
menţine întâietatea, urmată de New York, Tokyo, 
Singapore, Zürich, Paris şi Hong Kong. Cele mai 
active burse de valori din lume sunt la New York 
(Stock Exchange) şi la Tokyo (Kabucho Ko).

Pe aceste baze economico-financiare s-au pro-
dus concentrarea unor resurse uriaşe de producţie 
şi comercializarea în unele sectoare vitale dezvol-
tării statelor. De exemplu, în ultimul deceniu al se-
colului XX, 12 firme controlau 80% din producţia 
mondială de automobile, 6 firme – 85% din cea de 
cauciuc, 7 firme – 90% din producţia de material 
medical, 5-6 firme deţineau majoritatea producţiei 
de componente şi motoare de aviaţie şi rachete lan-
satoare de sateliţi.

Ca urmare a globalizării firmelor, are loc o 
ascuţire a concurenţei, iar intervenţia pe plan 
financiar joacă un rol hotărâtor. S-a ajuns, astfel, 
la formarea unui spaţiu transnaţional al firmelor, 
inaccesibil pentru alţii, şi la eroziunea frontierelor 
geografice ale statelor (în favoarea creşterii spaţiale 
a zonelor de acţiune ale firmelor).

„Reţelele de reţele” sunt atotputernice, iar 
cei care nu sunt conectaţi la acest sistem vor fi 
spulberaţi. Resursele financiare reprezintă, fără 
îndoială, un argument activ şi puternic în impunerea 
propriei voinţe pe plan internaţional.

Un rol mai important în constituirea şi evoluţia 
centrelor de putere îl are elementul cultural religios. 
Deseori, în decursul istoriei, s-a recurs la realizarea 
unor asociaţii sau coaliţii de state pe criterii etnico-
religioase, deoarece există o solidaritate între ţări 
sau populaţii cu aceeaşi religie sau cultură.

Deşi sunt unele culturi (chineză, hindusă, lati-
nă) şi religii (budismul, taoismul, hinduismul) cu 
un număr foarte mare de adepţi, ele nu au o voca-
ţie mondială declarată, dar islamismul cunoaşte o 
creştere spectaculoasă a numărului de adepţi şi a 
suprafeţei de expansiune.

Puterea militară reprezintă, în majoritatea cazu-
rilor, vârful aisbergului resurselor şi posibilităţilor 
unui stat sau coaliţii de state. Ea se realizează în 
concordanţă cu resursele materiale, financiare şi 
umane de care acestea dispun şi cu scopurile ge-
nerale ale politicii de asigurare a propriei securităţi 
sau de exercitare a dominaţiei regionale, continen-
tale sau planetare.

Constituirea sau extinderea coaliţiilor repre-
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zintă una dintre modalităţile principale, mai ales 
pentru statele mici şi mijlocii, de a-şi prezerva in-
dependenţa, suveranitatea şi integritatea teritori-
ală. Alianţele au caracter politico-militar, decizia 
participării sau includerii unui stat fiind, în primul 
rând, o opţiune politică.

Puterea militară reprezintă o reflectare a resur-
selor umane şi materiale în conjuncţie cu criteriile 
arătate anterior, care constituie, de fapt, suportul 
material, uman, financiar, logistic, politic etc. ce 
potenţează elementul de forţă.

Ea a fost folosită mereu de-a lungul mileniilor 
şi a culminat cu cele două războaie mondiale, care 
au fost cele mai sângeroase din istorie. 

Lecţiile celui de-al Doilea Război Mondial au 
determinat oamenii de stat din 44 de ţări să sem-
neze la San Francisco, la 26 iunie 1945, Carta 
Naţiunilor Unite, prin care se încerca normarea 
intervenţiei prin forţă armată şi fundamentarea ju-
risdicţiei păcii mondiale. Acest document crucial 
al securităţii internaţionale stabileşte orientarea 
contemporană pentru a distinge între intervenţia 
ilegală şi cea legală.

În articolul nr.2 din Cartă se precizează: „State-
le membre se vor abţine, în relaţiile internaţionale, 
de la ameninţarea sau folosirea forţei împotriva 
integrităţii teritoriale sau independenţei politice a 
unui stat sau în orice altă manieră neconformă cu 
scopurile Naţiunilor Unite”4.

Cu toate acestea, în cei peste 60 de ani de exis-
tenţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite, au fost me-
reu războaie şi conflicte armate, de la ciocniri între 
state la violenţa din interiorul statelor. În această 
perioadă, numărul conflictelor şi intensitatea lor au 
fost în creştere, până la sfârşitul Războiului Rece 
(1991). 

ONU nu a reuşit să gestioneze eficient crizele, 
conflictele şi războaiele, astfel încât războaiele in-
terstatale au ajuns la apogeu în jurul anului 1980, 
iar numărul conflictelor intrastatale a continuat să 
crească şi după aceea, până în anul 1995.

În tabelul de mai jos sunt sintetizate războaiele 
şi conflictele care s-au desfăşurat pe diferite 
continente în perioada 1945-1995.

Criticile împotriva politicii duse de ONU s-au 
intensificat după violenţele din Kosovo, faţă de 
care organizaţia a manifestat o pasivitate condam-
nabilă. La cea de-a 54-a sesiune a Adunării Ge-
nerale ONU, din 1999, s-au confruntat apărătorii 
principiilor fundamentale ale Cartei Naţiunilor 
Unite cu partizanii legalizării dreptului de inter-

venţie armată a forţelor ONU la scară planetară, 
ceea ce înseamnă, de fapt, o încălcare a suvera-
nităţii interne a statelor (suveranitate recunoscută 
de art. 2 al Cartei). Chiar şi Kofi Annan, Secreta-
rul General, a afirmat la acea sesiune că princi-
piul tradiţional al suveranităţii nu mai corespunde 
aspiraţiilor de libertate (de libertăţi fundamentale) 
ale popoarelor. Această afirmaţie surprinzătoare a 
fost făcută la aproape un an după ce SUA, cel mai 
important centru de putere, prin vocea secretarului 
de stat Madeleine Albright, au declarat că nu mai 
recunosc în totalitate art. 2 din Carta ONU (care se 
referă la suveranitatea internă a statelor).

Principalele centre de putere fac parte din Con-

siliul de Securitate al ONU şi au dreptul să acţi-
oneze pentru soluţionarea paşnică a diferendelor 
internaţionale şi să sancţioneze orice încălcare a 
principiului nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea 
cu forţa.

În fapt, aceste deziderate nu au putut fi puse 
în practică decât sporadic şi de aceea se cere, în 
prezent, modificarea sistemului universal de se-
curitate colectivă şi reconsiderarea ordinii publice 
şi juridice mondiale. Se impune, aşadar, astăzi, o 
nouă ordine politică şi juridică planetară, care să 
corespundă realităţilor şi ameninţărilor secolului 
XXI.

Centrele de putere mondiale, SUA, Marea Bri-
tanie, Franţa, Rusia şi China, au puncte de vedere 
diferite în Consiliul de Securitate, aşa cum s-a în-
tâmplat, de pildă, în anul 1950, când Rusia a îm-
piedicat votarea rezoluţiilor cu privire la războiul 
din Coreea. Ca urmare, la 3 noiembrie 1950, Adu-
narea Generală a primit din partea SUA proiectul 
rezoluţiei intitulate „Uniţi pentru pace”, în care se 
arată că „în toate cazurile în care pare că există 
o ameninţare iminentă contra păcii, o violare a 
păcii sau un act de agresiune şi unde, din cauza 
faptului că unanimitate nu a putut să se realize-
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ze printre membrii permanenţi, Consiliul de Se-
curitate fiind lipsit de posibilitatea de a se achita 
de responsabilitatea sa principală în menţinerea 
păcii şi a securităţii internaţionale, Adunarea Ge-
nerală va examina imediat problema în scopul de 
a face membrilor recomandările necesare asupra 
măsurilor colective ce trebuie luate, inclusiv fo-
losirea forţei armate în cazul unei violări a păcii 
sau unui act de agresiune, pentru a menţine sau 
restabili pacea şi securitatea internaţională. Dacă 
Adunarea Generală nu se află în misiune în acel 
moment, ea va putea să se reunească în sesiune ex-
traordinară de urgenţă în următoarele 24 de ore, 
la cererea prezentată în acest scop. O asemenea 
sesiune extraordinară de urgenţă va fi convocată 
la cererea, fie a Consiliului de Securitate […], fie 
a majorităţii membrilor ei”6.

Acest proiect s-a concretizat prin Rezoluţia 377 
(V), „Uniţi pentru menţinerea păcii”, care repre-
zintă o tentativă a unui centru de putere globală 
(SUA) de a transforma Adunarea Generală într-un 
organism care să aibă aceeaşi putere de decizie în 
gestionarea securităţii colective, ca şi Consiliul 
de Securitate. Consiliul de Securitate dispune de 
mijloace gradate pentru soluţionarea diferendelor 
care duc la fricţiuni între naţiuni sau care ar pu-
tea primejdui menţinerea păcii şi securităţii inter-
naţionale. Prima măsură la care recurge Consiliul 
este trimiterea unui îndemn (apel) părţilor, pentru 
ca acestea să manifeste bunăvoinţă în soluţionarea 
amiabilă a diferendului. A doua este recomandarea 
unor mijloace care ar fi cele mai indicate în începe-
rea negocierilor. Apoi se trece la exercitarea unor 
presiuni nuanţate asupra părţilor, indicându-li-se 
concret modul de soluţionare (procedură), această 
treaptă fiind o intervenţie mai energică. De aseme-
nea, Consiliul de Securitate este împuternicit să in-
tervină în calitate de anchetator (conciliator) sau să 
recurgă la Curtea Internaţională de Justiţie.

Când este ameninţată pacea sau este încălcată, 
în caz de agresiune, Consiliul de Securitate poate 
să ia următoarele măsuri: întreruperea completă 
sau parţială a relaţiilor economice sau a legăturilor 
pe calea ferată, pe mare, poştale, telegrafice, radio 
sau prin alte mijloace ori chiar ruperea relaţiilor 
diplomatice.

Dacă nici acestea nu rezolvă diferendul, atunci 
Consiliul poate decide trecerea la folosirea forţei, 
în baza art. 42 din Carta Naţiunilor Unite, sau la 
utilizarea forţei armate, în temeiul art. 44.

De la înfiinţarea ONU şi până astăzi, Consiliul 

de Securitate nu a putut rezolva decât un număr re-
lativ mic de diferende, ca urmare a folosirii dreptu-
lui de veto. De aceea, el a fost deseori neputincios 
în faţa violării sau neîndeplinirii rezoluţiilor sale.

Centrele de putere pot fi identificate şi după 
acţiunile de influenţare a deciziilor altor state sau 
entităţi (note de protest, acuzaţii, retragerea amba-
sadorilor, diferite forme de ameninţări, embargou, 
aplicarea unor sancţiuni economice, întreruperea 
relaţiilor diplomatice, mobilizarea parţială sau to-
tală, blocada, represalii, uzul de forţă, conflictul 
armat etc). În acest mod, SUA pot să influenţeze 
toate statele şi toate marile probleme ale lumii, în 
toate zonele de pe mapamond şi să soluţioneze di-
ferendele zonale, regionale sau naţionale, prin ac-
ţiuni directe sau prin intermediul unor organizaţii 
internaţionale (politico-militare sau economico-fi-
nanciare).

SUA pot să influenţeze chiar şi deciziile Consi-
liului de Securitate, încălcând regula consensului. 
Ca unică superputere, Statele Unite pot să folo-
sească forţa, sub egida ONU, acţionând oriunde în 
lume în cadrul grupării de intervenţie deoarece au 
resurse economico-financiare uriaşe şi un arsenal 
militar fără egal în lume. Conflictele recent înche-
iate, din Golf (1991), Iugoslavia (1999), Afgha-
nistan (2001) şi Irak (2003), demonstrează că cea 
mai performantă forţă militară din lume este cea 
americană.

Pe lângă SUA mai pot fi considerate centre de 
putere: Marea Britanie, Rusia, China, Franţa, Japo-
nia, Germania şi India, care sunt jucători geostrate-
gici globali. Pe planul doi se situează următoarele 
state: Ucraina, Coreea de Sud, Nigeria, Mexicul, 
Turcia, Iranul şi Indonezia, ca adevăraţi pivoţi ge-
opolitici şi geostrategici ce influenţează dinamica 
strategică mondială. De asemenea, există o triplă 
triadă mondială şi anume: vectorul euro-atlantic 
– SUA, Federaţia Rusă, Germania, vectorul tran-
soriental – SUA, Israel, Islam şi vectorul panpaci-
fic – SUA, China, Japonia. Triunghiul economico-
tehnologic SUA - UE - Japonia şi triunghiul militar 
SUA – China – Federaţia Rusă determină, şi ele, 
criteriile de supremaţie în raporturile internaţiona-
le7. În prezent, şi în viitorul previzibil, SUA sunt şi 
vor rămâne unica superputere a lumii. 

Un alt centru de putere este OSCE, care a anu-
lat principiul consensului la luarea deciziilor şi a 
adoptat formula „consens-minus unu”. Aşadar, as-
tăzi, se poate încălca suveranitatea unuia sau altuia 
dintre statele lumii.
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OECD  – Organizaţia de Cooperare şi Dezvol-
tare Economică (formată din ţările Europei Occi-
dentale, Turcia, America de Nord, Japonia, Aus-
tralia şi Noua Zeelandă) – urmăreşte armonizarea 
politicilor comerciale a statelor membre.

G8 – grupul celor 8 (SUA, Canada, Japonia, 
Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia, Rusia) 
se reuneşte anual, prin şefii de stat sau de guvern, 
pentru a examina marile probleme ale lumii şi a 
încerca să adopte măsuri comune în rezolvarea 
acestora.

Commonwealth – asociaţie voluntară a statelor 
suverane anglofone - reuneşte fostele posesiuni ale 
Marii Britanii, 15 state cu 1,3 miliarde de oameni, 
care recunosc rolul Marii Britanii de şef al orga-
nizaţiei.  O dată la doi ani, şefii de stat, care au ca 
limbă în administraţie engleza, se întâlnesc pentru 
a discuta probleme de interes comun, cum ar fi: 
relaţiile Nord-Sud, drepturile omului etc.

Alături de acestea mai există, pe plan mondial, 
centre de putere geostrategică precum: ONU, 
Uniunea Europeană, NATO, Liga Arabă, ASEAN, 
APEC şi alte organizaţii de cooperare în domeniul 
economic şi al securităţii ce pot juca un rol deosebit 
de important pe eşichierul politicii şi economiei 
mondiale.

Centrele de putere regionale, continentale şi 
mondiale îşi exercită influenţa prin mijloace tot 
mai diversificate, în special de natură economică şi 
financiară, şi uneori chiar militară. Este de aşteptat 
ca evoluţia principalelor centre de putere prezenta-
te să producă transformări revoluţionare în modul 
de exercitare a influenţei şi a dominaţiei în zonele 
de interes.

NOTE:

1 K.I.HOLSTI,K.I.HOLSTI, International Politics. A Framework 
for Analysis, Sixth Edition, Prentice-Hall International 
Inc. New Jersey, 1992, p.9.New Jersey, 1992, p.9.
2 Roberta De SANTIS, Giuseppe VULPES,Roberta De SANTIS, Giuseppe VULPES, Geoeco-
nomia di principali stati occidentali, Informazioni 
della difera, Italia, Roma, 1996, p.26.
3 M. PORTER,M. PORTER, The Competitive Advantage of Na-
tions, Ed. Mc. Millan, Londra, 1990, p.82.
4 Carta Naţiunilor Unite, San Francisco, 26 iunie 
1945.
5 Steve SMITH,Steve SMITH, The state, war and the state of war, 
Cambridge University Press, 1996, p.84.
6 Rezoluţia 377/V a Adunării Generale ONU. Rezoluţia 377/V a Adunării Generale ONU.V a Adunării Generale ONU.
7 Vezi http: //cssas.unap.ro/publicatii/cărti/opinii.htm
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TENDINŢELE GLOBALISTE ŞI 
IMPACTUL LOR ASUPRA ACTORILOR 

STATALI ŞI NON-STATALI 
Mădălina-Virginia ANTONESCU
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 Guvernele, în faţa noilor actori globali, nu 
dispun decât de lege şi de legitimitatea naţională 
pentru a se asigura că dreptul internaţional şi 
principiile de ius cogens sunt respectate şi corect 
aplicate pe plan internaţional, asigurându-se, 
totodată, că societatea internaţională, datorită 
acestui „baraj juridic”, nu va cădea în haos şi 
în dictatul legii pieţei, ca în viziunile radicale 
globaliste, ci va rămâne o societate bazată pe 
forţa dreptului atât în relaţiile convenţionale, între 
state, cât şi în cele globaliste între state şi actorii 
globali. 

Globalizarea şi provocările ei aduc în dreptul 
internaţional următoarea dilemă: cum pot răs-
punde statele pe plan internaţional juridic? Este 
potrivit să se extindă domeniul protecţiei inter-
naţionale juridice a drepturilor statelor la noile 
riscuri globale - dacă actorii globali reprezintă un 
risc specific pentru stat? Sau este mai bine să se 
menţină dreptul internaţional ca o sferă restric-
tivă, cu interese, drepturi şi componente exclusiv 
interstatale? 

Noile riscuri şi provocări ale globalizării, la 
începutul secolului XXI, nu au reuşit să afecteze 
ordinea internaţională de drept dominată de aceşti 
doi esenţiali şi interstatali piloni normativi: suve-
ranitatea şi independenţa naţională, care reprezintă 
principii universale, inalienabile şi sacre, respecta-
te de toate statele, în ciuda oscilaţiilor balanţei de 
putere şi în ciuda presiunilor din partea câmpului 
economic şi politic.

Fenomen controversat al comunităţii internaţi-
onale contemporane, conectat îndeaproape cu so-
cietatea informaţională, globalizarea cunoaşte di-
ferite înţelesuri şi îmbracă diferite forme1, fără să 
fie în întregime un fenomen specific al lumii post-
bipolare. Percepută sub forma mai multor definiţii, 
gen: „interdependenţe statale economice în creştere 
- consecinţă a gradului sporit de dependenţă a sta-
tului faţă de economia globală”; „circulaţia liberă 
de capitaluri, servicii, tehnologii, bunuri şi mun-

citori dincolo de sistemele naţionale - prin actori 
globali, precum companiile transnaţionale”; „tipul 
de management al lumii de către forţele transnaţi-
onale”; „o unitate economică integrată pe deplin” 
etc. -, globalizarea a fost analizată de autorii mo-
deraţi ca un proces nu în întregime deconectat sau 
independent de economiile naţionale sau de stat2. 
Aceşti autori recunosc că, în ciuda influenţei ac-
torilor globali – în special a ONG-urilor transna-
ţionale sau a CT-urilor, statul nu mai poate face 
faţă unei reduceri a capacităţilor sale de a influenţa 
noul mediu global, în zorii secolului XXI3.

Cu toate acestea, statul rămâne principalul ac-
tor al relaţiilor internaţionale şi unicul creator de 
reguli – datorită capacităţii sale suverane de a ela-
bora drept şi de a impune executarea sa4-, pe pla-
nul dreptului internaţional- organizaţia internaţio-
nală având doar o capacitate specializată, limitată, 
de a edicta reguli de drept, datorită caracterului său 
derivat din voinţa statului, ca un subiect de drept 
secundar5.

Globalizarea, ca fenomen derivat din două pro-
cese paralele, integrarea şi fragmentarea6, este, în 
opinia anumitor autori, o istorică tendinţă intensi-
ficată după al Doilea Război Mondial, caracteri-
zată prin anumite trăsături, precum: o progresivă 
unificare a regulilor şi valorilor comunităţii inter-
naţionale; obiective de tip economic; proliferarea 
statelor; apariţia unor entităţi politice mici, din 
dezagregarea blocurilor federale – URSS, fosta 
Iugoslavie, ca rezultat al revendicărilor politice şi 
conflictelor culturale şi etnice7.

Lumea la începutul secolului XXI nu este, deci, 
o lume destructuralizată, anarhică, deoarece statul 
rămâne garantul stabilităţii sale – art. 1; 2/ Carta 
ONU, chiar şi atunci când statul este confruntat 
cu mişcări transnaţionale sau cu riscuri teroriste. 
Formula statului-naţiune nu exprimă o „vulnera-
bilitate a unei comunităţi internaţionale insuficient 
adaptate”, nici o „necesitate” pentru naţiuni de a 
adopta, cu orice preţ, noi forme de organizare poli-
tică, renunţând la statul westphalian, pentru a face 
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faţă provocărilor globale, după cum şi-ar dori au-
torii globalişti8. 

Alţi autori, precum Michel Seymour - L’Etat 
face à la mondialization - lansează întrebări reto-
rice asupra capacităţii puterilor publice de a ope-
ra într-un mediu economic afectat de globalizare, 
mediu privit ca o reacţie la conjunctura economică 
a anilor optzeci. Dezvoltată rapid în ultima decadă 
a secolului al XX-lea, globalizarea nu este o tră-
sătură specifică a lumii începutului de secol XXI, 
ci un fenomen istoric mult mai complex, bazat pe 
contacte între state, în special în domeniile econo-
mic şi cultural. 

Influenţa globalizării asupra actorilor 
transnaţionali, precum companiile, este ilustrată de 
anumite tendinţe: adaptarea strategiilor economice 
pentru a lărgi intervenţia acestor actori pe pieţele 
lumii; activitatea CT-urilor în afara statului-gazdă 
al sediului principal, în particular în Asia de Sud- 
Est, în regiuni înregistrându-se o rapidă creştere 
economică; delocalizarea companiilor naţionale; 
fuziunile cu alte companii; unele tendinţe în 
comerţul internaţional de a favoriza eliminarea 
barierelor tarifare; deschiderea către noi pieţe, 
pentru a maximiza profitul; crearea de noi 
întreprinderi în alte state; achiziţia întreprinderilor 
existente pe piaţă; deschiderea deplină către 
noi pieţe; mobilizarea la nivel transstatal a unor 
importante fluxuri de capital; dezvoltarea reţelelor 
de comunicaţie, precum Internetul; creşterea 
speculaţiilor de la burse la un nivel global.

Globalizarea generează, de asemenea, un ca-
dru obiectiv pentru sectorul economic şi politic9, 
caracterizat prin anumite trăsături: creşterea nece-
sităţilor naţionale de producţie şi de consum, com-
parativ cu capacitatea economiei naţionale de a le 
satisface; de asemenea, o tendinţă de specializare 
economică a statului, pentru a produce unele cate-
gorii de bunuri şi de servicii; dezvoltarea comer-
ţului extern legat de domeniul producţiei globale; 
dispariţia frontierelor comerciale; reglementările 
comune adoptate de state în sectorul comercial - un 
tratament favorabil investiţiilor străine; eliminarea 
dublei impozitări; înţelegerile comerciale; acorda-
rea clauzei naţiunii celei mai favorizate; crearea de 
instituţii internaţionale comune la nivelurile regio-
nal, subregional şi global; adoptarea de către state 
a măsurilor de integrare economică -  integrare fis-
cală, vamală, monetară10. 

Dezvoltarea noilor actori globali, precum CT-
urile, nu probează un caracter pe deplin pozitiv11; 

astfel, creşterea efectelor şomajului conduce la 
ipoteza în care câteva grupuri de muncitori vor 
asigura, în viitor, bunuri şi servicii pentru un mare 
număr de oameni. În prima jumătate a secolului 
XXI, 20% din populaţia globală având capacitate 
de muncă ar fi, în aceste condiţii, şomeră. 

Alte efecte negative ale globalizării sunt arătate 
de tendinţa transnaţionalizării în sectoarele co-
merciale, financiare, hi-tech, afectând monopolul 
statului-naţiune asupra economiei naţionale, dar şi 
de descentralizare – comunităţi locale dotate cu 
puteri sporite, transferate de guvern, în arii precum 
educaţia, cultura, administraţia, bugetul, sectorul 
social, asistenţa socială.

Globalizarea creează, de asemenea, instabilita-
te în sectorul social şi un înalt nivel de concurenţă 
între muncitorii naţionali şi imigranţi; acest proces 
subminează economia naţională şi băncile centrale 
naţionale, printr-o masivă pătrundere de capital în 
teritoriul de stat a fluxurilor transnaţionale de ca-
pital, ce nu mai pot fi controlate de stat; are efecte 
necontrolate privind competiţia statului cu mari-
le companii transnaţionale; reduce competenţa de 
stat la câteva domenii, precum sectoarele militare, 
diplomatice, cel al legislaţiei interne, şi ele adap-
tate la necesităţile globalizării; dislocă naţiunea în 
comunităţi etnice şi religioase; deciziile majore în-
cep să fie luate de stat sub presiunea actorilor glo-
bali, precum FMI, Banca Mondială, grupurile de 
investitori străini din acea ţară, presând statul să 
elaboreze legi naţionale favorabile unei excesive 
libere circulaţii de capital şi bunuri, necondiţionate 
în nici un fel, chiar şi cu riscul de a produce efec-
te negative asupra economiei naţionale; adâncirea 
faliei Nord-Sud – aproape 258 de multimilionari 
în lume deţinând o avere de 2,5 miliarde de dolari; 
globalizarea distruge întregi subramuri economice, 
dezechilibrând economiile naţionale ale statelor în 
curs de dezvoltare.

Statele şi comunităţile internaţionale trebuie, în 
acest context, să reacţioneze adecvat la riscul unei 
absolutizări a globalizării, prin: edictarea regulilor 
normative în ambele domenii - naţional şi interna-
ţional -, pentru a crea un cadru legal de reglemen-
tare a procesului globalizării; elaborarea „Codului 
de Bună Purtare” pentru CT-uri, conţinând măsuri 
anti-corupţie, dispoziţii relative la prezervarea me-
diului natural; interzicerea exploatării muncii copi-
ilor; reîntărirea importanţei sferei publice; protec-
ţia statală a cetăţenilor, inclusiv în aria economică 
- protecţia consumatorilor; adoptarea măsurilor 
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legale împotriva concurenţei neloiale, a trusturilor 
şi a cartelurilor, sau abuzului de poziţie dominantă 
al CT-urilor pe piaţa naţională. 

Guvernele, în faţa noilor actori globali, nu dis-
pun de alte instrumente decât de lege şi de legiti-
mitatea naţională pentru a impune ca dreptul inter-
naţional, dar şi dreptul intern, să fie respectate şi 
corect aplicate pe plan internaţional. 

Câteva măsuri se impun a fi luate de stat, pen-
tru a-şi adapta structurile la provocările globale: 
întărirea suveranităţii de stat în faţa actualului fe-
nomen de universalizare a drepturilor omului, care 
poate relativiza principii precum neintervenţia în 
afacerile interne ale unui stat; accesul egal al tu-
turor statelor la elaborarea unui cadru juridic, li-
mitând efectele negative ale globalizării; o dorinţă 
puternică şi universală a statului de a crea regimuri 
democratice şi necesitatea ca toţi actorii globali să 
respecte dreptul internaţional, pentru a păstra sta-
bilitatea şi legalitatea comunităţii internaţionale. 

Mitul prosperităţii economice se opune cu 
mare intensitate ordinii statului suveran. Pentru 
a îndeplini scopul prosperităţii economice, state-
le sunt presate de actorii globali să îşi deschidă 
economia până la o dimensiune favorabilă acţiunii 
CT-urilor12; să primească directive internaţiona-
le de la diferite instituţii globale sau regionale, în 
domenii diferite, în special în domeniul economic; 
să favorizeze importul de bunuri fără a proteja 
propriile produse; să privatizeze marile companii 
naţionale doar pentru a promova „bunul model” al 
unui tip absolutist de economie de piaţă, în care 
orice formă de intervenţie statală, în special pro-
tecţia dreptului cetăţenilor săi de a avea o slujbă 
- liberul acces pe piaţa muncii - este perceput ca 
fiind „obstrucţionist” pentru interesele private ale 
companiilor străine, care nu ezită să concedieze 
lucrători pentru a îşi atinge obiectivele strategiei 
lor economice. 

Cea mai uzuală definiţie a globalizării, de „nivel 
crescut al interdependenţelor economice”13, subli-
niază importanţa nivelurilor comercial şi financiar: 
fuziunile şi achiziţiile de întreprinderi; creşterea 
rapidă a comerţului internaţional în comparaţie cu 
producţia naţională; importanţa investiţiilor străi-
ne directe pentru economia naţională. Natura com-
plexă a globalizării, privită ca un proces distinct de 
transnaţionalizare sau de internaţionalizare, este un 
rezultat al evoluţiei societăţii internaţionale, şi nu 
un fenomen nou, specific primei decade a secolului 
al XXI-lea. După etapa internaţionalizării, înţelea-

să ca un comerţ internaţional între state cu bunuri, 
anii şaizeci au adus o lume diferită: transnaţionali-
zarea, ca proces de creare a agenţiilor, filialelor şi 
sucursalelor CT-urilor în Sud şi, în paralel, urmată 
de un crescut grad de investiţii în Nord. 

Drept consecinţă a distrugerii ordinii bipolare şi 
a expansiunii la nivel global a liberalismului eco-
nomic, lumea cunoaşte, la începutul secolului al 
XXI-lea, o anumită unificare economică, ideologic 
vorbind, înţeleasă ca un produs al triumfului ca-
pitalismului liberal. Investiţiile directe şi fluxurile 
de capital sunt concentrate în regiunile economice 
ale Triadei - UE, SUA, Japonia. Autori germani, 
precum Guy Schuller în Forum/nr. 200, mai 2000, 
consideră că natura reală a globalizării se reflectă 
în schimbările ultimului sfert de secol, în special 
pe planul mutaţiilor tehnologice şi politice. Din-
tre cele mai importante trăsături ale globalizării, 
sunt menţionate: transportul, informaţiile, sectorul 
comunicaţiilor; reducerea distanţelor şi a timpu-
lui; intensificarea circulaţiei; fenomenul aşa-zis 
al „acceleraţiei” mijloacelor de comunicare şi nu 
numai; costuri scăzute pentru o mare cantitate de 
informaţii; creşterea volumului informaţiilor; creş-
terea nivelului de confort şi de viteză; mişcările, 
facilitate de schimburile la nivel global, ale comu-
nicaţiilor, persoanelor şi capitalurilor. Globaliza-
rea, la începutul secolului al XXI-lea reprezintă un 
fenomen cu două dimensiuni: spaţiu şi accelera-
ţie - în transmiterea de informaţii; în schimbul de 
bunuri şi servicii; în difuzarea de know-kow şi de 
inovaţii tehnologice. La aceste trăsături, dimensi-
unea procesului global interesând toate sectoarele 
economiei naţionale, un proces afectând întreaga 
societate, incluzând sectoarele culturale, politice, 
de protecţie a mediului, se adaugă aspectul formal 
al globalizării - dimensiunea organizaţională14. 

Proces creat prin evoluţie tehnică şi 
tehnologică, prin difuziunea inovaţiilor şi 
accelerarea interdependenţelor după 1989, de 
asemenea, prin extinderea proceselor globale la 
mai multe sectoare, globalizarea depinde şi de 
decizia politică - la nivel intern şi internaţional, în 
domeniile financiar, de transport şi de comunicaţii. 
Globalizarea, ca ideologie economică, devine din 
ce în ce mai mult un instrument de garantare a 
unui grad crescut de performanţă economică şi de 
eficienţă prin liberalizarea pieţelor, prin integrare 
şi adaptare, în viziunea optimistă, sau, dimpotrivă, 
un sinonim pentru pierderea de identitate, pentru 
ordinea anarhică, pentru declinul statului-naţiune 
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înlocuit de hegemonia „ pieţei globale” - vezi 
discursul pesimist.

Rezultat al deciziei politice, globalizarea pre-
sează statul să îşi adapteze rolul şi funcţiile15 pentru 
a limita şi controla fluxurile internaţionale de capi-
tal, informaţie şi bunuri care traversează barierele 
şi economiile naţionale. Unii autori proclamă chiar 
dispariţia statului-naţiune într-o lume globală16, 
însă exagerează; în faţa provocării guvernării glo-
bale, statul „are obligaţia politică de a inventa noi 
forme guvernamentale”, pentru a putea concura cu 
noii actori17. 

Integrarea economică globală iniţiază procese 
specifice: delocalizarea întreprinderilor; achiziţio-
narea de companii străine; eliminarea progresivă 
a barierelor comerciale; rolul crescut al băncilor 
şi al volumului de schimburi la burse, cu un mare 
potenţial de a afecta elementele de bază tradiţional 
statale; astfel, statul-naţiune este confruntat cu trei 
contestări simultane ale naturii sale juridice: 

1. Inviolabilitatea teritoriului său naţional 
- ca principal obiect al exerciţiului suveranităţii 
statale, care este pus în chestiune de noi tipuri de 
riscuri: globalizarea ameninţărilor, precum crima 
organizată transnaţională; traficul internaţional cu 
narcotice şi arme; reţelele teroriste globale. Statul-
naţiune, pentru a-şi adapta structura de apărare în 
a combate aceste noi riscuri şi ameninţări, adoptă, 
în unele cazuri, un concept de securitate extrem şi 
preventiv - eliminând riscul la nivel global, înainte 
de materializarea sa într-un atac în interiorul 
frontierelor naţionale. Dar, pentru a asigura 
securitatea unui teritoriu naţional în faţa riscurilor 
globale, ar trebui să se relativizeze inviolabilitatea 
unui alt teritoriu de stat. Rezoluţia ONU 2625/
XXV din 1970, adoptând „Declaraţia referitoare la 
principiile de drept internaţional asupra relaţiilor de 
prietenie şi de cooperare între state în conformitate 
cu Carta ONU”, consideră teritoriul naţional un 
obiect de bază pentru exerciţiul suveranităţii de 
stat. Acest lucru interesează, de asemenea, dreptul 
internaţional al statului de a se apăra, respectând 
cadrul internaţional, de orice atingere a integrităţii 
teritoriale sau de orice ameninţare a integrităţii 
sale – care poate fi o ameninţare din partea unui alt 
stat sau o ameninţare globală din partea unui actor 
nonstatal. Declaraţia nu face o distincţie specifică 
între tipurile de riscuri. Globalizarea poate afecta 
integritatea teritorială şi independenţa politică a 
unui stat în mai multe moduri subtile, nu în mod 
necesar prin atac militar sau politic din partea 

unui stat. Proliferarea conflictelor locale bazate 
pe motive etnico-religioase, asociate unui declin 
accentuat al autorităţii statului, în zone precum 
Rwanda, Somalia, Bosnia-Herţegovina, Kosovo, 
şi implicând intervenţia umanitară internaţională, 
reprezintă, după distrugerea ordinii bipolare, un tip 
distinct de risc global - printre altele - fragmentarea 
statului-naţiune; ciocniri între triburi; dezintegrarea 
structurilor federale. 

Principiile de drept internaţional, destinate să 
reglementeze relaţiile interstatale, trebuie să lăr-
gească aria statală de protecţie juridică, inclusiv la 
nivel multilateral, pentru a preveni şi a răspunde 
riscurilor globale şi pentru a asigura stabilitatea şi 
pacea pentru o comunitate internaţională democra-
tică. Democratizarea vieţii internaţionale rămâne 
încă o realitate, în ciuda contextului politic unipo-
lar, datorită flexibilităţii, universalităţii, legalităţii 
şi permanenţei ordinii internaţionale de drept18. 

1.1. Alte riscuri globale pentru integritatea 
teritorială şi independenţa politică a statului 
sunt: amploarea pe care o iau fluxurile internaţio-
nale de capital necontrolabile, presând structurile 
de stat să îşi deschidă pieţele naţionale pentru a fa-
voriza „libera circulaţie monetară”19; interesul ac-
torilor globali de a promova bunurile şi strategiile 
lor la un nivel transnaţional, subminând autorita-
tea teritorială de stat şi competenţa sa în a asigura 
prosperitatea şi angajarea în muncă a cetăţenilor 
săi. Securitatea economică devine astfel, o nouă 
strategie a statului, pentru a garanta supravieţui-
rea economiei naţionale, cu scopul de a nu accepta 
o dizolvare masivă în „oceanul pieţei globale” cu 
consumatori anonimi şi interese transnaţionale. 

Statul-naţiune rămâne, astfel, unicul furnizor 
al unui standard minim de viaţă pentru populaţia 
sa, ceea ce este o sarcină constituţională, deoarece 
actorii globali nu au nici dorinţa, nici dreptul de a 
şi-o asuma.

1.2. Intervenţia actorilor globali, prin pre-
siuni din partea lobby-urilor transnaţionale, a 
ONG-urilor, mafiilor, CT-urilor asupra autorităţi-
lor administrative şi politice naţionale şi locale, în 
afacerile interne ale statului trebuie să fie limitată 
şi la nivel internaţional legal, ca fiind o atingere 
specifică la adresa suveranităţii de stat. Este ca-
zul concesionării resurselor naţionale naturale şi 
strategice către CT-uri, fără suficiente garanţii de 
prezervare a mediului înconjurător şi de a exploata 
aceste resurse în beneficiul statului. Acest tip de 
intervenţii are efecte importante: eliminarea, într-
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un sens economic, funcţional, a graniţelor naţio-
nale pentru a accelera fluxurile internaţionale de 
capital deţinute de actori globali precum CT-urile, 
persoanele fizice, reţelele teroriste, băncile private; 
supunerea naţiunilor la riscul de a-şi pierde iden-
titatea; promovarea unei viziuni pesimiste asupra 
rolului statului.Teritoriul naţional, strict delimitat 
de graniţele naţionale, este un element indispen-
sabil pentru existenţa statului. Crearea diferitelor 
forme de cooperare regională şi integrare politică20 
sau a spaţiilor economice transnaţionale, precum 
aşa-numitul „teritoriu european” sau „Spaţiul Eco-
nomic European” – grupând state membre AELS 
sau UE, nu reprezintă încălcări ale integrităţii te-
ritoriale de către actorii globali, deoarece aceste 
spaţii funcţionale sunt construite pe baza acordului 
liber şi mutual al statelor membre. Dar nu doar o 
ameninţare statală – ca un act produs cu violarea 
principiilor ONU şi fără consimţământul liber al 
statului afectat–, asupra integrităţii teritoriale ar 
trebui interpretată ca o violare a principiilor legale 
internaţionale de bază. De fapt, globalizarea şi pro-
vocările ei aduc în dreptul internaţional următoarea 
dilemă: cum pot răspunde statele, în mod adecvat, 
juridic, pe plan internaţional? Este potrivit să se 
extindă domeniul protecţiei internaţionale juridice 
a drepturilor statelor la noile riscuri globale - dacă 
actorii globali reprezintă un risc specific pentru 
stat? Sau este mai bine să se menţină dreptul inter-
naţional, ca o sferă restrictivă, cu interese, drep-
turi şi componente exclusiv interstatale? Astfel, 
elemente ale principiului egalităţii suverane, enu-
merate în Declaraţia ONU/1970, precum egalitatea 
între toate statele, deplinul beneficiu al drepturilor 
suverane pentru toate statele; inviolabilitatea inte-
grităţii teritoriale şi a independenţei politice pentru 
state; dreptul oricărui stat de a-şi alege şi dezvolta 
în mod liber sistemul politic, social, economic şi 
cultural, ca un permanent şi imprescriptibil drept 
al statului de a avea libertate de decizie în toate 
formele de organizare socială; pacta sunt servan-
da - ca o datorie a fiecărui stat de a respecta cu 
bună-credinţă obligaţiile internaţionale pe care şi 
le-a asumat -, ar implica, de asemenea, domenii 
sensibile, precum mediul înconjurător, presiunile 
globale şi actorii globali care influenţează în mod 
egal şi actorii tradiţionali (statele), dar şi întregul 
corp de drept internaţional.

2. Populaţia, ca al doilea element constitutiv 
statal, reprezintă o comunitate umană specifică, 
permanentă, locuind într-un teritoriu determinat şi 

supusă autorităţii interne a statului său. Numărul 
populaţiei şi dimensiunile teritoriului nu au nici o 
importanţă pentru caracterul legal statal. Cetăţenia, 
ca legătură juridică permanentă între stat şi 
populaţie, începe să fie afectată, prin accelerarea 
circulaţiei economice şi culturale de idei, capital, 
bunuri, persoane; identităţile politice regionale, 
precum cetăţenia europeană, ca o legătură 
artificială politică şi supranaţională între UE şi 
cetăţenii statelor membre UE, creează noi tipuri 
de lianţi politici, destinaţi să stabilească contacte 
directe între expresia globală a integrării politice 
şi economice – suprastructura UE – şi populaţia 
locuind pe teritoriul naţional al statelor membre.

3. Reprezentând un pilon de bază al ordinii de 
drept internaţional şi contribuind la dezvoltarea în-
tregului drept internaţional, faimoşi autori de drept 
internaţional, ca G. Scelle şi Ch. Rousseau, au con-
siderat că statul poate delega anumite competenţe 
către organisme internaţionale, pe baza caracteru-
lui său suveran. Anumite viziuni supranaţionale 
asupra arhitecturii europene au arătat că este po-
sibil chiar un transfer al suveranităţii statelor 
membre către o autoritate distinctă, precum 
UE21. Suveranitatea şi globalizarea au ilustrat o 
relaţie complexă, datorită importanţei extreme pe 
care suveranitatea încă o deţine pentru întregul sis-
tem de relaţii internaţionale: astfel, contestând ca-
racterul suveran al statului, înseamnă să reducem 
statul însuşi la o entitate istorică depăşită22, a cărui 
legitimitate populară nu are nici o valoare pentru 
fluxurile internaţionale de capital traversând gra-
niţele naţionale23. Negând caracterul suveran al 
statului, globalizarea consideră lumea ca fiind în-
scrisă în formula absolută neo-liberalistă, cu pieţe 
auto-regulatoare, fără frontiere economice, cu sta-
te garantând profitul economic privat al CT-urilor, 
cu o suveranitate înţeleasă ca o „competenţă” ce 
asigură contextul optim pentru un flux accelerat 
de capital străin. Această viziune produce efecte 
importante pe plan internaţional, deoarece inten-
ţionează să neglijeze baza suverană a cooperării 
statale, atât la nivel internaţional, cât şi la nivel bi-
lateral.  Opunând superioritatea scopurilor econo-
mice naţionale cooperării statelor suverane, acest 
lucru înseamnă, în mod clar, într-o atare ipoteză, o 
diminuare a valorii juridice imperative şi a opoza-
bilităţii erga omnes a principiilor internaţionale de 
drept, în particular fiind afectate: 

- egalitatea juridică între state, ca o consecin-
ţă a caracterului suveran al oricărui stat;
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- concepţia actualei comunităţi internaţionale, 

caracterele sale universale şi legale, ca o comu-
nitate de state condusă de dreptul internaţional şi 
reglementând relaţiile instituţionalizate şi organi-
zate dintre ele;

- întregul drept internaţional, bazat pe reguli 
şi instituţii reglementând relaţiile interstatatale. 
Globalizarea încearcă, mărind importanţa anu-
mitor ramuri specifice ale dreptului internaţional, 
precum dreptul comerţului internaţional, să acre-
diteze ideea unui „drept transnaţional”, extins 
la relaţiile internaţionale, care implică nu doar 
statele, ci şi alte entităţi24;

- necesitatea unei cooperări între state şi 
transformarea ei în forme dinamice şi evolutive, 
precum UE ca formă de integrare regională. Glo-
balizarea, în accepţiunea neo-funcţionalistă, este 
un instrument de realizare a guvernării globale 
atât prin integrare regională accelerată şi profun-
dă, cât şi prin „transfer de suveranităţi”, definitiv 
şi ireversibil;

- reducerea dreptului internaţional la un set de 
principii morale, fără forţă obligatorie sau valoa-
re normativă, la o simplă regulă de solidaritate 
între state, pentru „a adapta structurile rigide ale 
dreptului internaţional la necesităţile economice 
şi la dinamica forţelor globaliste”, după cum sus-
ţin globaliştii;

- accentuarea rolului noilor entităţi, precum 
ONG-urile, CT-urile, mişcările religioase 
transnaţionale sau partidele politice, ca actori 
ai actualei comunităţi internaţionale, ca nişte 
competitori credibili pentru stat25;

- intenţia de a transforma actorii globali în 
subiecte de drept internaţional, cu unele compe-
tenţe în aria restrictivă a statului, în paralel cu o 
reducere a importanţei suveranităţii pe care doar 
statele o pot avea26;

- întărirea contrastului artificial între „istori-
cul, suveranul, westphalianul sistem de state” şi 
„dinamicul, noul, realul” sistem al globalizării, 
înţeles ca un stadiu prezent al evoluţiei organi-
zării sociale, ca o „perioadă de după statul-na-
ţiune”;

- anunţarea „decesului statului-naţiune”27, ca 
pilon de bază al ordinii internaţionale de drept, 
fără a se propune o formulă credibilă derivată din 
voinţa suverană a statelor ca subiecte de drept 
internaţional; ceea ce înseamnă, de asemenea, 
o afectare a existenţei identităţilor naţionale 
culturale şi istorice, identităţi neprotejate de 

acum înainte de autorităţile publice, naţiuni fără 
tradiţiile puternice statale, integrate artificial 
în structuri federale sau supranaţionale ori 
abandonate în arii „conflictuale”, creând, astfel, 
o lume divizată între „corpurile regionale de 
drept” şi „terra nullius” - teritorii destatalizate, 
fără legi regionale ori organizaţii de integrare cu 
rol protectiv;

- insistarea pe scenariul „declinului statului”; 
globalizarea detaşează, astfel, din structura sta-
tului, cele trei elemente constitutive ale acestuia: 
populaţia, teritoriul, suveranitatea, dând fiecăru-
ia un sens transnaţional;

- din perspectiva modului de gândire globalist 
asupra suveranităţii, globaliştii încearcă, între 
timp, să recompună scena internaţională politică 
şi juridică, divizând naţiunile în comunităţi etni-
ce şi religioase, iar teritoriul naţional în regiuni 
economice cu o puternică identitate politică sau 
în „protectorate internaţionale”;

- declinul statului favorizează transformarea 
ariilor naţionale în „arii de civilizaţie” artificial 
stabilite, ca nişte entităţi distincte, fără suverani-
tate sau naţiune, nedotate cu instrumentele legale 
necesare pentru a se angaja în forme de coopera-
re similare celor aparţinând statelor; civilizaţiile 
nu au capacitate legală internaţională şi nici nu 
reprezintă subiecte de drept internaţional, precum 
organizaţiile internaţionale, de exemplu;

- în altă viziune globalistă, distrugerea siste-
mului internaţional compus din state-naţiune este 
datorată unei deschideri extreme a graniţelor na-
ţionale în faţa fluxurilor transnaţionale28. Liber-
tatea de circulaţie într-o lume destatalizată este 
reglementată, în această ipoteză, doar de legile 
regionale şi permisă în „spaţiile legale”, precum 
Spaţiul Schengen inclus în aria UE. Alte teritorii, 
cu autorităţi nonstatale, nu ar fi supuse reglemen-
tărilor internaţionale şi vor fi probabil reduse la 
simple pieţe necesare pentru satisfacerea intere-
selor private ale actorilor globali;

- distrugerea legăturii juridice între naţiune 
şi stat, ca sursă a capacităţii juridice a statului 
de a-şi reprezenta naţiunea pe plan internaţional 
şi de a crea un întreg sistem de organizaţii 
internaţionale – precum Organizaţia Naţiunilor 
Unite, de exemplu;

- distrugerea întregii reţele a organizaţiilor in-
ternaţionale, înţelese ca „forumuri de cooperare 
ale statelor” şi, în consecinţă, dispariţia subiec-
telor de drept internaţional derivat, limitat, cu o 
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capacitate juridică specializată, care sunt organi-
zaţiile internaţionale interguvernamentale;

- dispariţia drepturilor fundamentale şi a obli-
gaţiilor statelor, formând principalul pilon al 
Cartei ONU, ca document de bază ce reglemen-
tează relaţiile internaţionale ale comunităţii in-
terstatale;

- afectarea obligaţiei internaţionale juridice a 
statului de a respecta drepturile fundamentale ale 
omului – doar statul, nu un alt actor global, având 
capacitatea juridică de a-şi angaja responsabili-
tatea pe plan intern şi internaţional, pentru a-şi 
respecta obligaţia legală;

- distrugerea nu doar a întregii comunităţi po-
litice internaţionale, bazate pe relaţii între state, 
ci şi a întregii ordini internaţionale de drept, ca un 
cadru legal, compus din principiile fundamentale 
de drept, destinat să asigure respectarea legalităţii 
internaţionale între state. Ce alţi actori ar trebui 
atunci, să acţioneze - precum ONG-urile, CT-urile 
sau reţelele teroriste, pentru a-şi legitima prezen-
ţa pe plan internaţional? Aceşti actori globali nu 
au caracter suveran, nici legitimitate, nici voinţa 
de a coopera pentru a îndeplini interese comune, 
ca promovarea păcii şi a securităţii internaţiona-
le29, unii acţionează chiar dimpotrivă;

- în cazul utopic al existenţei unor naţiuni de-
statalizate, dorind să stabilească forme directe de 
cooperare, aflate sub egida principiilor imperati-
ve de drept, beneficiind de suveranitate populară, 
interesul lor comun de a coopera şi de a crea le-
gături juridice în absenţa statului nu poate crea 
calitatea de subiect de drept internaţional pentru 
actori globali precum CT-urile sau ONG-urile.

Un principiu unanim respectat de drept inter-
naţional şi, de asemenea, un principiu derivat din 
suveranitatea naţională este „dreptul oricărei na-
ţiuni de a-şi organiza propria forma de guvernare 
politică”. Însă, în acest caz, statele sunt subiectele 
de drept internaţional care au creat, în mod liber, 
pe baza suveranităţii delegate de la naţiunile lor, 
şi care au recunoscut, în acte cu valoare obligato-
rie şi pe plan internaţional, acest principiu de drept 
şi, implicit, acest drept pentru o naţiune. Fără sta-
te, acest drept există doar într-o formă simbolică, 
deoarece, pe plan internaţional, datorită formulei 
universalizate a statului-naţiune, naţiunea nu este 
concepută ca un subiect distinct faţă de statul său. 
Ideea care ar putea rezulta de aici este că doar sta-
tele pot proteja naţiunile împotriva tendinţelor ne-
gative ale globalizării, şi nu actorii globali. 
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vedea Martin ALBROW, The Global Age. State and 
Society Beyond Modernity, Stanford University Press, 
California, 1997, p. 66.
16 G. TEMPLE, Globalization and the Decline of 
Social Reform, Toronto, Garabond, 1995, Paul HELL-
YER, Canadian Action Party, în ERA Newsletter, ian.-
febr. 2000.
17 Este doar o simplă trecere de la stadiul interdepen-

denţei la o comună dependenţă a statelor. Globalizarea 
nu ar periclita statul, al cărui sistem legal nu este afectat 
de lumea economică, paralelă, a schimburilor globa-
le. Cf. Rene-Jean DUPUY, Le dedoublement du mon-
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18 Serge SUR, Relations internationales, Montchres-
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XXXIII, ano 1997, p. 63: La Constitucion Paraguaya 
de 1992, articulo 145 – „La Republica del Paraguay, en 
condiciones de igualidad con otros Estados admite un 
orden juridico supranacional que garantice la vigen-
cia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de 
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mico, social y cultural”. La Constitucion de Republica 
Oriental del Uruguay de 1967, articulo 6 – „La Repu-
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primas”. La Constitucion del Brasil, de 1988, articulo 
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politică a comunităţilor lor politice. Deznaţionalizarea 
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pranaţionale reclamă existenţa unui popor european, 
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menii, statul trebuie să renunţe la suveranitatea sa şi să 
se transforme într-un simplu agent al globalizării. Mo-
hamed Salah Mohamed MAHMOUD, Mondialisation 
et souveraineté de l’Etat, Journal du Droit International, 
nr. 3/123/1996, iulie – septembrie, Ed. Juris-Classeur, 
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York, 1995, J.-M. GUEHENNO, The End of the Nati-
on State, London, 1995. 
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Press, 1956, p. 2, citat de Dominique CARREAU – op. 
cit., p. 33. 
25 Personalitatea juridică este un rezultat obiectiv al 
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torii globali. A se vedea Jean-Denis MOUTON, L’Etat 
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souverain à l’aube du XXI siècle, Paris, Montchresti-
en, 1994, p. 80. 

26 Argumente pentru păstrarea sau întărirea puterii de 
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RUESCHMEYER, T. SKOCPOL, eds., Bringing the 
State Back, Cambridge, 1985. 
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to Globalization?, Foreign Affairs, ian.- febr. 2001, p. 
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tre de decizie politică şi de autoritate, ca o consecin-
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of Change and Continuity, Princeton, 1990. Într-un 
punct de vedere contrar, argumentând necesitatea de a 
întări sarcina de apărare a statului pe plan internaţional, 
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vedea intervenţia lui Maurice FLORY, Restauration de 
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Dr. Nicolae DOLGHIN

Richard Nixon şi-a elaborat politica triunghiu-
lară inspirat de ruptura dintre Moscova şi Beijing. 
A fost o modalitate de a menţine pacea. La pri-
ma vedere, rezultatul vizibil al acestei politici îl 
constituie ştergerea acelei rupturi şi reconcilierea 
ruso-chineză. Este o realitate pe care S.U.A. nu 
o pot ignora. Dar sunt la fel de conştiente şi de 
faptul că marile proiecte ale celor doi depind şi de 
ele. Triunghiul a creat o schemă a interdependen-
ţelor care, probabil, se va prelungi cât n-a gândit 
niciodată iniţiatorul ei. Lumea contemporană îi 
oferă şansa de a-şi extinde filosofia de la triunghi 
la sfera marilor ei probleme.

În luna august s-au desfăşurat exerciţii milita-
re comune ruso-chineze. Cele mai mari din isto-
ria lor, planificate pe teritoriile ambelor state şi cu 
participarea desantului aerian, infanteriei marine, 
tancurilor, navelor de luptă de suprafaţă şi subma-
rinelor, aviaţiei strategice etc. Evident, toate au ac-
ţionat împotriva teroriştilor, aşa cum s-au remarcat 
în ultimii ani asemenea activităţi în toată lumea.

A fost un exerciţiu obişnuit, au declarat organi-
zatorii, scenariile jucate n-au fost îndreptate împo-
triva cuiva. Exerciţiile n-au etalat nimic deosebit, 
au afirmat oficiali din S.U.A. Cea mai bună recla-
mă pentru tehnica militară, au explicat oficiali ruşi 
interesaţi.

Au existat şi alte analize, ancorate în realităţi-
le geopolitice ale regiunii şi lumii: scenarii pentru 
invadarea Taiwanului, ocuparea Coreii de Nord 
de către efective ruso-chineze în cazul unei desta-
bilizări grave a nordului peninsulei etc. Desigur, 
nu au lipsit sublinierile că exerciţiile constituie un 
semnal transmis de Grupul de la Shanghai, sin-
gura organizaţie internaţională din care S.U.A. 
nu fac parte nici măcar ca observator, dar în care 
China este influentă. Declaraţii recente ale mi-
nistrului rus al apărării au adăugat că asemenea 
exerciţii comune se vor mai organiza în viitor în 
cadrul unor programe de intensificare a cooperării 
în domeniul militar, dar că între cei doi parteneri 
nu se va încheia o alianţă1.

La mijlocul lunii octombrie, nave militare ru-
seşti, inclusiv un submarin nuclear şi subunităţi 
de desant, vor participa la un exerciţiu comun cu 
efective indiene în Oceanul Indian2.

Desigur, exerciţiile comune pot fi privite ca 
activităţi normale între două state vecine, hotărâ-
te să-şi adâncească şi diversifice relaţiile. A vorbi 
despre o axă Beijing-Moscova nu este (încă?) mo-
mentul. Posibilitatea unei alianţe strategice este o 
alternativă pe care nu şi-a asumat-o nici unul dintre 
parteneri în declaraţii publice. Dar nici nu poate fi 
ignorat faptul că apropierea este evidentă, iar timp 
de 15 ani, Rusia a avut ezitări în a face acest pas.

O eventuală transformare a parteneriatului 
ruso-chinez în bloc militar ar fi un eşec în politica 
de securitate a Occidentului, în special a S.U.A. 
Totodată, printr-o asemenea alăturare strategi-
că, Rusia ar intra într-un joc periculos pe termen 
lung – pentru ea şi pentru stabilitatea globală –, 
deoarece o Siberie şi o Asie Centrală subpopulate, 
dar bogate în resurse, vor fi întotdeauna o tentaţie 
concretă pentru o Chină în plină dezvoltare, deci, 
avidă de resurse. Nu este exclus ca, într-un viitor 
mai îndepărtat, aceste resurse să fie protejate de 
întreaga lume.

Deşi este negată, o posibilă alianţă strategică nu 
poate fi exclusă. Întâlnirile frecvente dintre liderii 
celor două state ar pregăti opinia publică. Planu-
rile privind intensificarea relaţiilor comerciale şi 
diversificarea lor dincolo de comerţul cu arme, 
tehnică militară şi petrol ar constitui fundamentul 
unei alianţe. Poziţiile apropiate în principalele pro-
bleme ale lumii contemporane le-ar întări statutul 
în politica globală.

Accentuarea poziţiei statului în economie şi a 
verticalei puterii, procese în curs de desfăşurare 
în Rusia, ar constitui temeiuri pentru o apropiere 
de durată de vecinul ei de la sud. De altfel, aceste 
procese reprezintă mai curând aplicarea modelului 
chinez de realizare a economiei de piaţă decât a 
celui occidental. Liderilor ruşi nu le-a scăpat 
amănuntul că varianta chineză de trecere la 
capitalism economic sub controlul politic strict 
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al statului a oferit pieţei stabilitatea care a atras 
investiţii externe record în timp scurt. Pentru 
investitori a contat foarte puţin faptul că acea 
stabilitate a fost realizată de un partid comunist. 
În Rusia se aplică aproximativ aceeaşi formulă, 
iar rezultatele imediate au început să se observe: 
scandalul Yukos este de domeniul trecutului, s-a 
semnat contractul între Gazprom şi firme germane 
pentru construcţia unui gazoduct pe fundul Mării 
Baltice, firmele Rosneftgaz şi Rosneft au obţinut 
un împrumut de 7,5 miliarde dolari de la bănci 
occidentale. În toate aceste tranzacţii a fost 
implicat statul, acţionar al firmelor respective, 
iar perspectiva profiturilor sigure a estompat 
posibilele reţineri ale Occidentului faţă de evoluţia 
economiei de piaţă în Rusia.

Toate acestea se întâmplă în condiţiile în care 
au dispărut - ori sunt tot mai rare - trimiterile la 
valorile democraţiei occidentale în discursul 
elitei politice ruse, care cu numai 10-15 ani în 
urmă coagula mişcări politice reformatoare în 
jurul acestor valori. Un recent sondaj de opinie a 
relevat că 42% din locuitorii Rusiei îi consideră pe 
democraţi „inamici ai statului, iar activitatea lor nu 
corespunde intereselor naţionale”3.

La începutul anilor ’70 ai secolului trecut, pre-
şedintele Richard Nixon iniţia deschiderea S.U.A. 
faţă de China, declanşând ceea ce este astăzi cunos-
cut cu numele de diplomaţie triunghiulară. S.U.A. 
erau încă implicate în războiul din Vietnam, care 
polarizase societatea americană, şi se părea că 
„politica îngrădirii”4 era în pericol. China se temea 
de o agresiune din partea aliatului său ideologic, 
U.R.S.S., şi era interesată în atenuarea ostilităţii 
faţă de superputerea capitalistă.

Circumstanţele pentru diplomaţia triunghiulară 
au fost favorabile: S.U.A. beneficiau de sprijinul 
generos şi unitatea întregii lumi occidentale, al că-
rei lider incontestabil era, China renunţa la revolu-
ţia sa culturală, îşi proiecta vizionarele programe 
de modernizare şi avea nevoie de suportul econo-
miei capitaliste, U.R.S.S. era obligată să acţioneze 
pe două fronturi, ceea ce îi epuiza rapid resursele. 
În plus, toţi actorii majori ai lumii îşi căutau poziţii 
favorabile pentru marile jocuri care se profilau în 
bazinul Pacificului.

Continuată în diferite forme de toate admi-
nistraţiile S.U.A., diplomaţia triunghiulară a fost 
însoţită de strategii concrete, a dominat ultimele 
decenii şi a contribuit substanţial la destrămarea 
imperiului sovietic. Războiul rece s-a sfârşit, deci, 

în ultimul deceniu al secolului trecut. Numai că re-
zultatele sale sunt din ce în ce mai neclare. Este 
tipul de victorie despre care Liddell-Hart spune că 
nu aduce avantaje din pacea care urmează, iar or-
ganizarea postbelică va fi nesigură5.

Triunghiul scalen, adică cel iniţiat de preşedin-
tele Nixon, în care actorii erau inegali, mai ales în 
sursele de generare a puterii, tinde să se transforme 
astăzi într-unul echilateral. Deşi diversitatea surse-
lor care generează puterea este la fel de actuală, au 
apărut şi forme relativ noi de contracarare a aceste-
ia. Acest lucru relativizează înseşi conceptele aso-
ciate procesului de impunere a voinţei. Terorismul 
este una din aceste forme.

S.U.A. s-au implicat cel mai puternic econo-
mic, militar, ideologic, financiar etc. în contraca-
rarea imperiului sovietic. Au fost credibile în ac-
ţiuni, prin valorile interne pe care le-au promovat: 
democraţie, piaţă liberă, libertate, respect faţă de 
lege etc. Aceste valori au avut impactul cel mai 
coroziv asupra imperiului sovietic şi parţial asupra 
Chinei.

Sfârşitul războiului rece a găsit S.U.A. implica-
te în problemele lumii într-o proporţie atinsă, pro-
babil, doar la sfârşitul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Numai că, dacă atunci, la începutul ani-
lor ’50, ponderea produsului intern brut al S.U.A. 
în cel mondial era de 35%, în anii ’90 ajunsese la 
20%6, ceea ce a însemnat şi o diminuare a com-
ponentelor nemilitare în soluţionarea problemelor 
în care erau implicate. Probabil că aceste realităţi 
l-au determinat pe H. Kissinger să afirme în legă-
tură cu noua ordine internaţională „… că, pentru 
prima oară, Statele Unite nu pot nici să se retragă 
din lume, nici s-o domine”.7 Nu se pot retrage pen-
tru că valorile promovate şi apărate au devenit tot 
mai atractive şi se vor identifica oricum cu S.U.A., 
adică cu sursa care le-a promovat cel mai intens. 
Probabil, aceste valori vor fi însuşite diferit şi vor 
suferi transformări surprinzătoare, adaptându-se la 
realităţile şi diversitatea lumii, aşa cum s-a întâm-
plat cu orice model de succes.

Afirmaţia din 1994 a lui H. Kissinger, coautor 
al diplomaţiei triunghiulare, îşi dovedeşte 
actualitatea astăzi, chiar dacă ordinea mondială este 
aparent dominată de S.U.A. – unica superputere 
– iar latura împotriva căreia fusese modelată acea 
politică a dispărut. S.U.A. descoperă cu fiecare zi 
că triunghiul există în continuare şi că sunt nevoite 
să ţină seama de el, deşi realităţile geopolitice şi 
strategice sunt altele. Statul iniţiator este pus în 
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situaţia de a folosi tot mai frecvent elemente ale 
politicii de putere în relaţiile cu ceilalţi parteneri 
de figură geometrică, dar deseori se află singur în 
această relaţie. El nu mai beneficiază de unitatea 
pe care altădată a generat-o în Occident pericolul 
sovietic. Mai mult, se confruntă cu dizidenţe pe 
anumite teme, chiar printre aliaţii săi tradiţionali, 
cum ar fi Germania, Franţa, Coreea de Sud, Turcia, 
mai atenţi la implicaţiile subtilităţilor geopoliticii 
asupra propriilor interese.

Valorile democraţiei occidentale, adică cele 
care au corodat imperiul sovietic, s-au impus în 
Europa şi au determinat modificări profunde în 
Asia, prin ceea ce reprezentau ele, prin faptul că 
ofereau alternativă. Nu armele şi nici consideren-
tele strategiei nu le-au impus. În perioada de vârf 
a politicii îngrădirii, aceste valori, simbolizând în 
esenţă libertatea, au constituit ele în sine o forţă. 

Armele şi considerentele strategice şi-au avut 
importanţa lor, dar s-au aflat undeva în fundalul 
confruntării. Activizarea lor, astăzi, a dus la o 
apropiere periculoasă a strategiei de democraţie, 
supusă şi aşa altor sfidări de amploare neobişnuită. 
Corupţia, ineficienţa legilor, polarizarea socială, 
sărăcia sunt fenomene asociate cu democraţia într-
o mare parte a lumii. Bănuiala că ele sunt tolerate 
de democraţiile puternice din considerente strate-
gice este tot mai des scoasă în evidenţă în analize. 
Ceea ce se întâmplă în prezent în Irak depăşeşte 
cu mult evoluţiile strategice, deoarece pune la în-
cercare capacitatea democraţiei de a găsi soluţii la 
o situaţie complexă, soluţii care să nu depindă de 
folosirea violenţei armate. Un eventual eşec politic 
ar fi o lovitură grea pentru valorile democraţiei.

Din păcate, S.U.A., care în toată istoria lor s-
au implicat în promovarea valorilor democraţiei în 
lume, trebuie s-o facă în continuare în condiţiile 
în care propria strategie a provocat atâtea pagube 
poziţiei sale internaţionale „…prestigiului lor, cre-
dibilităţii, parteneriatelor pentru securitate şi bu-
năvoinţei altor state – în timp atât de scurt şi cu re-
zultate atât de puţine”8. În acelaşi timp, evoluţiile 
din interiorul triunghiului împing diplomaţia către 
componentele dure ale politicii de putere, adică tot 
către strategie. Oricum, efectele acestei mişcări nu 
se pot compara cu cele ale unei diminuări a impli-
cării S.U.A. în problemele lumii.

Rusia s-a declarat şi a fost recunoscută drept 
succesoare a U.R.S.S. Acest lucru i-a adus nu nu-
mai datoriile internaţionale ale fostului imperiu, ci 
şi arsenalul nuclear al acestuia. Ponderea econo-

miei sovietice în cea mondială a fost redusă, dar 
arma nucleară a făcut superputerea. Tot ea a prote-
jat Rusia de propagarea pe teritoriul său a suflului 
secesiunilor din spaţiul ex-sovietic şi i-a garantat 
integritatea teritorială. În acelaşi timp, a menţinut-
o în poziţie de dialog special cu S.U.A. şi de des-
curajare a Chinei. La adăpostul armei nucleare şi-a 
iniţiat reforma forţelor convenţionale şi a demarat 
strategia sa energetică provocatoare de acţiuni şi 
reacţii în geopolitica lumii.

În noua politică a triunghiului, Rusia a ales să 
nu se mai opună S.U.A. decât punctiform, în zo-
nele cele mai delicate pentru S.U.A. şi pe măsură 
ce redresarea economică i-a permis. De asemenea, 
spre deosebire de S.U.A., Rusia şi-a redus implica-
rea în rezolvarea problemelor lumii doar la decla-
raţii, neasumându-şi obligaţii politice, financiare, 
economice etc. decât în zone alese îndeosebi în 
spaţiul ex-sovietic. S-a retras până şi din Balcani, 
deşi cu doar câţiva ani în urmă încă îi mai consi-
dera zonă tradiţională de interes. Membrii C.S.I. 
acuză nefuncţionalitatea organizaţiei tocmai din 
cauza lipsei de interes a Rusiei pentru eficienti-
zarea structurilor ei. Să-şi fi amintit elita politică 
rusă ceea ce afirma Walter Lipmann în 1943, şi 
anume că „politica externă reprezintă un echilibru 
între implicare şi puterea naţiunii, dispunând şi de 
o rezervă confortabilă”?9 Dacă implicarea milita-
ră a Rusiei în soluţionarea problemelor lumii este 
redusă, cea a S.U.A. se reflectă în creşterea anuală 
a bugetului apărării, superior astăzi celui din peri-
oada crizelor rachetelor sau Berlinului – două din 
momentele de referinţă ale confruntării bipolare. 
Cât timp îşi vor putea permite S.U.A. aceste creş-
teri, chiar dacă sunt cea mai importantă economie 
a lumii?

În raport cu China, Rusia şi-a amintit de 
vremurile de altădată ale colaborării reciproce. 
Între cei doi parteneri, nu mai există probleme 
politice. Din punct de vedere militar, la graniţa 
comună s-a produs o dezangajare care, probabil, 
a depăşit-o pe cea din Europa. Rusia profită din 
plin de embargoul impus de S.U.A. şi U.E. asupra 
livrării de tehnologie militară modernă către 
China. În 2004, aproape jumătate din exportul rus 
de armament a avut ca destinaţie China10.

Totuşi, teama Rusiei de China este istorică şi 
alimentată de evoluţiile demografice negative care, 
în perspectivă, îi vor slăbi potenţialul. Recent, mi-
nistrul rus al învăţământului declara că, pentru a-şi 
folosi fără dificultăţi avantajele oferite de mărimea 
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teritoriului, statul rus ar trebui să aibă o populaţie 
de trei ori mai numeroasă decât cea actuală. Pro-
blema este dacă Rusia va putea să menţină mult 
timp spaţiul de siguranţă faţă de gigantul său vecin 
din sud.

Dacă ar exista criterii matematice de apreciere 
a diplomaţiei triunghiulare în cei peste 30 de ani de 
funcţionare, probabil că în valori nominale China 
ar fi marea câştigătoare. Saltul efectuat de China 
este mult mai impresionant decât cel al S.U.A. 
Dintr-un stat cu o economie semifeudală, cum era 
în timpul revoluţiei culturale, aceasta a ajuns pu-
terea economică mondială de astăzi şi va deveni 
superputerea de mâine. Dispunând de puţine re-
surse naturale, dar imense resurse umane, statul 
chinez a adoptat o strategie proprie, convingătoa-
re de modernizare rapidă. Piaţa chineză a devenit 
cea mai tentantă piaţă a lumii pentru investiţiile 
străine, oferind avantaje, stabilitate şi perspectivă. 
Alăturate perseverenţei poporului său, aceste con-
diţii au transformat China într-un concurent serios 
pentru S.U.A. şi celelalte economii moderne, chiar 
pe piaţa lor. Totul s-a realizat cu resurse financiare, 
tehnologii şi asistenţă occidentale.

S.U.A. şi U.E. sunt nevoite să negocieze 
tot mai des aspectele expansiunii economice 
chineze pe pieţele lor şi să ameninţe cu măsuri de 
restricţionare. Balanţa comercială este favorabilă 
Chinei în relaţiile cu toţi partenerii ei. Analiştii 
financiari au demonstrat că dolarul depinde în 
bună măsură de yuan. În cadrul Grupului de la 
Shanghai, constituit şi operaţionalizat mai ales 
prin demersurile Chinei, s-a adoptat pentru prima 
dată în ultimii ani o iniţiativă cu efecte geopolitice, 
atunci când membrii săi au cerut S.U.A. să-şi 
retragă efectivele militare din Asia Centrală. Iar 
când Uzbekistan s-a retras din GUUAM şi a cerut 
S.U.A. să-şi evacueze baza militară aeriană de pe 
teritoriul său, a avut sprijinul acestui grup.

În 2004, China a devenit cel de-al doilea con-
sumator de petrol al lumii, după S.U.A. Cei doi 
încep să concureze şi pe această piaţă. Dezvoltarea 
economică viitoare a Chinei va depinde de modul 
în care îşi va asigura resursele petroliere şi deja 
S.U.A. simt concurenţa chineză în Africa, Golf, 
Asia Centrală. Mai mult sau mai puţin, această 
concurenţă se manifestă şi în domeniul militar. 
Desigur, în China există nu numai ritmuri înalte 

de dezvoltare a economiei şi de modernizare a 
societăţii. Există şi costuri pentru aceste succese, 
dezvoltarea nu este uniformă, modernizarea nu 
este generalizată, iar prognozele demonstrează că 
fenomenele negative vor fi tot mai mari şi greu de 
ignorat. Totodată, neputând evita intrarea în dome-
niul relaţiilor de putere la nivel global, va fi obliga-
tă la consumuri masive de resurse. Deci, în politica 
triunghiului, statutul de câştigător net pe care-l are 
China se va mai atenua.

Richard Nixon şi-a elaborat politica triunghiu-
lară inspirat de ruptura dintre Moscova şi Beijing. 
A fost o modalitate de a menţine pacea. La pri-
ma vedere, rezultatul vizibil al acestei politici îl 
constituie ştergerea acelei rupturi şi reconcilierea 
ruso-chineză. Este o realitate pe care S.U.A. nu o 
pot ignora. Dar sunt la fel de conştiente şi de faptul 
că marile proiecte ale celor doi depind şi de ele. 
Triunghiul a creat o schemă a interdependenţelor 
care, probabil, se va prelungi cât n-a gândit nici-
odată iniţiatorul ei. Lumea contemporană îi oferă 
şansa de a-şi extinde filosofia de la triunghi la sfera 
marilor ei probleme.

BIBLIOGRAFIE ŞI NOTE:

1 www.globalsecurity.org/wmd/library/news./russia/2005/
russia-050906-rferl01.htm 
2 http//news.ng.ru/2005/09-26/1127743362.html
3http//www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=6635744
4 Termen consacrat pentru politica de contracarare de 
către S.U.A., prin mijloace politice, iar dacă era nevoie şi 
militare, a politicii de expansiune sovietice după sfârşitul 
celui de-al Doilea Război Mondial. A fost sugerată de către 
diplomatul american la Moscova, George Kennan, printr-
un document cunoscut drept „Lunga Telegramă”.
5 B.H. LIDDELL-HART, Strategia. Acţiunile indirecte, 
Editura Militară, Bucureşti, 1973, p.366.
6 HOLSTI K. J., International Politics. A Framework 
for Analysis, Prentice Hall International, Sixth Edition, 
p.61.
7 Henry KISSINGER, Diplomaţia, ed. a II-a, Bucureşti, 
Editura BIC ALL, 2002, p.16.
8 G. John IKENBERRY, The End of Neo-ConservativeConservative 
Moment, Survival, volume 46, number 1, Spring 2004, 
p.7.
9 http://news.ft.com/cms/s/e 43c9274-1e42-11da-a470-news.ft.com/cms/s/e 43c9274-1e42-11da-a470-/cms/s/e 43c9274-1e42-11da-a470-s/e 43c9274-1e42-11da-a470-/e 43c9274-1e42-11da-a470-e 43c9274-1e42-11da-a470-
00000e2511c8.html. 

10 http://www.iyvestia.ru/armia2/2648131_print://www.iyvestia.ru/armia2/2648131_print//www.iyvestia.ru/armia2/2648131_printarmia2/2648131_print/2648131_print2648131_print_print

GEOPOLITICI  ŞI  GEOSTRATEGII  PE  TRAIECTORIA  VIITORULUI

Dr. Nicolae DOLGHIN este cercetător ştiinţific gradul I şi directorul ştiinţific al Centrului de 
Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2005�2

GEOPOLITICI  ŞI  GEOSTRATEGII  PE  TRAIECTORIA  VIITORULUI

Conţinutul şi calitatea deciziilor politico-mili-
tare depind de un mare număr de factori, printre 
care enumerăm: cultura decidenţilor şi, în special, 
cultura politică şi militară a acestora, responsabi-
litatea lor, accelerarea transformărilor pe care le 
suferă azi umanitatea şi, în primul rând, explozia 
demografică, dezvoltarea fără precedent a struc-
turilor economice, sociale, politice şi militare ale 
societăţii, caracteristicile politicii interne şi ex-
terne, situaţia politică, militară, politico-militară, 
economică şi mai ales cea de securitate, care este 
primordială.

Pentru elaborarea deciziei politico-militare este 
nevoie de ştiinţă, artă, competenţă şi responsabili-
tate, potrivit mandatului acordat de electoratul ce 
aşteaptă decizii care să exprime interesul naţional, 
de alianţă sau de coaliţie.

Conţinutul şi calitatea deciziilor politico-mili-
tare depind de un mare număr de factori, printre 
care enumerăm: cultura decidenţilor şi, în special, 
cultura politică şi militară a acestora, responsabi-
litatea lor, accelerarea transformărilor pe care le 
suferă azi umanitatea şi, în primul rând, explozia 
demografică, dezvoltarea fără precedent a structu-
rilor economice, sociale, politice şi militare ale so-
cietăţii (potenţialul economic, demografic, militar, 
instituţiile etc.), caracteristicile politicii interne şi 
externe, situaţia politică, militară, politico-milita-
ră, economică şi mai ales cea de securitate, care 
este primordială.

La aceştia mai trebuie să se adauge şi organi-
zarea, înzestrarea şi logistica forţelor armate etc. 
Rezultă de aici o problematică complexă şi di-
versificată, ce vine în ajutorul celor interesaţi să 
cunoască mai aprofundat factorii care influenţează 
deciziile politico-militare.

Complexitatea procesului de luare a deciziilor 
politico-militare reclamă, pentru decidenţi, cu-
noaşterea temeinică a fenomenului politico-militar 
sau, cu alte cuvinte, a celui politic şi a celui militar, 
dar şi a unor probleme economice, culturale şi de 

PRINCIPALII FACTORI CARE 
INFLUENŢEAZĂ DECIZIILE 

POLITICO-MILITARE 
Dr. Eugen SITEANU

diplomaţie, fără de care nu se pot înţelege corect 
toate aspectele din domeniul politico-militar care 
determină deciziile respective (figura nr.1).

Pentru a lua decizii strategice, militarii sunt ne-
voiţi să înţeleagă atât fenomenul politic, cât şi une-
le aspecte economice, deoarece ei slujesc politicul, 
iar acesta slujeşte economicul. Întotdeauna muta-
ţiile din sfera economică au produs transformări şi 
în domeniul politico-militar. Aşadar, aceste sfere 
(militară, politică şi economică) se întrepătrund, se 
interferează.

Atât apărarea naţională, cât şi deciziile politi-
co-militare reprezintă atribute inalienabile ale sta-
tului, care trebuie completate şi prin unele forme 
de asigurare a securităţii naţionale şi colective. 
Dintr-o perspectivă sistemică (a teoriei generale a 
sistemelor), apărarea naţională trebuie analizată în 
contextul apărării colective, pentru a diminua ris-
curile şi ameninţările. Să nu uităm că azi statele nu 
mai au dreptul de a duce război oricum doresc ele, 
căci dreptul internaţional nu le mai recunoaşte de-
cât dreptul la legitimă apărare1. De aceea, termenul 
de apărare este cel care îl înlocuieşte acum pe cel 
de război, iar termenul de strategie este şi el pus în 
discuţie.

Militarii cu funcţii de răspundere ţin cont, în 
procesul de decizie, de corelaţiile amintite anterior 
şi de legile generale ale politologiei şi ale luptei 
armate, căci ei sunt integraţi în societatea politică 
şi cea civilă.
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Studierea strategiei (considerată ştiinţă) şi a al-
tor ştiinţe socio-umane (în primul rând, a politolo-
giei) asigură un minimum de cunoştinţe necesare 
în elaborarea deciziilor politico-militare.

Problematica menţionată mai trebuie completa-
tă şi cu studierea gândirii politico-militare univer-
sale şi româneşti de-a lungul veacurilor sau chiar a 
mileniilor, pentru că societatea românească a fost 
mereu determinată de factorul militar, care i-a asi-
gurat dezvoltarea şi progresul. 

Dar nu este suficient un asemenea demers, dacă 
nu se pune accentul pe stadiul actual al dezvoltă-
rii ştiinţei politice şi a celei militare, precum şi pe 
practica internaţională. Aceasta din urmă ne învaţă 
că centrele de putere pot să influenţeze deciziile 
politico-militare ale altor state prin diferite mij-
loace: note de protest, acuzaţii, diferite forme de 
ameninţări, aplicarea unor sancţiuni economice, 
embargoul, uzul de forţă etc. Dintre noile centre 
de putere fac parte NATO şi UE2.

1. Influenţele exercitate de ONU, NATO şi UE 
asupra deciziilor politico-militare ale statelor

Sistemul politic asigură organizarea şi conduce-
rea politico-militară. De aceea, este necesară pre-
zentarea succintă a structurii sale şi relaţiilor din-
tre sisteme. Sistemul politic naţional este o parte, 
adică un subsistem, din sistemul social global şi, 
totodată, integrat în NATO şi, în curând, în UE.

În această perspectivă sistemică, integratoare, 
trebuie văzute rolul politico-militar internaţional 
al României, restructurarea, reformarea şi moder-
nizarea Armatei României.

Oamenii care ocupă funcţii de decizie politico-
militară acţionează în funcţie de motivaţiile şi in-
teresele lor personale, de grup, de castă, naţionale, 
europene şi euro-atlantice, de capacitatea lor de 
orientare şi apreciere, de scopurile lor individuale, 
colective, generale etc. Iată, deci, sursa unor de-
cizii politico-militare foarte bune, bune, mediocre 
sau, uneori, chiar slabe, pentru că fiecare dintre noi 
reprezintă un univers interior care emană uneori 
cele mai surprinzătoare decizii, iar deseori cele 
mai aşteptate decizii.

Pentru scopurile noastre, de studiere a proce-
selor deciziei politico-militare, considerăm că so-
cietatea umană poate fi prezentată schematic ca 
un sistem mare, ceea ce justifică folosirea teoriei 
generale a sistemelor politico-militare contempo-
rane.

Societatea omenească este un sistem social glo-
bal şi este alcătuită din subsisteme naţionale care, 
luate fiecare în parte, reprezintă sisteme de sine 
stătătoare, aflate în strânsă interdependenţă. Şi sis-
temul naţional este, de asemenea, compus din sub-
sisteme (economic, social, politic, militar etc.).

Corelaţia de interdependenţă între sistemul po-
litic şi sistemul militar este esenţială, deoarece pu-
terea politică este liantul care asigură dinamismul 
celorlalte subsisteme, inclusiv al celui militar. 

Sistemul politic este alcătuit din relaţiile poli-
tice (şi politico-militare), instituţiile politice, con-
cepţiile politice (inclusiv cele politico-militare) şi 
subsistemul de organizare şi conducere, care asi-
gură conducerea politico-militară.

Perspectiva sistemică asupra proceselor politi-
co-militare, care stau la baza elaborării şi imple-
mentării deciziilor din acest domeniu fluid al vieţii 
societăţii naţionale, europene sau euro-atlantice, 
reprezintă promovarea spiritului ştiinţific necesar 
în efortul de depăşire a graniţelor artificiale ce se-
pară componentele realităţii, care, în fond, este una 
singură, o realitate indivizibilă.

Ca orice sistem, şi cel politico-militar, fie că 
este vorba de unul naţional sau chiar continental, 
reprezintă un ansamblu de elemente ori subsiste-
me care sunt în conexiune şi interacţiune recipro-
că, formând/desemnând o entitate (un întreg) cu 
funcţii şi caracteristici proprii, specifice întregului 
şi complet diferite de cele ale elementelor compo-
nente.

Ordinea interioară a sistemului politico-militar 
este impusă de natura şi dinamica legăturilor şi re-
laţiilor dintre părţile componente şi întreg, acestea 
fiind nişte raporturi dintre sistem şi subsisteme. Şi 
în acest caz particular, coeziunea legăturilor inter-
ne ale sistemului, de care ne ocupăm aici, este mult 
mai trainică (puternică) decât legăturile sistemului 
cu mediul extern.

Pentru definirea sistemului politico-militar, 
vom porni de la structura şi funcţionalitatea 
sistemului. Din punct de vedere structural, sistemul 
politico-militar este un subsistem al sistemului 
social naţional, dar şi al sistemului politico-
militar european, respectiv al NATO. Iată, deci, 
complexitatea structurii şi conexiunilor care rezultă 
pentru acest sistem, care se compune din relaţiile 
politico-militare, instituţiile politico-militare, 
concepţiile politico-militare, formele şi mijloacele 
acţiunii politico-militare, normele şi valorile 
aferente. Din punct de vedere funcţional, sistemul 
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politico-militar asigură organizarea şi conducerea 
societăţii în ansamblu, în condiţii de securitate, şi 
conducerea forţelor armate din MApN, MAI etc. 
Aşadar, sistemul politico-militar este ansamblul 
structural de relaţii care se intercondiţionează şi 
asigură buna funcţionare şi îndeplinire a misiunilor 
pe care le au forţele armate (armata, jandarmii, 
trupele SRI, forţele speciale etc.).

Analizând componentele şi relaţiile sistemului 
politico-militar, se constată că există două feluri 
de legături (raporturi): 1) între diferite categorii şi 
grupuri sociale care urmăresc înfăptuirea pe plan 
intern a unor interese în raport cu puterea de stat 
şi 2) relaţii politice interstatale (internaţionale) cu 
ONU, NATO, statele NATO, UE, statele UE etc.

Conţinutul şi intercondiţionările dintre relaţiile 
politico-militare interne şi cele internaţionale 
(externe) reprezintă o sferă de importanţă vitală a 
domeniului politico-militar.

Relaţiile politico-militare reprezintă anumite 
relaţii sociale (specifice), în care reprezentanţii 
naţiunii şi ai instituţiilor acţionează pentru orga-
nizarea şi conducerea politico-militară a societăţii. 
Aceste relaţii au caracter programatic, organizat şi 
se manifestă numai prin intermediul instituţiilor 
politice naţionale şi al organizaţiilor internaţiona-
le (ONU, NATO, UE etc.), precum şi între state, 
pentru optimizarea şi conducerea politico-militară 
a societăţii.

Nu se pot lua decizii politico-militare optime 
fără cunoaşterea componentelor sistemului politic 
şi celui militar, raporturilor de putere, ipostazelor 
puterii, modalităţilor de asigurare a organizării şi 
conducerii politico-militare a societăţii româneşti 
în contextul aderării noastre la NATO şi la UE şi a 
realizării procesului de guvernare.

În aceeaşi ordine de idei, factorii de decizie po-
litico-militară sunt obligaţi să analizeze cu aten-
ţie corelaţiile între apărarea naţională şi apărarea 
colectivă, să tragă concluziile ce decurg din acest 
demers şi să le folosească în procesul de elaborare 
a deciziilor. Rezultă de aici că aceştia trebuie să se 
consulte permanent atât cu organismele NATO, cât 
şi cele ale UE şi să armonizeze, cu multă diploma-
ţie şi artă strategică, interesele, deciziile şi acţiuni-
le politico-militare naţionale cu cele ale aliaţilor şi 
partenerilor UE.

Sunt, aşadar, necesare cunoştinţe temeinice şi 
veridice despre sistemul politic şi militar, valorile 
şi normele politice şi militare care determină for-
marea convingerilor, atitudinilor şi conduitei po-

litico-militare democratice şi responsabile, astfel 
încât fiecare decident să poată face o analiză politi-
co-militară ştiinţifică şi să poată acţiona în deplină 
cunoştinţă de cauză.

Dacă în trecut strategia studia doar războiul şi 
rămânea cantonată numai în război, astăzi strate-
gia are o sferă mult mai mare de manifestare, iar 
războiul este doar o mică parte a acesteia. Strategia 
a devenit „arta de a coordona ansamblul forţelor 
unei naţiuni pentru a-i asigura acesteia locul şi ro-
lul definit de proiectul politic al guvernării”3. De 
aceea, este nevoie de binomul strateg-om politic, 
care să ia decizia politică-strategică.

Pe această bază se poate exercita o conduce-
re politico-strategică care să facă să dispară acea 
prăpastie dintre politică şi strategie. Neînţelegând 
această problemă politico-militară, în Primul Răz-
boi Mondial, de exemplu, mareşalul Foch a înche-
iat armistiţiul în loc să declanşeze ofensiva din 
Lorena. 

Politica şi strategia trebuie să conlucreze şi să se 
sprijine reciproc. Acolo unde strategia nu reuşeşte 
să obţină victoria, trebuie să intervină politica, 
pentru a salva situaţia. Aşa s-a consolidat Atena, 
după înfrângerea suferită în războiul peloponesiac, 
Franţa după Poitiers şi Azincourt, Prusia după 
înfrângerea de la Jena, Germania şi Japonia după 
ce au fost distruse în cel de-al Doilea Război 
Mondial etc.

Formarea culturii politice şi militare, a menta-
lităţilor şi comportamentelor democratice, caracte-
ristice factorilor de decizie din NATO şi UE, con-
cură la dezvoltarea capacităţii demnitarilor, gene-
ralilor şi ofiţerilor români de a înţelege problemele 
politico-militare şi de a-şi forma propriile criterii 
de apreciere a activităţilor politico-militare.

De aici reiese şi necesitatea articulării preocu-
părilor româneşti la marile probleme cu care se 
confruntă ONU, NATO şi UE, deoarece România 
este un subsistem al acestor sisteme mari.

Domeniul politico-militar are trei aspecte prin-
cipale: sistemul politico-militar, acţiunea politico-
militară şi gândirea politico-militară, toate acestea 
exercitând, într-o strânsă interdependenţă, o mare 
influenţă asupra conţinutului deciziilor politico-
militare4.

Domeniul politico-militar şi deciziile din acest 
domeniu au apărut pe o anumită treaptă a dezvoltă-
rii sociale, în perioada trecerii societăţii omeneşti 
spre sclavagism.

Activităţile oamenilor sunt canalizate de o ase-
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menea manieră încât să asigure o dezvoltare con-
ştientă, iar gândirea politică nu poate fi separată de 
cea militară (nici gândirea militară de cea politică). 
Ea a propulsat apărarea naţională în sfera apărării 
colective continentale şi transcontinentale.

Pe lângă faptul că decizia politico-militară pro-
movează anumite interese naţionale şi de apărare 
colectivă (NATO), se constată că, pe măsură ce so-
cietatea se dezvoltă, aceste decizii capătă o impor-
tanţă din ce în ce mai mare şi o arie de cuprindere 
europeană. Totodată, dacă în trecut precumpănea 
partea militară a deciziei politico-militare, azi, şi 
cu atât mai mult în viitor, va prevala cealaltă parte 
(politică), cu multe preocupări de securitate. Cu-
noscând că omul este mai întâi un „zoon-politi-
kon”, nu e de mirare că accentul va fi pus mereu pe 
latura politică, şi nu pe cea militară. În prezent, nu 
există o problemă politico-militară mai mare decât 
cea de securitate.

Aşadar, centrul de greutate al acestor decizii se 
deplasează spre domeniul politic, dar nu numai la 
nivel strategic, ci şi la celelalte niveluri - operativ 
şi, uneori, chiar la nivel tactic -, căci lupta armată 
este din ce în ce mai mult controlată de factorul 
politic.

Rezultă că rolul domeniului politic este din ce 
în ce mai mare în fenomenul politico-militar con-
temporan, în care consolidarea apărării naţionale 
conduce la structurarea unei apărări colective mai 
puternice. Interdependenţa tuturor fenomenelor 
epocii contemporane, care au generat globalizarea, 
îşi pune amprenta şi asupra conţinutului deciziilor 
politico-militare. Astăzi, sistemul politico-militar 
structurat la nivel naţional tinde să se extindă în 
forme de organizare continentală şi chiar interna-
ţională.

De aceea şi deciziile politico-militare nu se mai 
iau doar la nivel naţional, ci, în primul rând, la ni-
velul ONU şi al organizaţiilor de apărare colectivă, 
aşa cum este şi NATO. Astfel, Consiliul de Secu-
ritate al ONU are putere de decizie în gestionarea 
securităţii colective, dispune de diferite mijloace 
pentru soluţionarea diferendelor inter şi intrastata-
le, care pun în pericol menţinerea păcii şi securită-
ţii internaţionale, mergând până la utilizarea forţei 
armate (art.44 din Carta Naţiunilor Unite)5.

Dacă în trecut deciziile politico-militare repre-
zentau apanajul unui număr limitat de oameni, azi 
aparţin unui segment social tot mai larg, în care 
militarii au un loc tot mai important. Iată de ce 
creşte importanţa ştiinţelor politice, militare etc., 

care fundamentează decizia politico-militară sau, 
cu alte cuvinte, care oferă fundamentul ştiinţific 
factorilor de decizie politico-militară.

2. Influenţa concepţiilor economice, politice 
şi militare asupra deciziilor politico-militare

Concepţiile politico-militare sunt reflectate în 
doctrinele politice şi în cele militare. Aceste con-
cepţii cunosc schimbări radicale de-a lungul seco-
lelor, întrucât, dacă în secolul al XIX-lea războiul 
şi, respectiv, deciziile politico-militare deveniseră 
naţionale, în următorul secol (al XX-lea) ele au de-
venit ideologice. 

Dacă în secolul al XIX-lea războiul era indus-
trial, în secolul al XX-lea el era total6 (toate re-
sursele statului erau mobilizate pentru război). 
Funcţionarea sistemului politico-militar este influ-
enţată şi chiar determinată de contradicţia care se 
manifestă între competenţa procesului ştiinţific de 
fundamentare a deciziilor politico-militare şi in-
formarea incompletă, uneori inoportună, respectiv 
gradul scăzut de cunoaştere a evenimentelor poli-
tico-militare.

În condiţiile creşterii complexităţii şi dinamicii 
problemelor politico-militare, este necesară o înal-
tă competenţă a persoanelor care conduc procesele 
de informare, de prelucrare a informaţiilor, de dia-
gnoză şi prognoză, dar şi a factorilor de decizie.

Toate aceste persoane trebuie să cunoască 
progresul realizat în producţia de armament şi 
efectul care l-a avut în dilatarea spaţiului de operaţii 
şi contractarea timpului în care se realizează 
misiunile şi obiectivele acţiunilor politico-militare, 
ale operaţiilor etc., ca şi conţinutul conceptului de 
geostrategie (care se referă la strategia spaţiilor 
mari şi de coordonare a operaţiilor desfăşurate 
simultan în diferite teatre). 

Contradicţia dintre scientizarea procesului de 
conducere şi complexitatea şi fluiditatea fenome-
nelor şi proceselor politico-militare poate fi rezol-
vată numai prin conlucrarea activă între puterea 
politică şi oamenii de ştiinţă. Contradicţia de care 
vorbeam apare şi din cauza denaturării unităţii din-
tre drepturi şi îndatoririle civice, căci unii cetăţeni 
fac apel numai la drepturi şi desconsideră îndato-
ririle, pe care le au într-o societate democrată, în 
conformitate cu constituţia şi legile ţării.

Puterea politică nu se exercită numai prin mij-
loace militare, ci şi prin cele politice, economice, 
juridice ş.a. Aşadar, se poate vorbi de puterea mi-
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litară a unui stat, dar numai în condiţiile în care 
aceasta este sub conducerea unei puteri politice.

De aceea, deciziile politico-militare se iau de 
către puterea politică, întrucât această putere are şi 
o funcţie programatică, decizională.

Prin efortul acestor decizii politico-militare se 
poate obţine succesul sau insuccesul unor acţiuni 
militare. Succesul se obţine numai dacă deciziile 
sunt corespunzătoare, viabile şi oportune.

Deciziile politico-militare iau, de regulă, forma 
unor legi, decrete, hotărâri, ordine ale miniştrilor 
etc.

Dacă programul de acţiune şi deciziile politico-
militare sunt în concordanţă cu cerinţele progresu-
lui şi dezvoltării societăţii şi cu legile (principiile) 
luptei armate, atunci puterea politică câştigă în au-
toritate, statul şi armata devin mai puternice.

În elaborarea şi implementarea deciziilor politi-
co-militare, puterea politică trebuie să se foloseas-
că judicios de următoarele funcţii: programatică, 
organizatorică, ideologică, economico-financiară, 
coercitivă, de control, pregătire de specialişti mi-
litari etc.

3. Influenţa puterii politice asupra deciziilor 
politico-militare

Deciziile politico-militare se iau de instituţii şi 
organizaţii specifice, cum ar fi: CSAT, Preşedin-
tele României, Parlament, Guvern, NATO, ONU, 
OSCE etc.

Puterea politică este democratică sau dicta-
torială; când cetăţenii sunt consultaţi şi îşi dau 
consimţământul pentru deciziile care concordă 
cu aspiraţiile lor este vorba de putere democrată. 
Puterea dictatorială foloseşte mijloacele şi forţele 
militare de represiune pentru înfrângerea voinţei 
cetăţenilor.

Autoritatea politică este capacitatea puterii 
de a obţine ascultare fără constrângere. Lecţiile 
istoriei universale şi naţionale ne învaţă că 
autoritatea politică este limitată. Aşa, de exemplu, 
în România, Ceauşescu a fost înlăturat de la putere 
de revoluţionarii din decembrie 1989, iar în Franţa, 
ştim câte revoluţii şi lovituri de stat au fost. Prin 
urmare, autoritatea politică trece în mâna altora, 
atunci când intră în conflict cu voinţa majorităţii, 
deoarece ea reprezintă voinţa grupurilor sociale 
care sunt la conducerea statului, voinţă extinsă 
la nivelul întregii societăţi (ea apare ca „voinţă 
a tuturor”, adică este legitimă). Când dictatorii 

folosesc mijloace de represiune şi ordonă armatei 
să înăbuşe în sânge o revoluţie, armata nu se mai 
supune autorităţilor politice. Aşa s-a întâmplat şi 
în Revoluţia din decembrie 1989, când armata 
a trecut de partea poporului. Atunci Armata 
României a luat o decizie politică. Ea a mai luat 
decizia de a trece puterea sub autoritatea CPUN, a 
reprezentanţilor revoluţionarilor români.

În alte ţări, care au fost mulţi ani sub dictatu-
ră, ca, de exemplu, Mauritania, după mai multe 
încercări nereuşite ale diferitelor grupuri militare, 
la începutul lunii august 2005, garda personală a 
dictatorului a dat o lovitură de stat, iar puterea a 
luat-o un Consiliu militar. Aşadar, în Mauritania 
s-a instaurat dictatura militară.

În deciziile politico-militare şi în implementarea 
acestora sunt implicate aproape toate domeniile 
vieţii societăţii. De pildă, atunci când s-a luat, la 
Snagov, prin consens, decizia partidelor politice 
de aderare a României la NATO (Declaraţia apel 
a participanţilor la Forumul NATO 2002), au fost 
necesare o mulţime de alte decizii, nu numai în 
domeniul militar, ci şi în alte domenii legate de 
stabilitatea politică, sistemul legislativ (bazat 
pe o nouă Constituţie cu principii democratice), 
drepturile omului şi oportunităţi egale pentru 
toţi cetăţenii, drepturile minorităţilor, protecţia 
copiilor, libertatea mass-media, economie, lupta 
împotriva corupţiei şi crimei organizate, relaţii 
externe etc.

Prin consensul partidelor politice, de aderare a 
României la NATO, s-a exprimat o decizie politi-
co-militară care a obţinut consimţământul general 
al societăţii româneşti, pentru că orice societate are 
nevoie, în primul rând, de securitate, pentru a se 
putea dezvolta.

Astfel, prin consensul de la Snagov, din 31 
martie 2001, toţi subiecţii politici şi-au exprimat 
voinţa de a asigura funcţionarea societăţii româ-
neşti în deplină securitate, pe temeiul unei decizii 
care nu se bazează pe ceea ce îi deosebeşte, ci pe 
ceea ce îi uneşte pe toţi cetăţenii, indiferent de et-
nie, culoare politică etc. Astfel, consensul politic, 
am putea spune politico-militar, realizat la Snagov, 
a scos în evidenţă un exemplu de maturitate şi de 
cultură politică, precum şi de responsabilitate ci-
vică majoră.

Puterea politică nu este o forţă şi nici o autoritate, 
dar ea condiţionează existenţa şi dezvoltarea 
ambelor fenomene. Există doctrine politice în care 
puterea politică este identificată cu forţa şi anume 
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cu forţa militară. Această eroare provine de la ideea 
considerării forţei ca o componentă, o ipostază a 
puterii politice.

În ianuarie 1934, după ce a fost asasinat, la Si-
naia, Ion Duca, primul ministru al României, s-a 
introdus starea de asediu pentru a se asigura or-
dinea în ţară. Apoi, în 1935, s-a perpetuat această 
stare, iar guvernul a pretins că nu va uza de dreptul 
de a prelungi pe încă 6 luni starea de asediu. Dar 
nu s-a ţinut de promisiune, căci, după ce a prelun-
git acest regim, a cerut Parlamentului reînnoirea 
acestuia. De aceea, Armand Călinescu spunea 
că „… guvernarea liberală nu este posibilă fără 
starea de asediu …Cum se explică, domnilor de-
putaţi, acest fenomen? Guvernaţi dumneavoastră 
în împrejurări extraordinare? Guvernaţi dumnea-
voastră în împrejurări aşa de grave, încât este ne-
voie ca autoritatea civilă să fie în mod permanent 
şi legal sprijinită de autoritatea militară? Sau 
dumneavoastră sunteţi un guvern slab, un guvern 
incapabil de a trăi singur, un guvern care nu poate 
exista decât în atmosfera de seră pe care i-o dă 
starea de asediu.

Împrejurări excepţionale? Domnilor deputaţi, 
în adevăr, am văzut în multe părţi, aiurea, con-
vulsiuni, am văzut revoluţiuni (revoluţii - n.a.)! 
În Grecia, în Spania, în Japonia. Pretutindeni s-a 
introdus starea de asediu pentru o clipă, s-a re-
stabilit ordinea cu promptitudine, dar regimul de 
excepţie a fost apoi repede abandonat.

În asemenea condiţiuni, mă întreb: ce pot spune 
străinii care aud că la noi, de doi ani şi jumătate, 
stăruie starea de asediu neîntrerupt?”7 Comenta-
riile sunt de prisos.

4. Influenţa unor grupuri de interese asupra 
deciziilor politico-militare

Uneori, deciziile politico-militare sunt influen-
ţate de anumite personalităţi neoficiale cu o mare 
capacitate de influenţă la cele mai înalte niveluri 
politice şi militare ale statului.

Prin orice decizie politico-militară se promo-
vează, în fond, anumite interese de diverse forme, 
precum: interese generale, de grup social, naţio-
nale, internaţionale, economice, spirituale, politice 
etc. Până şi deciziile politico-militare pot fi influ-
enţate de oameni de afaceri, de grupuri de presiu-
ne etc., pentru promovarea unor interese de grup, 
străine interesului naţional.

Influenţa politico-militară există şi se prezintă 

sub forma unor acţiuni politice întreprinse mai ales 
deliberat, în scopul formării sau modificării unor 
decizii politico-militare, unor comportamente po-
litice sau militare ale unor demnitari, grupuri, in-
divizi etc.

Această influenţă politico-militară se manifes-
tă sub impulsul unor interese şi relaţii de grupuri, 
care luptă pentru putere, recurgând la diferite mij-
loace economice, politice, psihologice etc. Influ-
enţa aceasta poate fi uneori mai importantă decât 
puterea atunci când ea determină modificarea de-
ciziilor politico-militare. De mare importanţă în 
acest context este prestigiul politic al factorilor de 
decizie politico-militară, care intervine în procesul 
de elaborare şi de implementare a acestor decizii. 
Prestigiul politic reprezintă, de fapt, o influenţă 
exercitată pe baza autorităţii unui factor de decizie, 
în care precumpănesc aspectele de ordin moral, 
afectiv, şi nu puterea şi mijloacele de influenţare. 
De aceea, unele grupuri luptă pentru a deveni pre-
stigioase şi, uneori, acţionează pentru discreditarea 
altora şi ştirbirea prestigiului lor politic.

Puterea politică este cu atât mai mare cu cât se 
bucură de un prestigiu sporit şi viceversa. Dar nu 
întotdeauna prestigiul conferă în mod automat şi 
forţă (forţă militară). Prin urmare, prestigiul de-
cidenţilor nu se poate confunda nici cu puterea şi 
nici cu autoritatea politică, deoarece el nu este su-
ficient pentru a crea puterea politică, deşi este un 
însoţitor permanent al puterii.

Reprezentând o problemă centrală a sistemu-
lui politico-militar (naţional, al NATO sau al UE), 
puterea politică poate impune ordinea, progresul 
social, bunăstarea oamenilor, securitatea colectivă 
etc., însă condiţionate de caracterul democrat al 
procesului de conducere (management).

5.  Influenţarea deciziilor politico-militare de 
către legile naţionale şi internaţionale

În procesele amintite anterior trebuie respecta-
te legile, începând cu cele referitoare la drepturile 
omului (Declaraţia universală a drepturilor omu-
lui, Convenţia europeană asupra drepturilor omu-
lui, Pactul internaţional cu privire la drepturile 
politice civile, Actul final de la Helsinki şi actele 
reuniunilor generale europene de la Madrid, Vie-
na, Copenhaga, Paris din anii 1983, 1989, 1990 şi, 
respectiv, 1991).

Deciziile politico-militare trebuie să respecte 
prevederile legilor naţionale şi convenţiilor inter-
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naţionale. În orice stat de drept, forţele armate sunt 
plasate sub controlul autorităţii civile, în faţa căre-
ia răspund de respectarea legilor şi, în primul rând, 
a Constituţiei. Confruntările acute dintre partide 
pot degenera în războaie civile. Deci, lupta dintre 
partide poate conduce la lupta armată, iar exemple 
sunt din belşug în istoria universală, ca şi în istoria 
României. Convulsiile şi antagonismele economi-
co-sociale ireconciliabile pot degenera în răscoale 
şi războaie. În anumite conjuncturi internaţionale 
şi ale unor slăbiciuni ale factorilor politico-militari 
interni, se pot instaura dictaturi, aşa cum a fost, de 
pildă, dictatura regală a lui Carol al II-lea.

În anul 1940, România a pierdut multe teritorii, 
din cauza slăbiciunii factorilor de decizie politico-
militară ai statului şi, în primul rând, a lui Carol al 
II-lea, care a instaurat dictatura regală, a suprimat 
libertăţile democratice şi a constituit un singur par-
tid proregalist.

Ca urmare a presiunilor politice şi diplomatice 
exercitate de URSS şi Germania hitleristă asupra 
României (a pactului Ribbentrop-Molotov) şi a 
deciziei lui Carol al II-lea, teritoriul statului român 
a fost sfârtecat (Basarabia, Bucovina de Nord, 
Herţa, Transilvania de Nord şi cadrilaterul au fost 
răpite în mod samavolnic de URSS şi Ungaria 
horthystă).

A urmat al Doilea Război Mondial, în care Ro-
mânia, în urma deciziei regelui Mihai I, a întors 
armele împotriva Germaniei hitleriste şi Ungariei 
horthyste, astfel încât, la sfârşitul războiului, Ro-
mânia a recucerit Transilvania de Nord. După cel 
de-al Doilea Război Mondial, omenirea a înţeles 
că asigurarea păcii mondiale şi respectarea drep-
turilor omului nu mai trebuie tratate ca „trebuiri 
interne ale statelor”, ci ca probleme ale întregii 
comunităţi internaţionale; astfel, drepturile omului 
sunt, acum, asociate cu drepturile popoarelor. La 
16 decembrie 1966, Adunarea Generală a ONU a 
adoptat Pactul internaţional cu privire la drepturile 
economice, sociale şi culturale şi Pactul internaţi-
onal cu privire la drepturile civile şi politice. Cele 
două pacte precizează că exercitarea drepturilor 
civile, politice, economice, sociale şi culturale nu 
poate fi supusă la nici o limitare, trebuie să asi-
gure recunoaşterea drepturilor altora, satisfacerea 
exigenţelor moralei, ordinii publice şi securităţii 
statului.

Sistemul naţional de ordine publică cuprin-
de: legislaţia, forţele de ordine publică, sistemul 
de pregătire (instruire) şi conducerea. Sistemul 

trebuie să fie flexibil, oportun, condus prin deci-
zii legale, care să menţină sau să refacă starea de 
echilibru şi de normalitate corespunzătoare siste-
mului democratic. Puterea militară a statelor poate 
fi uneori subminată de politicianismul practicat de 
unii oameni politici care, prin înşelătorii şi practici 
imorale, se folosesc de poziţia lor pentru realizarea 
unor interese personale. În acest scop, ei fac apel la 
viclenie şi manipulează cetăţenii.

În perioada crizelor economice sau chiar poli-
tice se practică diversiunea politică, constând în 
supralicitarea fricii prin prezentarea unui eventual 
pericol. În acest sens, se pot răspândi unele zvo-
nuri, pentru a pune într-o lumină nefavorabilă unii 
adversari politici, a-i discredita sau pentru a învrăj-
bi unele grupuri etnice etc.

În adoptarea şi implementarea unor decizii po-
litico-militare ar fi benefică valorificarea cu dis-
cernământ a tradiţiilor democratice şi a practicii 
politico-militare din statele aliate (SUA, Marea 
Britanie, Franţa, Olanda, Germania etc.).

Fenomenele destabilizatoare, violenţa în grup, 
crima organizată, acţiunile teroriste, traficul de 
droguri, de armament şi muniţii şi conflictele inter-
ne, care au culminat cu mineriadele, pun în pericol 
procesul de consolidare a democraţiei şi statului 
de drept.

Deciziile politico-militare au mai multe sco-
puri: apărarea naţională, apărarea colectivă, un 
climat de viaţă politică şi socială sănătoasă, care 
să sprijine îmbunătăţirea calităţii vieţii materiale 
şi spirituale a cetăţenilor, întărirea independenţei 
şi suveranităţii statului; orice societate înfloreşte 
şi progresează în cadrul unei democraţii autenti-
ce, dacă este apărată şi are asigurată securitatea. 
În orice stat este necesară apărarea şi consolidarea 
instituţiilor democratice, în special împotriva ac-
telor de terorism, în primul rând, prin strategii de 
prevenţie/combatere a nerespectării/încălcării le-
gilor, de implementare a doctrinei ordinii publice 
şi a doctrinei apărării naţionale.

Adunarea Generală a ONU a adoptat numeroa-
se declaraţii şi convenţii privind drepturile omului 
referitoare la genocid, discriminare rasială, refu-
giaţi, sclavie, străini, exil etc., pe baza cărora au 
apărut unele legi de care trebuie să se ţină seama la 
elaborarea deciziilor politico-militare.

Dar, în acelaşi timp, în Declaraţia universală 
a drepturilor omului se arată că „orice persoană 
are îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece numai 
în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă 
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şi deplină a personalităţii sale”. Aceste îndatoriri 
sunt înscrise în Constituţia României.

Apărarea drepturilor omului, a domniei legii, a 
stării de ordine şi normalitate se fac prin acţiuni şi 
mijloace ale Jandarmeriei, ca urmare a unor decizii 
care să asigure siguranţa statului şi a cetăţenilor, 
stabilitatea, ordinea, securitatea, moralitatea şi ci-
vismul.

Toate aceste acţiuni se desfăşoară în urma unor 
decizii politico-militare care au la bază: Constitu-
ţia României, Legea 30/1990 privind funcţionarea 
CSAT, Legea 40/1990 privind organizarea şi func-
ţionarea MAI, Legea 41/1990 privind organizarea 
şi funcţionarea MApN, Legea 51/1991 referitoare 
la organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 
Legea 61/1991 privind sancţionarea unor încălcări 
ale normelor de convieţuire socială, ordinii şi liniş-
tii publice şi Legea 116/1998 privind organizarea 
şi funcţionarea Jandarmeriei Române.

Pe baza valorilor democraţiei, drepturilor omu-
lui şi statului de drept, NATO (din care face par-
te acum şi statul român) şi-a asumat obiectivul 
menţinerii şi apărării libertăţii şi securităţii tuturor 
membrilor săi, deci şi a României, prin mijloacele 
politice şi militare.

Raporturile dintre societatea politică, societatea 
civilă şi societatea militară exprimă gradul de de-
mocratizare a societăţii. Legile sunt şi ele raporturi 
de reglementare a relaţiilor dintre cetăţeni, armată 
şi guvernanţi.

Societatea politică are însă tendinţa de a-şi sub-
ordona societatea civilă, sprijinindu-se uneori pe 
societatea militară. De aceea, în Declaraţia Revo-
luţiei Franceze din 1789 – cu 200 de ani înaintea 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – se arată 
că societatea civilă este o comunitate de oameni 
liberi şi egali care există înaintea autorităţii de stat, 
iar puterea de stat trebuie să fie fundamentată pe 
consensul poporului. 

NOTE:

1 Carta Naţiunilor Unite, San Francisco, 26 iunie 1945.
2 http://cssas.unap.ro/ro/publicaţii/carti/opinii: htm
3 Hervé COUTAU-BEGARIE, Tratat de Strategie.
4  Călin VÂLSAN, Politologie, pp.56-61.
5 Carta Naţiunilor Unite, San Francisco, 26 iunie 1945.
6  Hervé COUTAU-BEGARIE, op.cit., p.25.
7 Armand CĂLINESCU, Discursuri parlamentare 
1934-1937, vol II, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 
Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938, pp.35-
50.

Colonelul (r) prof.univ.dr. Eugen SITEANU este cercetător ştiinţific gradul III în cadrul 
Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I”. A publicat numeroase lucrări de specialitate  în următoarele domenii: management, 
fiabilitate, mentenanţă, securitate naţională, strategie militară, artă militară etc. 
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ROMÂNIA ŞI ZONA EXTINSĂ A MĂRII 
NEGRE: BSEC ŞI/SAU NOUL GUAM

Dr. Paul DUŢĂ 

Valoarea strategiei de vecinătate a UE este 
destul de controversată, neexistând o opţiune 
între „un cordon sanitar” sau lansarea de planuri 
regionale de acţiune pentru Zona Extinsă a Mării 
Negre (ZEMN). Din fericire, România este un 
posibil promotor al intereselor ZEMN la Bruxelles 
şi coagulant de energii în regiune după modelul 
„finlandez” din dimensiunea nordică. 

Oricum, UE trebuie să se implice serios în 
vecinătatea sa, în mod unilateral, bilateral sau 
multilateral, pentru a elimina inapetenţa actuală. 
Pentru toată lumea este clar că a venit timpul pen-
tru noi iniţiative în ZEMN.

Dintre construcţiile politice ale zonei, studiul 
analizează două: Organizaţia pentru Coopera-
re Economică a Mării Negre (CEMN) şi Gru-
pul Georgia, Ucraina, Azerbaidjan şi Moldova 
(GUAM). În primăvara 2005, GUAM a lansat 
apelul pentru noi politici şi iniţiative diplomatice 
în zonă, pentru o nouă structură zonală dedicată 
promovării democraţiei şi dezvoltării şi va lua lo-
cul rămăşiţelor celei actuale.

Vorbind despre UE, orice iniţiativă regională 
trebuie să includă Rusia. Proiectele antiruseşti, 
cum a fost cel al GUUAM, sunt contraproductive 
regionalismului în ZEMN. Or, singura structură 
politică care face faţă exigenţelor UE este 
CEMN; viitorul zonal, este cert, nu poate ignora 
importanţa geostrategică a României. 

UE şi ZEMN

UE are cel puţin trei strategii legate de ZEMN: 
extinderea sa către sud-estul Europei şi Turcia, 
Politica Europeană de Vecinătate (PEV) pentru 
vecinii săi din est (şi bineînţeles şi pentru cei din 
sud) şi „cele patru spaţii comune” cu Rusia1. To-
tuşi, acestea sunt insuficiente. 

Formarea şi dezvoltarea schemelor transnaţio-
nale de securitate şi cooperare la periferia UE lăr-
gite pot să asigure un format valoros prin care să 
fie depăşite limitele strategiei sale de vecinătate2.

ZEMN, ca un important format al regionalis-
mului, poate deveni un instrument valoros pentru 
rezolvarea problematicii strategiei de vecinătate a 
UE3.

Potrivit unei perspective4, structura internaţio-
nală a spaţiului european devine treptat o structură 
poststatală. 

UE capătă configuraţia unui model imperial 
poststatal, cu o reţea de politici, cu o diversitate 
multietnică şi cu o cooperare transfrontalieră. În 
orice caz, contextul UE este definit prin „statul-
actor” ca fiind componenta majoră, iar distanţa 
acestuia de centru se măsoară nu numai în termeni 
geografici, dar şi, mult mai important, prin siste-
mul instituţionalizat. „Distanţa” administrativă şi 
instituţională determină gradul de integrare în UE, 
conform prezentării de mai jos5. 

Construcţia europeană se face prin trei modali-
tăţi principale6 - ca „membru”, „partener” sau prin 
includerea într-un proces de „stabilizare”. Regimul 
de „stabilizare” precede „parteneriatul”, cum este 
cazul statelor din Europa Centrală, iar „parteneria-
tul” precede obţinerea calităţii de „membru”.

Promisiunea de acordare a statutului de „mem-
bru” a constituit cel mai puternic instrument de 
politică externă al UE. Prin el se marchează tre-
cerea din categoria „afară” în „interiorul” conste-
laţiei statelor UE, respectiv, depăşirea unei bariere 
deosebit de importante, altfel spus, modelatoarea 
dinamicii securităţii şi integrării europene.

Calitatea de „partener” este animată de obiecti-
ve diferite şi generează alt rezultat decât integrarea, 
deşi are aceleaşi rădăcini conceptuale cu lărgirea 
UE. În esenţă, calitatea de „membru” oferită veci-
nilor de către UE este incluzivă; sunt puse anumi-
te condiţii şi oferite anumite avantaje în vederea 
integrării. Calitatea de „partener” oferită de Bru-
xelles este exclusivă; această calitate este adesea 
fără efect şi, mai degrabă, lipsită de atractivitate, 
fără vreo influenţă asupra prezervării securităţii pe 
continent7.
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PEV este destinat să ofere „mai mult decât un 
parteneriat şi mai puţin decât calitatea de mem-
bru”, să împartă cu statele partenere „totul, dar 
fără instituţii”, pentru sprijinirea reformelor lor8. 
Bugetul UE 2007-2013 va include şi noul instru-
ment financiar al vecinătăţii europene. Acesta va 
înlocui actualele instrumentele financiare ale poli-
ticii de vecinătate, ducând la o creştere a fonduri-
lor alocate PEV. 

Acestea sunt structurate pe două categorii, una 
pentru proiectele bilaterale de frontieră şi cealaltă 
pentru proiectele multilaterale. Noutatea cea mai 
importantă este că vor fi finanţate acţiuni atât în 
interiorul, cât şi în exteriorul UE9.

Strategia de vecinătate a UE este deosebit de 
controversată, constatându-se trei mari defecte ale 
PEV - ambiguitatea10, lipsa unei finalităţi clare11 şi 
unilateralismul12. 

Astfel se explică de ce PEV este inadecvată 
provocărilor de securitate şi integrare cu care se 
confruntă UE şi vecinii săi13.

Inabilitatea (sau lipsa de interes) a Bruxellesu-
lui de a înzestra PEV cu o finalitate mult mai sub-
stanţială transformă această politică într-un „cor-
don sanitar” de securitate fără sens, retrăgându-i 
valoarea de strategie. Combinaţia de politici cvasi-
imperiale cu o logică lipsită de consistenţă riscă să 
devină mai degrabă o sursă de alienare decât una 
de atracţie faţă de UE14.

UE - între „un cordon sanitar” şi lansarea 
planurilor de acţiune regională

Coordonatele majore ale politicilor UE faţă de 
statele vecine sunt:

1) Regiunile trebuie să fie cât mai incluzive 
politic16. 

2) UE trebuie să sprijine „iniţiativele generoa-
se” ale statelor membre interesate să participe la 
aranjamentele regionale17. 

3) Regionalismul promovat de către UE, prin 
strategia de vecinătate, trebuie să acorde un rol 
sporit Rusiei18. Un canal deschis, major, precum şi 
sprijinul activităţilor regionale în cadrul PEV pot 
asigura un cadru de dialog şi de promovare a par-
teneriatului strategic UE-Rusia.

4) Regionalismul promovat de către UE în ve-
cinătatea sa trebuie să fie concentrat, în faza ini-
ţială, pe aspectele „soft” de securitate. Cadrul 
regional de cooperare a constituit o modalitate 
remarcabilă de atenuare a tensiunilor, de creştere 
a încrederii între actori şi în „desecurizarea” unor 
probleme acute. 

5) Se impune ca UE să elaboreze o nouă gene-
raţie de planuri de acţiune regionale. În principiu, 
aşa-numita „a doua fereastră” a ENPI va fi dedica-
tă proiectelor multilaterale PEV19.
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România – capul de pod al UE pentru sud-
estul european

Printre actualele şi viitoarele state membre UE, 
România este un posibil avocat al ZEMN la Bru-
xelles. Bucureştiul îşi poate exploata poziţia geo-
politică, fiind cel mai important cap de pod pen-
tru sud-estul european şi, de aceea, îndreptăţită să 
promoveze interesele de vecinătate ale UE pentru 
ZEMN. „România, condusă de căpitanul Băsescu 
ca nou preşedinte, cu statutul de membru NATO 
şi cu perspectiva de a deveni şi membru al UE, 
se prezintă ca un interesant promotor al ideii de 
cooperare în spaţiul Mării Negre. Modelul rolului 
pe care l-a jucat Finlanda în cadrul Dimensiunii 
nordice prin anii 1990 pare să fi sunat ca un clo-
poţel la Bucureşti. 

Acesta este unul din cele câteva exemple în care 
statele noi primite în UE îşi transpun, cu familia-
ritate, preferinţele de politică externă regională în 
politici ale UE.”20

România poate copia modelul finlandez (care 
s-a bucurat de sprijinul Germaniei), în ceea ce pri-
veşte promovarea regionalismului în spaţiul nordic 
în anii ‘90, prin desfăşurarea de iniţiative şi aloca-
rea de resurse pentru ZEMN şi promovarea cauzei 
regionalismului la Bruxelles, Washington şi chiar 
la Moscova. „Un semnal impetuos se pare că este 
lansat de către România, care începe să ia în con-
siderare asumarea unui rol pentru Marea Neagră, 
inspirându-se din rolul Finlandei în Dimensiunea 
nordică…”21 

Cooperarea Economică a Mării Negre 
(CEMN)

UE a investit serios în promovarea regionalis-
mului în spaţiul baltic şi mediteranean, prin „iniţi-
ativa dimensiunii nordice” şi Procesul Barcelona. 
Un impuls nou este dat de regionalismul promovat 
de UE prin politica sa de vecinătate, dar accentul 
nu cade pe bilateralism. 

Marea Neagră este singurul spaţiu geografic de 
la periferia UE care a fost ignorat22.

Cu câţiva ani în urmă, CEMN a invitat UE să 
devină observator al acestei organizaţii, invitaţie 
declinată, deşi, la ora actuală, prin mai multă 
persuasiune, se poate obţine o poziţie mult mai 
pozitivă din partea UE. 

Oricum, în ultima vreme, Rusia a comunicat 
înalţilor oficiali ai CEMN că o implicare activă a 
UE nu este bine văzută. Tot recent, CEMN a respins 
oferta SUA de a deveni observator al organizaţiei, 
prin absenţa oricărei luări de poziţie.

Este necesar ca UE să se implice serios în ve-
cinătatea spaţiului Mării Negre, în mod unilateral, 
bilateral sau multilateral, pentru a evita lipsa de in-
teres a organizaţiei faţă de această regiune23. 

Participarea oficială la activităţile CEMN - este 
cel mai fericit mod de a se implica în procesul de 
regionalizare în spaţiul Mării Negre -, dar fără a se 
atrage şi o viitoare perspectivă de a deveni mem-
bră a acestei organizaţii. Calitatea de membru al 
CEMN pentru UE poate fi o variantă. 

A sosit vremea pentru noi iniţiative regionale în 
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spaţiul CEMN. Problema nu se pune „dacă” este 
cazul, ci „cum”, date fiind binecunoscutele sensi-
bilităţi. România poate propune UE să fie co-spon-
sor pentru noi iniţiative în cadrul a ceea ce s-ar 
putea chema „forumul Mării Negre”. Iniţiativele 
s-ar putea inspira din experienţa finlandeză în „ini-
ţiativa dimensiunii nordice”, precum şi din cea a 
„Pactului de stabilitate balcanică”.

Primul pas ar putea fi organizarea unei conferin-
ţe, de către România şi UE, cu participarea tuturor 
statelor BSEC, a Secretarului General CEMN şi 
SUA. Susţinerea financiară a UE ar putea fi făcută 
prin viitoarele instrumente financiare. În acest caz, 
UE nu poate să îşi propună să obţină calitatea de 
membru al CEMN, dar poate oferi un cadru în care 
CEMN şi statele membre ale acestei organizaţii 
pot prezenta proiecte şi idei de interes regional, ce 
pot fi puse în operă cu resurse financiare din partea 
UE şi SUA. În acest sens, poate fi citată experienţa 
„dimensiunii nordice”, care nu a plecat de la zero 
sau prin înlocuirea organizaţiilor Mărilor Baltică 
şi Barents, ci a venit cu un nou cadru politic, mult 
îmbunătăţit, pentru activităţile din regiune. De ase-
menea, modelul „Pactului de stabilitate balcanic”, 
care se sprijină pe implicarea SUA.

Al doilea pas, după desfăşurarea reuniunii „fo-
rumului Mării Negre”, îl constituie întocmirea de 
către Comisia UE a unui „Plan de Acţiune pen-
tru Marea Neagră” în cadrul PEV24. Ceea ce este 
important pentru acest stagiu este pregătirea unui 
set de documente - Cartea Albă (Verde) - de către 
Comisia UE prin care să stabilească opţiuni pen-
tru statele partenere pentru asocierea la politicile 
sale25. În plus, termenul de „politică de vecinătate” 
ar putea fi înlocuit cu „politica europeană de inte-
grare”26. 

De îndată ce este foarte clar că trebuie îmbună-
tăţită cooperarea în cadrul CEMN, cel puţin până 
acum, devine deosebit de actual „cum” pot fi lan-
sate în cel mai plauzibil mod noile iniţiative. Exis-
tă un complex de orgolii politice care inhibă prea 
mult liderii tuturor marilor jucători - Turcia, Rusia, 
Ucraina, UE, NATO sau SUA. Chiar şi Ucraina nu 
poate fi luată în seamă fără ca Turcia să nu se ener-
veze, stat care nu a fost inclus în GUAM.

GUAM - Faza II

Conflictele îngheţate din Caucazul de Sud şi 
din Moldova şi aspiraţiile puternice ale Ucrainei şi 
Georgiei de a deveni membre NATO sunt motive 

de divergenţă între statele din jurul acestei mări. 
Totodată, actorii regionali din ZEMN trebuie să fie 
conştienţi de aspectele „hard” de securitate legate 
de problemele energetice. Producţia, transportul 
şi vânzarea petrolului şi a gazului au o impor-
tanţă strategică pentru ZEMN; aceste realităţi 
economice pot să cunoască chiar o sporire a 
semnificaţiei lor, în lumina creşterii dependenţei 
economiei ruseşti faţă de petro-ruble şi a conti-
nuităţii instabilităţii politice din bazinul Mării 
Caspice, precum şi din zona extinsă a Orientu-
lui Mijlociu. 

Ca atare, iniţiative precum INOGATE şi pro-
iectele de infrastructură de genul conductei Baku-
Ceyhan - care porneşte din Azerbaidjan şi ajunge 
în Turcia, ocolind strâmtoarea Bosfor şi porturile 
ruseşti de la Marea Neagră - este posibil să rămână 
în continuare chestiuni sensibile pentru negociato-
rii regionali.

Relaţiile bilaterale ale SUA în regiune, fără nici 
un dubiu, vor fi viguroase. Perspectiva obţinerii 
calităţii de membru NATO de către Ucraina, Geor-
gia şi Moldova poate şi trebuie adâncită.

NATO are ocazia să se implice într-o iniţiativă 
cu o mare valoare politică, respectiv, să se implice 
şi să sprijine cele mai interesante state vecine - 
Ucraina, Moldova şi Georgia - pentru a se integra 
în comunitatea euro-atlantică. Există o abundenţă 
de activităţi de cooperare între NATO şi vecinii 
săi, care este încă în creştere. Chiar în prezent, 
se desfăşoară în Marea Neagră operaţii navele 
comune sub egida iniţiativei „Active Endeavour”, 
operaţiune a cărei origine se află în spaţiul 
mediteraneean.

GUUAM (Georgia, Ucraina, Uzbekistan, 
Azerbaidjan şi Moldova) a fost fondată oficial ca o 
alianţă politică, economică şi strategică, în scopul 
întăririi independenţei şi suveranităţii acestor 
foste state sovietice. Grupul GUUAM devine o 
importantă structură, îndreptată în scopul întăririi 
cooperării economice regionale, prin dezvoltarea 
coridorului energetic europeano - caucazian 
- asiatic şi pentru stabilirea unui parteneriat 
special şi a cadrului de dialog cu NATO pe teme 
de interes mutual. Cooperarea între delegaţiile 
Azerbaidjanului, Georgiei, Moldovei şi Ucrainei 
a început în 1996, la Viena, cu ocazia Conferinţei 
CFE, când cele patru state au dat comunicate 
comune în favoarea formulării de iniţiative 
comune27. 

Preşedinţii statelor membre GUUAM se 
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pronunţă pentru dezvoltarea interacţiunii în 
cadrul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, 
precum şi în cadrul Programului NATO/PfP28, şi 
„pentru adâncirea cooperării practice, în scopul 
întăririi capabilităţilor pentru menţinerea păcii, 
în conformitate cu cele mai importante prevederi 
internaţionale.”  În 18 mai 2000, la Washington 
D.C., cu ocazia unui seminar organizat la Senatul 
SUA, sponsorizat de către postul de radio Europa 
Liberă şi Radio Libertatea (RFE/RL) şi sub 
patronajul Comitetului pentru Relaţii Externe 
al Senatului SUA29, ambasadorii GUUAM30 au 
prezentat patru obiective de acţiune imediată: (1) 
promovarea comerţului şi a coridorului energetic 
Est - Vest; (2) dezvoltarea interacţiunii regionale în 
cadrul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic şi 
programului NATO/PfP; (3) prevenirea proliferării 
armelor de distrugere în masă în cadrul regiunii şi 
(4) combaterea traficului de droguri în statele lor.

În mai 2005, la Chişinău, are loc o nouă reu-
niune GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan şi 
Moldova) care punctează începutul unei noi poli-
tici regionale şi al unei noi diplomaţii. Se decide 
un nou stadiu pentru GUAM - FAZA II, care să fie 
deschisă statelor din regiune interesate în promo-
varea democraţiei cu adevărat. Uzbekistanul nu a 
participat la această reuniune. Organizaţia succe-
soare va purta un nume inspirat din obiectivele de 
promovare a democraţiei şi dezvoltării.

Ucraina începe să se considere un centrul di-
plomatic-cheie, care să emită iniţiative regionale, 
apreciind că poate controla un uriaş cerc de orga-
nizaţii regionale în care este participantă: vechiul 
CEMN, noul GUAM-FAZA II, Grupul ‘4+1’, 
împreună cu statele de la Vişegrad, trilateralele 
Ucraina – Moldova – România şi Ucraina – Po-
lonia – Lituania, fără a neglija vechiul CSI şi noul 
Spaţiu Economic Unic, din care fac parte Rusia, 
Belarus şi Kazakhstan31. 

Axa Marea Baltică - Marea Neagră 

În februarie 2005, patru noi state membre UE 
(Estonia, Letonia, Lituania şi Polonia), împreună 
cu Bulgaria şi România, fondează grupul „Noii 
prieteni ai Georgiei”, grup denumit chiar de către 
participanţi „axa Marea Baltică - Marea Neagră”. 
Saakashvili şi Iuşcenco sunt consideraţi ca fiind în 
aceeaşi barcă, de parcă ar fi fraţi de cruce32. 

„Noii prieteni” îşi propun să împărtăşească 
din experienţa lor legată de procesul de accedere 

în UE şi NATO şi să promoveze astfel de procese 
în ZEMN. Urmare a revoluţiilor „trandafirilor” şi 
a celei „portocalii”, membrii GUAM încearcă să 
îşi revitalizeze grupul, invitând liderii României, 
Bulgariei, Poloniei, Lituaniei, Ungariei şi repre-
zentantul UE să se alăture demersului lor33. 

Rusia

Rusia, considerând jignitoare încadrarea în rân-
dul statelor-ţintă ale PEV, porneşte de la premisa 
că este un partener strategic al UE, poziţie care im-
plică un statut de egalitate în raporturile bilaterale.
Oricum, există o opoziţia tacită din partea Rusiei 
faţă de îmbunătăţirea relaţiilor dintre UE şi foste-
le state sovietice vecine, state pe care continuă să 
le considere în sfera sa tradiţională de influenţă.
Poziţia geostrategică a Rusiei şi marile provocări 
geoeconomice constituie examene dificile pentru 
promovarea regionalismului în ZEMN. Abţinerea 
UE de a ocupa un loc la masa CEMN şi, în paralel, 
refuzul organizaţiei de a accepta solicitarea SUA 
de a deveni membre ale organizaţiei sunt aspecte 
importante ale actualei stări de fapt. Situaţia actu-
ală se impune a fi studiată prin prisma conexiunii 
deferenţei unor state membre şi fondatoare ale UE 
faţă de Moscova cu efectele opoziţiei Rusiei (ca 
stat membru CEMN) faţă de o eventuală prezenţă 
sporită a SUA în regiune. 

Postura statelor din „noua Europă” nu poa-
te fi considerată o contrabalansare geopolitică în 
CEMN; rusofobia existentă în spaţiul fost sovietic 
va intra în conflict cu dezideratul politicilor UE 
„Rusia - prima”, în timp ce entuziasmul proame-
rican va duce la întărirea componentei transatlan-
tice. În discuţiile care se poartă faţă de propunerea 
preşedintelui Traian Băsescu pro „axa” Bucureşti 
– Londra – Washington, aceasta este interpretată 
ca o expresie a actualelor recalibrări geopolitice, 
fiind o modalitate esenţială de revitalizare a actua-
lei structuri GUAM, care ar putea căpăta o valoa-
re deosebită în contextul implicării active a vec-
torului românesc. De menţionat faptul că această 
organizaţie s-a caracterizat prin „somnolenţă”, cu 
tot sprijinul acordat de SUA, în mare parte datorită 
influenţei Rusiei în cele mai multe state membre 
ale acestui grup.

Evitarea izolării Rusiei se impune a fi unul din 
obiectivele unui regionalism, inclus în ZEMN, în 
ciuda unor probleme deosebite, cele mai multe 
existente în relaţiile bilaterale cu valenţe obstrucţi-
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oniste faţă de o participare constructivă a Mosco-
vei. Crearea de subgrupuri în cadrul regiunii este 
contraproductivă raţiunilor regionalismului şi poa-
te duce la otrăvirea relaţiilor deja delicate dintre 
statele riverane. Recentele negocieri turco-ruse, 
pentru formarea unei alianţe îndreptată împotriva 
SUA, respectiv de a le elimina din jocurile regio-
nale, par să confirme evoluţiile îngrijorătoare din 
acest spaţiu.

UE este interesată în includerea Rusiei în iniţia-
tivele ZEMN. Proiectele antiruse de genul GUAM 
sunt considerate dăunătoare regionalismului în 
ZEMN. Oricum, cadrul creat de „cele patru spaţii 
comune” produce numai o impresie falsă de pro-
gres în relaţiile bilaterale, şi nu condiţiile şi stimu-
lii necesari proiectării şi implementării unor pro-
iecte speciale34.

NOTE:

1 Marius VAHL, „The EU and Black Sea Regional Coope-
ration: Some Challenges for BSEC”, în “The Wider Black 
Sea Region in the New European Architecture”, organised by 
the Hellenic Parliament with the support of the International 
Center for Black Sea Studies (ICBSS), Athens, 8 April 2005.
2 „În 1998, guvernul polonez, care reprezenta un stat în curs 
de aderare la UE, ridică problema vecinătăţii, solicitând for-
mularea unei noi politici a UE pentru spaţiul estic. În 2002, 
presiunea devine consistentă prin insistenţele Marii Britanii 
şi Suediei asupra Comisiei Europene pentru a gândi o stra-
tegie substanţială vis-à-vis de viitorii vecini ai UE. Apoi, în 
2003, Comisia Europeană prezintă câteva propuneri concrete 
pentru o nouă strategie faţă de viitorii vecini, care duc la  stabilirea 
PEV. Vezi, Paul DUŢĂ, “Europa Extinsă: O prezentare sistema-
tică”, în Impact Strategic nr. 2 (15)/2005, p.67.
3 „Regionalismul a constituit întotdeauna un instrument 
remarcabil al Bruxelles-ului în strategia de vecinătate de-a 
lungul anilor, deoarece a reprezentat o modalitate de încurajare 

a partenerilor de a urmări propriul drum de integrare în UE”. 
Fabrizio TASSINARI, “Security and Integration in the EU 
Neighbourhood. The Case for regionalism”, CEPS Working 
Document No. 226/July 2005, p.13.
4 „Este definită o viziune asupra suveranităţii şi teritoriului 
care merge mai departe decât conceptul statelor-naţiuni, ca 
structură primară a relaţiilor internaţionale, şi este caracte-
rizată printr-un sistem ierarhizat în funcţie de descreşterea 
puterii, unde puterea centrului este cu atât mai mare în func-
ţie de cât de aproape este cercul în care este situat actorul; 
imaginea este reprezentată prin cercuri concentrice”. See 
Ole WÆVER, “Europe’s Three Empires: A Watsonian Inter-
pretation of Post-Wall European Security” in R. FAWN, J. 
LARKINS (eds), International Society after the Cold War: 
Anarchy and Order Reconsidered, London: MacMillan, 
����. 
5 Fabrizio TASSINARI, “Security and Integration in the EU 
Neighbourhood. The Case for regionalism”, CEPS Working 
Document No. 226/July 2005.
6 „... această dihotomie nu este perfectă. Există state, cum 
sunt cele din Grupul EEA, care sunt clar integrate în siste-
mul UE, dar nu sunt membre UE. De asemenea, există cazuri 
în care participanţii se află sub standardele stabilite iniţial, 
cum este cazul Belarus”. Fabrizio TASSINARI, op. cit., p.5. 
7 „Elementul esenţial, care face diferenţa între parteneriat şi 
calitatea de membru, este, bineînţeles, acela  că parteneriatul 
nu este, în cele mai multe cazuri, concentrat pe internaliza-
rea vecinilor, ci numai pentru stabilizarea lor. UE con-
cepe procesul de stabilizare printr-o serie de scheme: 
unilaterale (e.g. Strategii comune), scheme bilaterale 
(e.g. Acorduri de Asociere) şi scheme multilaterale 
(e.g. Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est). 
Această varietate deosebită de instrumente este necesa-
ră pentru a răspunde în funcţie de specific, de nevoile 
diferite şi provocările vecinătăţii. Oricum, ceea ce este 
comun tuturor acestor modalităţi este că parteneriatul 
ţine vecinii în afara proiectului european al UE”, Fa-
brizio TASSINARI, op. cit., p.7.  
8 „Scopul PEV este de a introduce elemente ale strate-
giei de lărgire a UE în cadrul acelor parteneriate mai 
tradiţionale. Se oferă un grad de integrare, dar nu şi 
promisiunea de acordare a calităţii de membru”. Ro-
mano PRODI, “Europe and the Mediterranean: Time 
for Action”, discurs ţinut de Preşedintele Comisiei Eu-
ropene la the Belgian Université Catholique de Louva-
in-la-Neuve, 26 November 2002, p.2.
9 „O excepţie o constituie European Neighbourhood 
and Partnership Instrument (ENPI), instrument financi-
ar de asistenţă, prin care se conturează ca o ocazie im-
portantă pentru CEMN. S-a făcut propunerea ca finan-
ţarea vecinilor se fie dublată prin ENPI, care va deveni 
operaţional în 2007 prin noul buget al UE. Deosebit de 
important este faptul că vor fi vizate atât obiective exte-
rioare, cât şi interioare graniţelor UE, incluzând toate 
statele ZEMN”. Marius VAHL, op. cit. 
10 „Evitarea perspective de membru UE ucide ‘diferen-
ţele’ de politică din perspectiva celor din afară, deoare-
ce, pur şi simplu, calitatea de membru în ochii vecinilor 
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rămâne mult mai atrăgătoare decât orice propunere 
ademenitoare de parteneriat”, Fabrizio TASSINARI, 
op. cit. p. 10. 
11„Ideea unui singur cadru politic pentru toţi vecinii 
este foarte ambiţioasă de îndată ce se presupune un 
grad înalt de coordonare şi armonizare al instrumen-
telor de politică propuse”, Fabrizio TASSINARI, ibi-
dem. 
12 „În loc de a fi o politică cu vecinii, potrivit semanti-
cii dezvăluite de dicţionar, PEV este o politică mai de-
grabă spre ei, Fabrizio TASSINARI, op. cit., ibidem. 
13 „Raţiunea fundamentală a regionalismului trebuie 
să fie privită ca un nivel din cele trei care alcătuiesc 
PEV. În primul rând, există planuri bilaterale de acţi-
une bazate pe clauza de condiţionalitate prin care UE 
urmăreşte să implementeze tranziţia partenerilor spre 
democraţie şi economia de piaţă. Apoi, există o singu-
ră structură PEV, care asigură coeziunea şi stabileşte 
perspectiva strategică a acestei politici. Între acestea, 
se situează regionalismul, care înmoaie obligaţiile ge-
nerate de clauza de condiţionalitate, facilitează rea-
lizarea lor şi constituie un valoros pas înainte pentru 
îmbunătăţirea viziunii, holiste, a PEV”,  Fabrizio TAS-
SINARI, ibidem, p. 19. 
14  Fabrizio TASSINARI, ibidem, p. 12. 
15  „UE înregistrează progrese în formarea capabi-
lităţilor de reacţie rapidă, a grupurilor de luptă şi a 
civililor pregătiţi pentru operaţiile de menţinere a pă-
cii, în întărirea capabilităţilor de jandarmerie, poliţie, 
judiciar etc., în desemnarea de reprezentanţi speciali 
pentru zonele de conflict, îndeosebi în ZEMN. Oricum, 
este timidă desfăşurarea acestor capabilităţi în situa-
ţii de genul Transnistria şi Caucazul de sud”, Fabrizio 
TASSINARI, ibidem, p. 14. 
16  O largă gamă de actori – nonguvernamentali, oa-
meni de afaceri, autorităţi locale, instituţii internaţio-
nale şi donatori – precum şi toţi partenerii potenţiali, 
inclusiv cei care, constant, s-au pronunţat împotriva eu-
rocentrismului, trebuie să fie încurajaţi să participe şi nu 
să se simtă ameninţaţi de a fi excluşi. 
17 Statele generoase din regiune joacă un rol crucial şi, 
în mod normal, trebuie să aibă partea leului în: definirea 
priorităţilor şi stabilirea agendei comune de lucru; ob-
ţinerea consimţământului şi consensului între jucătorii 
regionali; contabilizarea şi evaluarea realizărilor coope-
rării; suportarea costurilor creării instituţiilor regionale; 
promovarea de valori câştigate în cadrul regiunii în Eu-
ropa şi în afara ei. 
18 Când este vorba de Rusia, dimensiunea strategică 
este avută în vedere, deoarece Rusia joacă un rol defi-
nitoriu cel puţin în trei din cele cinci regiuni: nordică, 
estică şi cea a Mării Negre. În ciuda influenţei negative 
în spaţiul definit vecinătatea apropiată, Rusia poate să 
influenţeze major dezvoltările din mai multe contexte. 
Rusia este un producător important de petrol şi gaze 
pentru UE. Bruxellesul trebuie să sporească angajamen-

tul său faţă de Ucraina, Moldova şi Caucazul de Sud, 
fără implicarea Rusiei.
19 Aceste planuri vor urma planurile de acţiune în-
tocmite în cadrul PEV pentru fiecare stat, care sunt în 
derulare, împreună cu planurile de acţiune regiona-
le deja existente. Actualul plan doi de acţiune pentru 
dimensiunea nordică oferă un model valoros şi exact 
pentru alte planuri de acţiune. Lista subsecventă aces-
tui plan este amănunţit întocmită, cuprinzând 138 de 
activităţi.  
20 Michael EMERSON, Centre for European Policy Studies, 
The Black Sea as Epicentre of the Aftershocks of the EU’s 
Earthquake, CEPS Policy Brief, No. 79/July 2005, p.5.
21 Michael EMERSON, op. cit, p. 6. 
22 O viziune interesantă privind cooperarea în Marea Neagră 
este oferită de Mustafa AYDIN în “Europe’s New Region: The 
Black Sea in the Wider Europe Neighbourhood”, Southeast 
European and Black Sea Studies, Vol. 5, No. 2, May 2005.
23 „UE a acumulat o experienţă considerabilă privind 
regionalismul în vecinătatea sa, care trebuie introdusă 
în PEV. Există pentru UE o oportunitate şi timpul de 
a redefini rolul său în, şi pentru sprijinirea, regiunilor 
- mai ales prin prisma faptului că UE încă nu participă 
la activitatea CEMN”. FT17
24  „O chestiune politică finală este dacă Rusia se va 
asocia unei astfel de iniţiative. Potrivit experienţei tre-
cute, Rusia îşi va exprima scepticismul şi ostilitatea, 
în primele sale luări de poziţii. Oricum, când invitaţii 
participanţi la prima reuniune a forumului Mării Ne-
gre vor formula scopuri comune, atunci Rusia li  se va 
alătura”, Michael EMERSON, op. cit. 
25  Pentru o prezentare interesantă, vezi, M. EMER-
SON, The Wider Europe Matrix, CEPS, 2004; pentru 
o evaluare actualizată, vezi, European Neighbourho-
od Policy – Strategy of Placebo, CEPS Working Pa-
per No. 215, November 2004 (available at http:// shop.
ceps.be).
26 Michael Emerson, Centre for European Policy Studies, 
The Black Sea as Epicentre of the Aftershocks of the EU’s 
Earthquake, CEPS Policy Brief, No. 79/July 2005.
27  În octombrie 1998, şefii delegaţiilor statelor GUAM, 
care participau la reuniunea anuală cu FMI şi BM, se 
întâlnesc la ambasada Ucrainei din Washington D.C. şi 
dau un comunicat de presă prin care anunţă hotărârea 
celor patru state de a lucra împreună pentru atingerea a 
patru obiective: (1) minimizarea efectelor crizei financi-
are din Rusia asupra statelor lor; (2) sprijinirea reciprocă 
împotriva „creşterii provocărilor la adresa securităţii şi 
stabilităţii regionale”; (3) cooperarea în interiorul gru-
pului, precum şi cu parteneri internaţionali în proiectul 
coridorului energetic Europa - Caucazul de Sud - Asia 
Centrală (TRACECA); şi (4) asocierea la activitatea de 
lobby pentru accelerarea dezvoltării depozitelor pentru 
petrolul caspian şi construcţia de multiple conducte di-
rect spre pieţele internaţionale. 
28 În iunie 2000,  Secretarul General NATO, George 
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Robertson,  într-un interviu acordat posturilor de radio 
Europa Liberă şi Radio Libertatea, felicită dezvoltările 
din cadrul GUAM şi susţine cooperarea NATO cu noua 
organizaţie. Când a fost întrebat dacă NATO va ajuta 
dezvoltarea GUAM, Secretarul General a spus: „Foar-
te mult, deoarece NATO este interesată să înlocuiască 
actualele structuri de cooperare din orice spaţiu  în 
care este implicată. Într-adevăr, şi în trecut noi am în-
cercat să dezvoltăm cooperarea între state, indiferent 
de nivel, bilateral sau multilateral. De asemenea, sta-
tele GUUAM au avut ocazia organizării unei reuniuni 
la nivel de miniştri, odată cu reuniunea Consiliului de 
Parteneriat Euro-Atlantic de la Florenţa, în Italia, pe 
această temă. Deci, există o suită de întâlniri regiona-
le şi, până acum, s-a reuşit reunirea statelor pentru a 
coopera în vederea rezolvării unor probleme comune, 
modalitate pe care NATO a încurajat-o foarte mult şi 
va continua să o sprijine.”
29 Camera şi Senatul SUA acordă  „sprijin puternic 
cooperării pe probleme politice, de securitate şi economice, 
promovând şi încurajând GUUAM. SUA trebuie să promoveze 
aceste iniţiative ca părţi ale strategiei de ajutorare a  acestor 
state, pentru a-şi consolida independenţa şi pentru întărirea 
suveranităţii lor, să le ajute pentru rezolvarea şi prevenirea 
conflictelor în regiunile din care fac parte, pentru promovarea 
democraţiei şi a drepturilor omului.”
30 Ambasadorii au mulţumit SUA, ca „partener strategic” 
al statelor lor, în eforturile de constituire a guvernării demo-
cratice şi creare a economiei de piaţă, declarându-şi inten-
ţia de a extinde cooperarea între acestea şi SUA. Totodată, 
afirmaţia preşedintelui subcomitetului pentru relaţii externe 
al Senatului SUA, senatorul Gordon Smith din Oregon, că 
„există o nevoie pentru un angajament mai mare al SUA în 
raport cu GUUAM”, a fost aprobată de către purtătorul de 
cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher care a 

precizat: „Noi considerăm GUUAM ca o dezvoltare pozitivă 
a cooperării regionale şi, în mod sigur, dorim să cooperăm în 
orice mod în care putem cu aceasta.”
31 Michael EMERSON, Centre for European Policy 
Studies, The Black Sea as Epicentre of the Aftershocks 
of the EU’s Earthquake, CEPS Policy Brief, No. 79/July 
2005, p.5.
32 Preşedinte Saakashvili a semnat un acord strategic 
de cooperare cu preşedintele ucrainean Iuşcenco. Tot-
odată, preşedintele Saakashvili a subliniat importanţa 
Ucrainei pentru regiune, afirmând că Georgia consideră 
Ucraina un lider în domeniile economic, de securitate şi 
politic, precum şi o „locomotivă a integrării europene”. 
„Declaraţia pe care am semnat-o astăzi trebuie citită ca ac-
tul de naştere al unei noi axe de la Marea Baltică la Marea 
Neagră. Este o iniţiativă strategică foarte importantă”, con-
form paginii de web a preşedinţiei georgiene, preşedintele 
Saakashvili afirmă că „Noi vom coopera cu statele balti-
ce, Ucraina şi România pentru o lungă perioadă de timp… 
Aceasta înseamnă că aceste state au interese comune”. El a 
adăugat, „Statele membre GUUAM sunt interesate să devină 
membre ale NATO şi UE şi declară deschis aceasta”. „Noi 
vorbim despre restabilirea cadrului de stabilitate Marea Bal-
tică – Marea Neagră”,  Georgia, Ukraine Form “New Axis”, 
Monday, March 28, 2005, Ria-novosti.
33 Marius VAHL, op. cit. 
34 Cele patru spaţii comune sunt expresia dorinţelor 
UE. Ele reprezintă o translatare a logicii interne a UE. 
PEV, care nu a fost acceptată de către Rusia, este, de 
asemenea, debilă şi este urmarea procesului de lărgi-
re a UE, “Russia-EU Relations: The Present Situation 
and Prospects”, report of a group of experts chaired 
by Sergei Karaganov and published as CEPS Working 
Document No. 225, July 2005.

Prezentul articol face parte dintr-o serie de studii dedicate strategiilor de vecinătate ale UE: 
„Europa lărgită. O prezentare sistematică”, „O dimensiune a viitorului: Politica Europeană de 
Vecinătate”, „Zona extinsă a Mării Negre”, „Două concepte pentru Zona extinsă a Mării Negre: 
Parteneriatul pentru securitate şi vecinătatea prietenoasă”. Articolele au apărut în revistele Impact 
Strategic şi Romanian Journal of International Affairs”.



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/20055�
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Dr. Petre DUŢU

Este cetăţean al Uniunii Europene orice per-
soană care are naţionalitatea unui stat membru. 
Cetăţenia Uniunii completează, şi nu înlocuieşte 
cetăţenia naţională. Ea constituie o legătură între 
cetăţeni şi UE, destinată să favorizeze identifica-
rea cetăţenilor cu UE şi dezvoltarea unei opinii 
publice şi a unei identităţi europene.

 Cetăţenia europeană este rezervată naţiona-
lilor statelor membre. Indivizii nu acced la cetă-
ţenia europeană decât prin statele lor. Totodată, 
definirea naţionalităţii rămâne prerogativul state-
lor membre. UE nu are nici o competenţă în acest 
domeniu.

1. Consideraţii preliminare

Potrivit calendarului stabilit între Uniunea Eu-
ropeană şi România, ţara noastră va deveni mem-
bră a acestei uniuni de state la 1 ianuarie 20071. 
Integrarea se face în strictă conformitate cu o serie 
de norme, criterii şi reguli pe care fiecare stat ce 
solicită aderarea la UE trebuie să le îndeplinească 
cumulativ, integral şi la termenele convenite. Ade-
rarea la UE conferă cetăţenilor români statutul de 
cetăţean al acesteia. 

Prin urmare, este necesar să se cunoască, de 
către fiecare persoană din România, ce presupu-
ne dobândirea acestei calităţi. Cu alte cuvinte, ce 
drepturi şi ce obligaţii vor reveni atât statului ro-
mân, cât şi cetăţenilor săi.

În general, termenul cetăţean desemnează 
calitatea unui individ de a fi membru al unui 
stat-naţiune2. Cetăţenia se dobândeşte la naştere 
sau prin proceduri juridice specifice, în cazuri de 
emigrare dintr-un stat în altul. 

Cetăţeanul are o serie de drepturi şi datorii. 
Drepturile pot fi grupate în: civile (liberă exprima-
re, acces la informaţie, asociere liberă, egalitate 
în faţa legii); politice (drept de vot, alegeri libere, 
dreptul de a candida); social-economice (dreptul 
la bunăstare, la muncă, la securitate socială). În-
datoririle şi drepturile cetăţeanului sunt prevăzute, 

de regulă, în Constituţia ţării şi în alte legi ale sta-
tului respectiv. 

În cazul Uniunii Europene, acestea sunt conţi-
nute în textele diferitelor tratate semnate succesiv 
de statele membre cu ocazia aderării, dar şi în alte 
documente elaborate de către organele de condu-
cere ale Uniunii. 

Actorii Uniunii Europene sunt statele mem-
bre şi instituţiile europene, printre care se numără 
Consiliul European (motorul politic al construcţiei 
europene, alcătuit din şefii de state sau de guvern ai 
statelor membre şi Preşedintele Comisiei Europe-
ne, defineşte marile orientări economice şi sociale, 
precum şi politica externă), Consiliul Uniunii (are 
rolul de legislativ şi executiv, adoptă directivele şi 
reglementările, după avizul deputaţilor europeni), 
Comisia europeană (organul executiv al UE, ce 
reprezintă interesele comunitare) şi Parlamentul 
european (vocea poporului Uniunii, examinează 
propunerile de directive şi de reglementări, con-
trolează Comisia europeană). De asemenea, exis-
tă organe de control (Curtea de Justiţie europeană 
- veghează la respectarea dreptului comunitar - şi 
Curtea de Conturi Europeană - controlează cu re-
gularitate conturile comunitare), organe monetare 
şi financiare (Banca Centrală Europeană şi Ban-
ca Europeană de Investiţii) şi organe consultative 
(Comitetul Economic şi Social, Comitetul regiuni-
lor). Fiecare dintre aceste instituţii are domenii de 
competenţe distincte, contribuind la funcţionarea 
optimă a Uniunii Europene3.

2. Statutul cetăţeanului 
în Uniunea Europeană

2.1. Cine este cetăţean al Uniunii Europene?

Răspunsul la această întrebare se află în conţi-
nutul prevederilor Tratatului asupra Uniunii Euro-
pene, semnat în 1992 la Maastricht, care stabilea 
„cetăţenia Uniunii”. Astfel, în termenii articolului 
17 al Tratatului menţionat, orice persoană care are 
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naţionalitatea unui stat membru4 este cetăţean al 
UE. Cetăţenia Uniunii completează cetăţenia na-
ţională, în sensul că permite cetăţeanului acesteia 
să dispună de noi drepturi specifice dimensiunii 
transnaţionale a Uniunii Europene şi să-şi lărgeas-
că exercitarea unor drepturi în ţările Uniunii în care 
el are reşedinţa sau călătoreşte. În plus, acest tip de 
cetăţenie se bazează pe principiile comune ale sta-
telor membre, şi anume: principiile libertăţii, ale 
democraţiei, ale respectului drepturilor omului şi 
ale libertăţilor fundamentale; principiile statului 
de drept. De fapt, toate aceste principii sunt con-
ţinute în Tratatul de la Amsterdam, care a intrat în 
vigoare la 1 mai 1999. 

Cetăţenia Uniunii se întemeiază pe drepturile 
fundamentale ale individului şi pe drepturile spe-
cifice (drepturi ce favorizează libera circulaţie şi 
drepturi civice) acordate cetăţeanului european în 
tratatele semnate de către ţările membre. Tratatul 
de la Nisa (decembrie 2001) confirmă atât statu-
tul cetăţeanului Uniunii Europene, cât şi drepturile 
sale fundamentale.

De remarcat este faptul că cetăţenia Uniunii 
nu o înlocuieşte pe cea naţională. În realitate, ea 
constituie o legătură între cetăţeni şi Uniunea Eu-
ropeană, menită să favorizeze identificarea cetăţe-
nilor cu Uniunea şi dezvoltarea unei opinii publice 
şi a unei identităţi europene. Aceasta din urmă, ca 
atribut, este supusă unui dublu criteriu: 1) ea este 
rezervată numai cetăţenilor statelor membre. In-
divizii nu acced la cetăţenia europeană decât prin 
statele lor. Ca atare, persoane din alte ţări, care lo-
cuiesc într-un stat membru, indiferent de cât timp, 
nu primesc cetăţenia europeană decât atunci când 
o dobândesc pe cea a statului în care s-au stabi-
lit. Aceste persoane beneficiază în UE de drepturi 
sociale şi economice, dar nu şi de drepturi legate 
de cetăţenia europeană; 2) stabilirea naţionalităţii 
rămâne atributul exclusiv al statelor membre. Uni-
unea Europeană nu are nici o competenţă în acest 
domeniu. De aici se poate desprinde concluzia că, 
prin integrarea în UE, statul-naţiune nu va dispărea 
ca entitate, ci continuă să existe şi să-şi exercite 
competenţele. Prin urmare, statele membre rămân 
stăpâne pe dreptul de atribuire a naţionalităţii lo-
cuitorilor lor şi de decizie a cine este cetăţean eu-
ropean şi cine nu deţine acest statut. De exemplu, 
eliberarea unui paşaport european, care permite ce-
tăţenilor UE să meargă în străinătate, va fi în con-
tinuare în competenţa autorităţilor naţionale. Toto-
dată, cetăţenia europeană, prin drepturile acordate, 

prin obligaţiile stabilite şi prin participarea la viaţa 
politică, întăreşte imaginea şi identitatea UE şi de-
termină cetăţeanul să se implice mai activ şi mai 
responsabil în procesul de integrare a ţării sale.

2.2. Drepturile fundamentale ale cetăţeanului 
în Uniunea Europeană

Statele ce compun UE apără drepturile funda-
mentale şi valorile democratice înscrise în diverse 
texte, cum ar fi: Declaraţia universală a drepturi-
lor omului (1948), Convenţia europeană a drep-
turilor omului (1950), Carta socială europeană 
(1961), revizuită în 1996, sau Carta comunitară a 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor (1989). 
Atât Uniunea, ca entitate, cât şi statele membre, ca 
elemente structurale ale celei dintâi, au obligaţia să 
respecte aceste valori. Orice încălcare a drepturilor 
fundamentale poate fi sesizată atât la tribunalele 
naţionale, cât şi la Curtea Europeană de Justiţie, 
care intervin în favoarea respectării lor. În situaţia 
când un stat membru încalcă grav şi în mod repetat 
aceste valori şi drepturi, Uniunea poate dicta sanc-
ţiuni politice sau economice împotriva sa.

De altfel, în ultimii ani, unii cetăţeni ai Româ-
niei, chiar dacă ţara noastră nu este încă membră a 
UE, au făcut sesizări la instanţele europene, atunci 
când au socotit că sunt privaţi de unele drepturi şi, 
de multe ori, au primit un răspuns favorabil cererii 
lor. 

Consecvenţa UE în ceea ce priveşte prezervarea 
şi promovarea acestor valori a fost demonstrată, 
prin publicarea, în decembrie 2000, a Cărţii drep-
turilor fundamentale ale Uniunii Europene. Acest 
document conţine 6 capitole (Demnitate, Liberta-
te, Egalitate, Solidaritate, Cetăţenie şi Justiţie), 54 
de articole ce definesc valorile fundamentale ale 
UE, ca şi drepturile civile şi politice, economice şi 
sociale ale cetăţeanului european5.

Primele articole sunt consacrate demnităţii 
umane, dreptului la viaţă, dreptului la integritate 
al persoanei, al libertăţii de expresie şi dreptului la 
obiecţia de conştiinţă. În capitolul „Solidaritatea” 
se prevăd drepturi sociale şi economice, precum 
dreptul la grevă, dreptul la informaţie şi la consul-
tare a lucrătorilor, dreptul la consilierea vieţii de 
familie şi a celei profesionale, dreptul la securitate 
şi la servicii sociale în interiorul Uniunii Europe-
ne. 

De asemenea, Carta prevede egalitatea între 
bărbaţi şi femei, instituie drepturi ca: protecţia do-
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naţiilor, interdicţia practicilor eutanasiei şi a clo-
najului reproductiv al fiinţelor umane, drepturile 
copiilor şi persoanelor în vârstă, precum şi dreptul 
la buna administrare.

Apartenenţa unui stat la Uniunea Europeană 
asigură cetăţenilor acestuia o serie de drepturi, 
care au menirea de a spori considerabil implicarea 
activă şi responsabilă a fiecărei persoane în pro-
cesul de integrare a ţării în Uniune. Printre aceste 
drepturi un loc aparte revine dreptului de a circula, 
de a se stabili, de a munci şi de a studia în celelal-
te state membre. Refuzul accesului unei persoane 
într-un alt stat al Uniunii Europene se face numai 
în cazuri întemeiate (pe motive de ordine, de sănă-
tate sau de securitate publică) şi această restricţie 
trebuie justificată. De asemenea, există dreptul de 
a vota şi de a fi ales în cadrul alegerilor pentru Par-
lamentul European şi al alegerilor municipale într-
un stat membru în care el are rezidenţa, în condiţii 
similare nativilor din ţara respectivă.

Un alt drept de care beneficiază orice cetăţean 
al Uniunii Europene îl constituie cel al protecţiei 
consulare a autorităţilor diplomatice ale unui stat 
membru pe teritoriul unei terţe ţări, care nu este 
membră a UE, dacă ţara de origine nu este repre-
zentată printr-o ambasadă sau un consulat. Astfel, 
se întăreşte convingerea persoanelor din statele 
membre UE că statutul lor este unul superior ce-
tăţenilor care provin din ţări ce nu aparţin Uniunii 
Europene.

În acelaşi timp, orice cetăţean dintr-o ţară mem-
bră a Uniunii Europene are dreptul de a se adresa 
cu petiţii Parlamentului european şi de a face apel 
la Mediatorul european, pentru a examina cazurile 
de rea administrare din partea instituţiilor şi orga-
nelor comunitare. Un asemenea drept elimină po-
sibilitatea discriminărilor aplicate cetăţenilor UE, 
pe diverse criterii, de către instituţiile şi organele 
comunitare. Pe de altă parte, o astfel de prevedere 
amplifică sentimentul de satisfacţie şi mulţumire 
al oricărei persoane că este cetăţean al Uniunii 
Europene.Totodată, cetăţeanul Uniunii Europene 
se bucură de dreptul de nediscriminare pe motiv 
de naţionalitate. Un asemenea drept întăreşte con-
vingerea fiecărei persoane care deţine statutul de 
cetăţean UE că este locuitorul unei entităţi statale 
ce nu face deosebire între membrii săi pe criterii de 
naţionalitate sau de altă natură. În plus, o astfel de 
prevedere constituie temeiul construirii, în timp, a 
unei reale cetăţenii europene, care integrează orga-
nic toate atributele cetăţeniei naţionale. Într-un fel, 

aceasta se poate percepe şi ca o premisă a formării 
atât a unei opinii publice, cât şi a unei identităţi 
europene. 

Pentru ca toate aceste drepturi să prindă viaţă, 
aşa cum se doreşte de către toţi membrii Uniunii 
Europene, există la nivelul acesteia Comisia Eu-
ropeană, care veghează la corecta lor aplicare. 
Această comisie prezintă periodic rapoarte asupra 
progreselor realizate şi a dificultăţilor întâlnite în 
exercitarea drepturilor de cetăţean al Uniunii Eu-
ropene. Practic, Comisia europeană înlesneşte 
feed-back-ul între organele de conducere ale UE 
şi cele de execuţie, sesizând, în mod oportun, pro-
gresele înregistrate, dar şi disfuncţionalităţile ivite 
în aplicarea hotărârilor adoptate.

Totodată, la realizarea feed-back-ului contribu-
ie şi centrele de informare, create de către Comisia 
europeană şi guvernele statelor membre ale UE, 
destinate să facă informarea oportună a cetăţeni-
lor.

3. Concluzii
 
Statutul de cetăţean al Uniunii Europene are cel 

puţin două particularităţi. Cea mai semnificativă o 
reprezintă faptul că această calitate o dobândesc 
numai cetăţenii statelor membre ale Uniunii. Per-
soanele care locuiesc de mult timp într-un stat ce 
este sau urmează să devină membru al UE, dar nu 
au obţinut cetăţenia acestuia, nu devin automat ce-
tăţeni ai Uniunii. Apoi, statutul de cetăţean al UE 
conferă o serie de drepturi persoanei respective 
atât în statul de origine, cât şi în orice alt stat al 
Uniunii.

Aderarea unui stat la UE aduce, pe lângă drep-
turi sporite cetăţenilor săi, şi o serie de obligaţii şi 
responsabilităţi. Dacă drepturile şi-au găsit o for-
mă de exprimare clară, în diferitele tratate semna-
te de membrii Uniunii Europene, despre obligaţii 
şi responsabilităţi se fac referiri indirecte. Astfel, 
este de la sine înţeles că toţii cetăţenii au obligaţia 
respectării normelor, regulilor şi cutumelor spe-
cifice Uniunii, dar şi celorlalte state membre. De 
asemenea, este absolut necesar ca toţi cetăţenii să 
adopte, prin însuşire şi interiorizare, modelul com-
portamental validat la nivelul Uniunii Europene.

În fine, statutul de cetăţean al UE nu presupune 
negarea calităţii de cetăţean al unui stat membru 
al Uniunii sau al altuia. La un asemenea statut se 
ajunge doar dacă persoana respectivă este cetăţean 
al unui stat membru al UE. 



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2005 ��

NATO ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ: POLITICI, STRATEGII, ACŢIUNI
România, potrivit calendarului stabilit între UE 

şi guvernul ţării, va adera la această uniune de sta-
te la 1 ianuarie 2007 sau cel mai târziu în 2008. 
De aceea, pe lângă măsurile „tehnice” de aderare, 
în scopul cunoaşterii a ceea ce înseamnă procesul 
integrării în Uniunea Europeană, este necesar să se 
deruleze un program de informare corectă şi opor-
tună a cetăţenilor ţării. La realizarea sa ar trebui 
să concureze mass-media, prin toate mijloacele, 
dar şi instituţiile implicate în derularea procesului 
de aderare a României la Uniunea Europeană. În 
acest scop, ar trebui să se realizeze o informare 
pertinentă a populaţiei ţării despre ceea ce înseam-
nă aderarea la UE, ce drepturi, dar şi ce obligaţii 
revin cetăţenilor, precum şi responsabilităţile pe 
care statul român şi le asumă prin dobândirea cali-
tăţii de stat membru al acestei Uniuni.

NOTE:

1 Vezi: Declaraţia Parlamentului român privind 
semnarea, la 25 aprilie 2005, a Tratatului de Aderare 
a României la Uniunea Europeană.
2 Vezi: Cătălin ZAMFIR şi Lazăr VLĂSCEANU, 
Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Editura Babel, 
1998, p. 94.
3  *** Citoyenneté européenne, http:www.info-europe.
fr/document.dir/fich.dir/QR000517.htm, pp.2-3.
4 Ibidem, p. 1.
5  Ibidem, p.1. 

Dr. Petre DUŢU este cercetător ştiinţific gradul II în cadrul Centrului de Studii Strategice de 
Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. De profesie sociolog militar, 
este autor a numeroase volume, studii şi articole pe teme circumscrise securităţii zonale, regionale, 
globale şi sociologiei. 
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EVOLUŢII POSIBILE ÎN FIZIONOMIA 
CONFLICTELOR MILITARE VIITOARE. 

OPERAŢII ŞI FORŢE EXPEDIŢIONARE 
Dr. Ion COŞCODARU

Având în vedere evoluţia previzibilă a eveni-
mentelor politico-militare din mediul de securita-
te, cel puţin pe termen scurt şi mediu, când nu se 
întrevede o înrăutăţire a situaţiei care să genereze 
un conflict armat major, apreciem că, în următorii 
ani, operaţiile şi forţele expediţionare vor constitui 
elementele de bază ale organismelor internaţiona-
le pentru soluţionarea problemelor de securitate şi 
stabilitate la nivel local, regional şi global. 

1. Consideraţii privind evoluţiile posibile în 
fizionomia conflictelor militare viitoare

Evenimentele recente şi cu precădere cele în 
care au fost implicate forţe şi capabilităţi militare 
relevă cu prisosinţă că natura şi modul de desfă-
şurare a conflictelor sunt şi vor fi dependente de 
deciziile politice ale principalilor actori ai scenei 
globale şi regionale, ca şi de potenţialul pe care 
aceştia sunt dispuşi să-l utilizeze pentru îndeplini-
rea scopurilor propuse. 

Este tot mai evident că, în condiţiile generaliză-
rii procesului de globalizare, crizele şi conflictele 
viitoare vor purta amprenta efectelor acestuia, în 
care discrepanţele dintre cei bogaţi şi cei săraci vor 
fi prioritare, iar incompatibilităţile tehnologice, la 
care se adaugă cele de ordin ideologic şi religios, 
manifestate pe fondul amplificării competiţiei pen-
tru resurse şi pieţe de desfacere, tind să devină in-
surmontabile. Globalizarea favorizează atât com-
petiţia acerbă pentru putere, lupta pentru materii 
prime, presiunea şi diversiunea politică, violenţa, 
criminalitatea şi traficul de influenţă, cât şi progre-
sele remarcabile în domeniul economic, cultural şi 
social, accesul neîngrădit la informaţii, puternicul 
transfer de tehnologii şi de produse culturale, evo-
luţia sistemelor de arme şi, pe această bază, proli-
ferarea fără egal a ameninţărilor şi provocărilor tot 
mai greu de prevăzut şi controlat1. 

Războiul rămâne, în ansamblu, un instrument 
al politicii, iar componenta sa militară (armata) 
va constitui în continuare mijlocul principal de 

descurajare, intimidare, impunere sau sancţionare 
(coerciţie). 

Evoluţia conflictelor militare evidenţiază tot 
mai elocvent tendinţa de modificare şi sofisticare 
a fizionomiei şi caracteristicilor acestora. Astfel, 
conflictele specifice erei industriale, caracterizate 
îndeosebi prin masivitate şi cantitate, aveau ca ele-
mente exponenţiale forţe statice, robuste, inflexi-
bile, greoaie, cu reacţie întârziată faţă de situaţiile 
des schimbătoare din teatrul de operaţii. Numărul 
mare de blindate, guri de foc, aviaţie şi efective 
angajate în derularea tuturor etapelor conflictului 
armat constituiau elemente de bază în planificarea 
misiunilor şi stabilirea obiectivelor. Pe fondul ex-
tinderii globalizării, sub impactul revoluţiei tehni-
co-ştiinţifice şi al palierului cuprinzător al revolu-
ţiei în domeniul militar, caracteristicile tradiţionale 
ale conflictelor militare au suferit modificări sub-
stanţiale, fiind înlocuite treptat de cele ale perioa-
dei informatice. Astfel, în fizionomia acestora sunt 
tot mai prezente elementele de înaltă tehnologie, 
dublate de aplicarea mai eficientă a ştiinţei con-
ducerii, având ca vectori principali supertehnici-
zarea, digitizarea şi cibernetizarea câmpului de 
luptă, minimizarea şi eficientizarea structurilor, 
concomitent cu specializarea şi profesionalizarea 
luptătorilor. 

În condiţiile adâncirii decalajelor tehnologice, 
diminuării substanţiale a bugetelor alocate dome-
niului militar şi accesului tot mai restrictiv la re-
surse şi informaţii, confruntările armate vor fi, în 
general, disproporţionate nu numai din punct de 
vedere al potenţialului economic şi tehnic angajat, 
ci şi al dotării şi pregătirii personalului. Această 
stare de lucruri va avea drept consecinţă mixarea 
acţiunilor de tip clasic cu cele specifice confruntă-
rilor informaţionale.

Pornind de la criteriile de analiză specifice răz-
boaielor convenţionale, care nu pot fi excluse în 
totalitate ca probabilitate de producere, apreciem 
că, în marea lor majoritate, conflictele militare vii-
toare vor fi:  



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2005 �3

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

neconvenţionale, de tip asimetric - după na-
tura forţelor şi mijloacelor întrebuinţate în desfă-
şurarea acţiunilor;
locale, regionale - după amploarea spaţială;
de joasă intensitate - după efecte şi conse-

cinţe;
punctuale, cu obiectiv limitat – după scopul 

urmărit;
multinaţionale – după actorii implicaţi în 

desfăşurarea acţiunilor; 
expediţionare - după locul de desfăşurare şi 

statutul forţelor utilizate.
Conflictele aflate în derulare evidenţiază faptul 

că operaţiile viitoare impun planificarea şi execu-
tarea unor acţiuni atipice, care se vor desfăşura cu 
preponderenţă în afara teritoriului naţional, la dis-
tanţe apreciabile faţă de bazele logistice proprii, 
împotriva unor forţe neconvenţionale, cu întrebu-
inţarea tuturor categoriilor de forţe, având un am-
plu caracter expediţionar. Forţele de guerilă, gru-
pările teroriste şi chiar grupările crimei organizate 
vor constitui principalii adversari, iar misiunile de 
pace şi cele de combatere a terorismului şi de eli-
minare a ameninţărilor NBC vor constitui priori-
tăţi în stabilitatea regională şi globală. 

Evoluţia mijloacelor informatice şi creşterea 
rolului mass-media vor face ca toate conflictele 
militare să fie „transmise în direct”. Implicarea tot 
mai mare a opiniei publice în desfăşurarea eveni-
mentelor va impune liderilor politici şi militari ca, 
în procesul decizional privind angajarea forţelor 
proprii în astfel de confruntări, să ia în calcul reac-
ţiile acesteia.

Confruntările, în conflictele militare viitoare, 
vor fi deosebit de violente, mai ales în primele mo-
mente ale acestora, şi vor avea o amploare spaţio-
temporală diferită, angajând, pe lângă efectivele 
combatante, un număr suficient de mare de persoa-
ne civile, nevoite să suporte consecinţele, de cele 
mai multe ori tragice, ale acţiunilor de luptă. 

Violenţa nu se va manifesta numai prin lupta 
armată propriu-zisă, ci şi prin alte forme şi mijloa-
ce, începând cu cele politice şi continuând cu cele 
economice, mediatice, psihologice şi informaţio-
nale. Esenţa violenţei va avea însă la bază întrebu-
inţarea armelor de toate genurile, inclusiv a celor 
de distrugere în masă, a noilor arme şi tehnologii, 
precum şi a unor mijloace care extind confruntarea 
în ciberspaţiu. 

În acest fel, spaţiile tradiţionale de desfăşurare 
a conflictelor - terestru, aerian şi maritim - vor fi 

completate de cel cosmic, toate fiind interconecta-
te şi intercondiţionate de cel informaţional.

Tot mai mulţi analişti militari apreciază că, în 
practica conflictului militar viitor, se vor manifesta 
trei tendinţe, dependente în mod deosebit de capa-
citatea şi disponibilitatea combatanţilor de a face 
faţă noilor cerinţe ale câmpului de luptă modern.

O primă tendinţă este aceea de restrângere a 
gamei tipologiei războaielor/conflictelor armate 
la cele supertehnicizate, ultrarapide şi deosebit de 
costisitoare, care vor putea fi susţinute numai de 
către un număr limitat de state, cele dezvoltate din 
punct de vedere economic şi militar. O a doua ten-
dinţă, manifestată îndeosebi în practica strategică 
a ţărilor cu un nivel mai scăzut de dezvoltare, o 
reprezintă menţinerea unei game largi de conflicte 
armate, în care tehnologia şi doctrinele mai vechi, 
clasice, se îmbină cu cele moderne, de ultimă ge-
neraţie. În sfârşit, cea de-a treia tendinţă este re-
prezentată de generalizarea conflictelor de tip asi-
metric, în care vor fi angajate atât forţe şi mijloace 
convenţionale, cât şi, mai ales, neconvenţionale, 
atipice.

Se apreciază că războiul viitorului va 
purta prioritar amprenta structurii societăţii 
informaţionale. Tendinţele către noua fizionomie 
a acestora sunt deja vizibile în conceperea şi 
înzestrarea noilor structuri de forţe, dar mai 
ales în conducerea şi desfăşurarea acţiunilor, 
care vizează înlocuirea armatelor de masă cu 
formaţiuni relativ mici, formate din profesionişti şi 
înzestrate cu mijloace poliacţionale, performante 
şi inteligente. Nimicirea adversarului se va face 
prin acţiuni indirecte de control şi supraveghere, 
de dominare a confruntării în sfera conducerii şi 
de „dirijare” algoritmică a acţiunilor acestuia. 
Organele de decizie şi de transpunere în practică 
a războiului vor avea o compunere preponderent 
politico-militară şi vor acţiona de la mare distanţă, 
iar confruntarea informaţională va fi dominanta 
războiului (conflictului armat) şi se va baza pe o 
logistică informatică consistentă, care va deveni 
un adevărat factor de putere. În acest sens, asistăm 
deja la o glisare a efortului militar dinspre domeniul 
energetic spre cel informaţional, succesul fiind 
condiţionat tot mai mult de capacitatea de culegere, 
prelucrare, diseminare şi utilizare a informaţiilor. 

În câmpul de luptă viitor se va dilua considera-
bil corelaţia „om-tehnică-om” şi se vor statornici, 
în cadrul confruntării, noi genuri de relaţii, de tipul: 
„tehnică-tehnică”, „tehnică-om”, „om-mesaj-om”. 
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Asupra potenţialului adversarului se va acţiona 
pentru limitarea capacităţii de reacţie a structuri-
lor luptătoare, întârzierea realizării unor obiective 
vitale, pierderea unor poziţii-cheie şi a prestigiu-
lui internaţional şi diminuarea credibilităţii şi a 
agilităţii acţionale pentru apărarea unor interese 
naţionale fundamentale. Totodată, se va acţiona 
pentru generarea unui context în care adversarul să 
se manifeste cu inconsecvenţă şi incapacitate de a 
susţine o ripostă energică. 

Conceptul de asimetrie va creşte tot mai mult în 
importanţă şi va avea o tot mai mare aplicabilita-
te în desfăşurarea conflictelor, manifestându-se în 
toate componentele luptei armate: înzestrare, orga-
nizare, conducere, instruire, educaţie, mentalitate, 
strategii, doctrine, tactici, şi îndeosebi în modul de 
acţiune. Raportul de forţe îşi va pierde treptat din 
importanţă, sub aspectul său fizic, cantitativ, locul 
principal în confruntarea armată fiind ocupat de 
asimetria de informaţii, cunoştinţe şi capacităţi de 
operaţionalizare şi utilizare a acestora.

Confruntarea asimetrică, în accepţiunea actu-
ală, reprezintă realitatea epocii moderne şi este 
determinată de existenţa uriaşă a decalajelor teh-
nologice, de competiţia generalizată pentru resurse 
şi pieţe de desfacere şi pentru reconfigurarea cen-
trelor de putere.

Războiul/conflictul asimetric este, în esenţă, un 
mijloc prin care o forţă militară inferioară caută să 
obţină avantaje faţă de un adversar mai puternic. 
În aceeaşi ordine de idei, războiul asimetric este 
conflictul prin care se caută evitarea forţei, a supe-
riorităţii de orice natură a adversarului şi se axează 
pe exploatarea oportunităţilor sau vulnerabilităţi-
lor uneia din părţile aflate în conflict. În viziunea 
americană, războiul asimetric reprezintă atât răz-
boiul împotriva terorismului, cât şi triumful asigu-
rat de tehnologie şi efectul garantat de surprindere. 
Asimetria este dată, pe de o parte, de axa răului, 
din care fac parte ţări ce adăpostesc şi sprijină te-
rorismul, care ameninţă cu proliferarea armelor de 
distrugere în masă, nu prezintă garanţii, în sensul 
că pot controla violenţa, se opun procesului de 
democratizare şi eludează respectarea drepturilor 
omului şi, pe de altă parte, de existenţa unui eşa-
lon, tot mai numeros, al ţărilor democratice, unele 
înalt tehnologizate, care au sau îşi asumă respon-
sabilităţi în ceea ce priveşte gestionarea crizelor 
şi menţinerea unui mediu de securitate favorabil 
dialogului politic şi cooperării economice, propice 
prevenirii confruntărilor armate majore. 

Războiul viitorului se va cantona, în continua-
re, preponderent, în sfera politico-economică, iar 
scopul general va viza proiecte majore. Astfel, pot 
fi incluse scenarii de modelare a ierarhiei centrelor 
de putere, de gestionare a materiilor prime stra-
tegice, de acces restrictiv la domeniul high-tech, 
de control asupra unor „zone fierbinţi”, de ameli-
orare a raporturilor demografice şi de combatere 
a terorismului pe toate planurile (politic, econo-
mic, militar, cultural etc.). În aceste condiţii, este 
evident că războiul viitorului va rămâne înscris în 
sfera politicului, devenind, în esenţă, o confrunta-
re informaţională, cu folosirea unor mecanisme de 
distribuire şi combinare a căilor şi mijloacelor de 
susţinere a conflictului specifice, inclusiv a puterii 
armate.

Etapizarea şi modul de desfăşurare a războiu-
lui în ansamblul său vor căpăta elemente de inedit. 
Acesta va fi caracterizat prin reducerea efectelor 
colaterale, scăderea în amploare şi durată, creşte-
rea intensităţii luptei şi preciziei loviturilor, con-
fidenţialitate, pe de o parte, transparenţă şi medi-
atizare excesivă, pe de altă parte, acţiuni atipice 
şi disproporţionate, înaltă profesionalizare şi spe-
cializare a efectivelor, precum şi prin caracterul 
întrunit şi internaţional pronunţat. Prin îmbinarea 
agresiunilor clasice cu cele neconvenţionale, prin 
extinderea acestora în domeniul economic, cul-
tural, psihologic, religios, informatic, electronic, 
simbolistic şi imagologic, se va urmări cucerirea şi 
stăpânirea minţii adversarului, pentru a se impune 
comportamentul dorit.

2. Războiul bazat pe reţea – model şi concept 
al conflictelor militare viitoare

În condiţiile date, se consideră că războiul bazat 
pe reţea (RBR) este modelul care reflectă cel mai 
fidel concepţia în care se va organiza şi desfăşura 
acţiunea militară în era informaţională. Esenţa răz-
boiului bazat pe reţea constă în cunoaşterea în ori-
ce moment a spaţiului de luptă şi a dimensiunilor 
adiacente acestuia.

Războiul bazat pe reţea are la bază superiorita-
tea informaţională, amplificată prin interconecta-
rea entităţilor participante la operaţie/luptă, mode-
late după misiuni, şi nu prin mărirea cantitativă şi 
numerică a acestora. El reprezintă modalitatea de 
a genera putere de luptă prin integrarea într-o reţea 
informaţională a senzorilor, decidenţilor şi execu-
tanţilor, în scopul cunoaşterii spaţiului de luptă, 
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scurtării lanţului de decizie, accelerării ritmurilor 
operaţiilor, intensificării efectelor letale, realizării 
protecţiei multilaterale şi atingerii gradului cores-
punzător de autosincronizare2.

Prin utilizarea acestui model se oferă nu nu-
mai posibilitatea de a culege toate datele necesare 
în timp real din câmpul de luptă, dar şi şansa de 
a avea libertate de mişcare deplină în modelarea 
comportamentului conceptual şi acţional, în func-
ţie de orice schimbare intervenită în derularea ope-
raţiei, eliminându-se surprinderea. Superioritatea 
informaţională este primordială în războiul bazat 
pe reţea şi presupune dezvoltarea de capabilităţi de 
culegere, procesare şi transmitere a unui flux con-
tinuu de informaţii, concomitent cu interzicerea 
inamicului să procedeze la fel. Noul tip de război 
asigură:

•cunoaşterea situaţiei în timp real;
•acţiunea (reacţia) rapidă şi adecvată; 
•protecţia completă; 
•dominaţia strategică,
•realizarea efectelor maxime cu eforturi 

minime;
•prevenirea efectelor colaterale şi a 

fratricidului. 
Cu toate că războiul bazat pe reţea este la în-

ceput din punct de vedere al implementării şi nu îi 
sunt încă relevate toate influenţele asupra operaţi-
ilor militare, desfăşurarea ultimelor conflicte mili-
tare şi, îndeosebi, campania din Irak ne îndreptă-
ţesc să presupunem că, pe măsură ce componente-
le sale vor fi materializate şi aplicate, arta militară 
va suferi modificări esenţiale3.

Războiul bazat pe reţea va permite unor forţe 
dispersate geografic la mari distanţe să acţioneze 
ca un sistem unic în spaţiul luptei. Acest lucru ofe-
ră sensuri noi unor principii ale războiului, înde-
osebi masării (concentrării efortului), economiei 
de forţe şi manevrei. De asemenea, protecţiei i se 
oferă dimensiuni noi. Aceste principii trebuie să 
asimileze noile realităţi ale spaţiului luptei: posibi-
litatea concentrării efectelor în timp şi spaţiu de la 
distanţe foarte mari; perspectiva declanşării unor 
acţiuni militare fără pregătiri anterioare vizibile; 
posibilitatea declanşării acţiunilor ofensive fără a 
realiza rapoarte de forţe favorabile în teatru etc. Pe 
timpul campaniei din Irak, de exemplu, rapoartele 
de forţe în efective au fost defavorabile coaliţiei, 
dar superioritatea informaţională covârşitoare a 
compensat din plin toate eventualele consecinţe 
ale acestei situaţii.

Conceptul oferă flexibilitatea, capabilităţile 
operaţionale şi omniscienţa care să permită reacţii 
imediate şi simultane la nivel strategic, operativ şi 
tactic, deoarece, indiferent de gradul de dispersare 
şi de distanţa la care se află forţele, devin posibi-
le vizualizarea spaţiului de luptă şi lovirea simul-
tană a unor obiective variate: centre de gravitate, 
vulnerabilităţi critice, elemente operaţionale, forţe 
tactice etc. 

Campania din Irak a oferit imaginea unui 
spaţiu al luptei discontinuu, activat logic pe 
toată adâncimea, fără vulnerabilităţile specifice 
unor asemenea situaţii: pericol de încercuire, 
disfuncţionalităţi logistice, hiatusuri în procesele 
de comandă-control etc. Războiul bazat pe reţea 
a făcut posibilă „vizualizarea” spaţiului luptei şi 
a pus în evidenţă, pe de o parte, avantajele, iar pe 
de altă parte, elementele sensibile. În acest sens, 
a fost accentuată necesitatea compatibilizării 
tuturor forţelor şi mijloacelor, de la senzori, reţele 
de comandă şi control la decidenţi şi sisteme de 
lovire. Valorificând „lecţiile învăţate”, se poate 
afirma că războiul bazat pe reţea oferă oportunităţi 
şi creează condiţii favorabile obţinerii succesului, 
astfel:

− face posibilă concentrarea precisă a focului 
oriunde este nevoie, ceea ce creează posibilităţi 
sporite de a influenţa comportamentul şi percepţii-
le inamicului în sensul dorit, în toate dimensiunile 
spaţiului luptei;

− implementează un caracter întrunit şi multi-
naţional acţiunilor militare. Misiunile vor fi cele 
care vor determina natura, fizionomia şi dimen-
sionarea grupărilor de forţe, iar acţiunea întrunită 
reprezintă cheia succesului;

− stimulează atitudinile şi acţiunile ofensive. 
Conceptul este asociat rar cu apărarea şi impune 
câştigarea şi menţinerea iniţiativei la toate nivelu-
rile: strategic, operativ, tactic;

− oferă condiţii pentru desfăşurarea acţiunilor 
expediţionare. Beneficiind de avantajele infras-
tructurii polifuncţionale, capabilităţilor informa-
ţionale robuste şi efectivelor specializate, aseme-
nea acţiuni vor depăşi constrângerile impuse de 
limitările sistemului clasic comandă-control şi ale 
unei logistici statice;

− dinamizează spaţiul luptei, pune în relaţie di-
rectă, în timp real, toate structurile şi elementele 
care acţionează în teatrul de operaţii. Informaţia în 
timp real dă posibilitatea identificării şi selectării 
rapide a ţintelor, centrelor de greutate, centrelor 
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vitale, punctelor tari şi punctelor vulnerabile ale 
adversarului şi alegerii celor mai eficiente moda-
lităţi de acţiune. 

Evident, toate aceste avantaje nu pot fi obţinute 
decât în condiţiile deţinerii supremaţiei tehnologi-
ce şi informaţionale şi pe această bază a iniţiativei 
strategice.

Provocările complexe din mediul strategic, na-
tura şi caracterul misiunilor ce vor reveni structu-
rilor militare vor necesita noi moduri de a gândi, 
planifica şi acţiona. Accentul se va pune tot mai 
mult pe efectele ce trebuie create pentru a atinge 
obiectivele strategice ale campaniei. Pe măsura in-
troducerii şi generalizării componentelor specifice 
războiului bazat pe reţea, domeniul planificării şi 
ducerii operaţiilor va cunoaşte adaptări corespun-
zătoare, care să permită punerea în valoare a noilor 
concepte. Operaţiile viitoare vor necesita capabili-
tăţi care să permită realizarea superiorităţii în lu-
area deciziilor, obţinerea de efecte coerente şi să 
asigure dislocarea şi susţinerea întrunită a forţelor 
angajate.

Superioritatea în luarea deciziei presupune 
adoptarea şi implementarea deciziilor, mai rapid 
decât ar putea adversarul reacţiona, permiţând ast-
fel comandantului structurii de forţe să modeleze 
mediul, pentru a se potrivi cel mai bine cu nevoile 
şi obiectivele sale. Superioritatea în luarea deciziei 
depinde în mare parte de stabilirea şi menţinerea 
unei poziţii dominante în informare şi diseminarea 
oportună a cunoştinţelor referitoare la situaţia din 
timpul tuturor fazelor unei operaţii. Aceasta per-
mite o înţelegere completă şi mai exactă a situaţiei 
operaţionale, decât adversarul, parcurgerea ciclu-
rilor de elaborare a deciziei într-un timp mai scurt, 
ceea ce asigură implementarea acesteia cu rapidi-
tate şi discreţie. Astfel, se realizează condiţii care 
oferă posibilitatea ca ritmul, coerenţa şi eficienţa 
operaţiilor să poată fi îmbunătăţite radical. 

Obţinerea de efecte coerente impune ca forţe-
le militare să fie capabile să-şi coordoneze acţiunile 
cu toate instrumentele de putere, pentru a produce 
rapid efectele planificate. Printr-o armonizare mai 
mare a eforturilor militare cu cele ale agenţiilor 
internaţionale, naţionale şi non-guvernamentale, 
care operează în teatru, se va urmări coerenţa ope-
raţională pe întreaga durată a acţiunii. 

Efectele militare coerente depind de capacita-
tea de a localiza, observa, separa şi urmări eficient 
obiectivele sau ţintele, de a realiza scopurile pla-
nificate, de a evalua rezultatele şi de a proceda la 

reangajarea cu rapiditate a forţelor, în situaţia în 
care se impune acest lucru. 

Cunoaşterea permanentă a condiţiilor din zona 
de conflict, analiza multilaterală şi multidimensi-
onală a factorilor specifici, precum şi dialogul şi 
consultarea cu aliaţii sau partenerii aflaţi în teatru 
conferă posibilitatea unei angajări eficiente a forţe-
lor, încă din stadiile incipiente ale crizei, şi, impli-
cit, generează premise pentru obţinerea efectelor 
dorite. 

Dislocarea şi susţinerea întrunită a forţelor 
presupune capabilităţi de dislocare (deplasare) a 
forţelor militare oriunde este nevoie de ele şi care 
să execute operaţii continue, distribuite, nu numai 
în vecinătate, ci şi în toată zona de operaţii. For-
ţele, dimensionate, pregătite şi înzestrate în mod 
adecvat pentru misiune, trebuie să dispună de ca-
pacităţi reale de autosusţinere pe timp îndelungat 
şi să beneficieze, totodată, de sprijin de luptă şi 
sprijin logistic pe toată durata operaţiei, pentru în-
treg spectrul de misiuni.  

Planificarea şi desfăşurarea operaţiilor militare, 
indiferent de nivelul acestora, vor urmări aplica-
rea şi a altor concepte noi, cum ar fi: securitatea 
prin cooperare, superioritatea informaţională, for-
ţele expediţionare, grupul tactic (grupare de luptă 
batalionară), câmpul de luptă integrat, câmpul de 
luptă digitalizat, unităţi cibernetizate sau luptăto-
rul autonom.

Aceste concepte vor fi integrate şi vor completa 
principiile luptei moderne: definirea clară a obiec-
tivelor, cucerirea şi exploatarea iniţiativei, devan-
sarea adversarului şi surprinderea acestuia, securi-
tatea acţiunilor şi a forţelor proprii, mobilitatea de 
comandă şi acţională, economia eforturilor etc.

Operaţiile militare viitoare vor avea loc mai 
frecvent, în intervale de timp mai scurte, şi, în plus, 
vor necesita, probabil, să fie iniţiate şi desfăşurate 
concurent. Operaţiile vor trebui, de asemenea, să 
fie susţinute pentru o perioadă de zece ani şi chiar 
mai mult.

Accentul în operaţiile militare va fi pus pe creş-
terea aplicării integrate a tuturor instrumentelor de 
putere, atât militare, cât şi nemilitare, pentru a crea 
efectele campaniei iniţiate şi care să ducă la reali-
zarea scopului propus. Va fi pus un accent prioritar 
pe caracterul întrunit al acţiunilor, care va permite 
desfăşurarea unor forţe adaptate pentru misiune, în 
timp optim, oriunde este nevoie de ele şi care să 
ducă operaţii continue cât este necesar, sprijinite 
de un sistem logistic integrat.
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Viitoarele operaţii vor fi mai complexe şi mul-
tidimensionale, în acest fel forţele adaptându-se cu 
rapiditate la schimbările scenariilor operaţionale, 
de la lupta ucigătoare şi de mare intensitate spre 
operaţiuni de pace şi stabilitate.

Dezvoltarea sistemelor informaţionale va per-
mite ca operaţiile militare să fie planificate şi exe-
cutate într-un ritm mai rapid. Operaţiile informaţi-
onale îşi vor creşte aplicabilitatea, într-o utilizare 
largă şi o sporire a încrederii cu privire la informa-
ţii, dar şi cu privire la sistemele şi procesele asoci-
ate cu acestea care creează atât oportunităţi, cât şi 
vulnerabilităţi.

Eforturile vor fi canalizate către obţinerea între-
gului beneficiu din descoperirile tehnologiei, pen-
tru a menţine avantajul tehnologic şi operaţional. 
Tehnologia va fi unul din multiplicatorii-cheie ai 
forţelor. Ea poate acţiona pentru a reconfigura cu 
rapiditate forţele şi echipamentul, astfel încât aces-
tea să creeze un efect hotărâtor la momentul opor-
tun. În plus, colectarea, manipularea şi transmite-
rea informaţiilor prin reţea permit utilizatorilor să 
se bazeze pe sisteme robuste de comandă şi con-
trol, ceea ce va conduce la schimbări în structura 
organizaţională a unităţilor de comandă, formaţi-
unilor şi comandamentelor. Cercetarea şi dezvol-
tarea conexe domeniului apărării se vor concentra 
pe întrebuinţarea nanotehnologiilor, surselor de 
energie, senzorilor de ultimă generaţie, tehnologiei 
informaţionale, biotehnologiei şi roboticii4.

Provocarea în abordarea operaţiilor în cadru 
multinaţional va fi acoperirea unor deficienţe/go-
luri în capabilităţi, mijloace şi în interoperabilitate 
prin găsirea mijloacelor de integrare a unor forţe 
mai puţin dezvoltate tehnologic. Acest lucru va 
necesita resurse tehnologice şi un program de an-
trenament şi de pregătire continuu şi benevol. Pe 
această bază, va creşte eficacitatea operaţională şi 
se va ajunge la o echitabilă divizare a riscului şi 
răspunderii referitoare la limitările forţelor milita-
re participante la operaţii. 

Operaţiile viitoare vor necesita, de asemenea, 
asigurarea complementarităţii activităţilor şi poli-
ticilor militare la nivel strategic cu cele întreprinse 
de organizaţiile regionale şi internaţionale de secu-
ritate, în special Naţiunile Unite, OSCE şi Uniunea 
Europeană.

Astfel, operaţiile militare vor trebui să fie des-
făşurate pe o bază legală solidă şi să se bucure de 
legitimitate larg răspândită în cadrul comunităţii 
internaţionale. Coordonarea şi cooperarea strânsă 

dintre organismele internaţionale în toate fazele 
operaţiilor vor fi extrem de importante. Obiective-
le comune de stabilitate şi pace vor fi obţinute prin 
creşterea folosirii eficiente a pârghiilor economice, 
civile, militare şi politice ale fiecărei organizaţii. 

Tranziţia de la operaţiile de luptă spre operaţii 
post-conflict va ridica probleme serioase forţelor 
implicate şi va avea ca efect creşterea rolului pla-
nificării, doctrinelor şi instrucţiei. În timpul dintre 
declanşarea operaţiunilor de luptă şi restaurarea 
autorităţii civile va fi nevoie de sprijinul forţelor 
militare, care vor fi angajate în activităţi post-con-
flict, în scopul sprijinirii, reconcilierii, reconstruc-
ţiei şi stabilizării, aceasta fiind parte integrantă din 
abordarea strategică. Derularea conflictelor recente 
a evidenţiat faptul că, ultima fază a acestora, post-
conflict, reclamă noi abordări, în primul rând de 
natură politică, susţinute invariabil de importante 
componente economice şi civile.

Având în vedere aceste circumstanţe, accentul 
se va pune, probabil, mai puţin pe forţe luptătoare 
de mari dimensiuni şi mai mult pe forţe de protec-
ţie şi sprijin logistic, la care se adaugă instructori 
militari şi specialişti civili. 

3. Operaţii şi Forţe expediţionare – repere 
posibile ale conflictelor viitoare

Războiul viitorului va impune schimbări ra-
dicale şi în structurile militare, care trebuie să se 
adapteze cu uşurinţă noilor cerinţe ale misiunilor 
şi ameninţărilor militare. Acesta reclamă nu nu-
mai alte structuri informaţionale, alte sisteme de 
comandă-control, alte mijloace de lovire, care să 
fie conectate la reţea şi care să asigure o reacţie 
imediată şi chiar o acţiune preventivă, dar şi alte 
entităţi organizatorice, formate din luptători cu o 
altă pregătire şi mentalitate. 

Accentul nu se mai pune pe numărul, ci pe ca-
litatea forţelor, care ating maximum de putere prin 
combinaţia de cunoştinţe, rapiditate, precizie şi 
letalitate, aplicate în context întrunit. Cerinţele vii-
toarelor operaţii presupun ca acestea să se execute 
într-un ritm fără precedent, cu mai puţine forţe, cu 
minimum de pierderi şi cu mai puţine distrugeri 
colaterale.

Forţele şi mijloacele ce vor fi implicate în vii-
toarele conflicte militare vor fi deosebit de variate 
şi complexe, de la structurile clasice la cele de ac-
ţiune rapidă, de la armele convenţionale ultraper-
formante la cele nucleare sau cosmice. 
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Desfăşurarea conflictelor militare recente şi în-
deosebi campania împotriva terorismului au evi-
denţiat faptul că majoritatea acestora sunt de tip 
asimetric şi se desfăşoară în zone şi regiuni carac-
terizate încă de un ridicat potenţial generator de 
crize. Drept consecinţă, pentru gestionarea acestor 
situaţii, sunt necesare capabilităţi care să răspun-
dă cerinţelor impuse de noile condiţii. În context 
aliat, există cerinţa pentru capabilităţi de a acoperi 
întreaga gamă de misiuni, de la cele specifice apă-
rării colective, potrivit art.5 al Tratatului Atlanti-
cului de Nord, la cele de stabilitate, de răspuns la 
crize, combatere a terorismului şi umanitare, atât 
în cadrul, cât şi dincolo de zona de responsabilita-
te a NATO. Alianţa solicită forţe interoperabile şi 
dislocabile, în măsură să acţioneze rapid şi efici-
ent, să execute operaţii majore, dar şi de mai mică 
amploare, să le desfăşoare simultan, dacă este ne-
cesar, în mai multe teatre de operaţii şi, de aseme-
nea, să opereze întrunit într-un mediu de securitate 
complex.

Viitoarele forţe vor trebui să aibă un caracter 
flexibil, întrunit şi expediţionar. Ele vor trebui să fie 
capabile să opereze pe întreg spectrul de conflicte, 
să fie rapid dislocabile şi sprijinite logistic pentru 
orice durată de timp şi ritm necesare desfăşurării 
operaţiilor în orice condiţii atmosferice şi geografi-
ce. Vor trebui să fie capabile să se adapteze la orice 
schimbare, să se poată reconfigura rapid, apelând 
la o gamă diversă de abilităţi, pentru a îndeplini 
cerinţele misiunii. Acestea trebuie să fie complet 
interoperabile cu alte forţe şi să fie capabile să in-
teracţioneze cu organizaţiile guvernamentale şi cu 
alte agenţii în zona de operaţii. Superioritatea teh-
nologică, agilitatea5, protecţia multidimensională 
şi logistica integrată capabilă să opereze în cadrul 
unei reţele vor reprezenta vectorii succesului în 
viitoarele operaţii. Ca urmare a sofisticării fiziono-
miei conflictelor militare şi supertehnicizării câm-
pului de luptă, accentul în constituirea structurilor 
operaţionale va fi pus pe creşterea numărului spe-
cialiştilor în domeniile conexe apărării: inginerie, 
comunicaţii, apărare nucleară, radiologică, biolo-
gică şi chimică, operaţii speciale, cooperare civili-
militari, logistică şi servicii medicale. 

Personalul militar cu o educaţie superioară va fi 
esenţial pentru a acţiona în medii complexe, multi-
naţionale, ceea ce va necesita o pregătire adecvată, 
specializată. Tendinţa este de profesionalizare a 
forţelor şi creştere a numărului structurilor disloca-
bile cu înalt nivel al capacităţii de luptă, concomi-

tent cu menţinerea unor forţe de rezervă, capabile 
să fie angajate în timp optim pentru amplificarea 
efectelor operaţiilor aflate în derulare sau pentru a 
înlocui efectivele angajate iniţial. Considerăm că 
aceste tendinţe reprezintă elementele-cheie în des-
făşurarea şi susţinerea operaţiilor pe termen lung. 
În condiţiile generalizării lor şi menţinerii gradului 
înalt al capacităţii de luptă pe perioade de timp de-
terminante, premisele pentru asigurarea îndeplini-
rii obiectivelor propuse sunt realiste şi viabile.

În ultima perioadă de timp se operează tot mai 
des cu termenul de misiune sau operaţie expedi-
ţionară, deşi, în accepţiunea clasică a expresiei, 
potrivit literaturii de specialitate şi a Dicţionarului 
explicativ al limbii române, prin expediţie milita-
ră se înţelege „campania militară făcută pentru a 
cuceri un teritoriu străin depărtat”f. Prin adapta-
rea acestei definiţii la noile condiţii din mediul de 
securitate şi scopul urmărit, putem să redefinim 
această expresie şi să acceptăm că, prin „misiunea, 
campania, operaţia, expediţionară, se realizează 
stabilizarea sau normalizarea unei situaţii de cri-
ză, inclusiv gestionarea acesteia într-un teritoriu 
străin depărtat”6. Apreciem că această redefinire 
răspunde atât cerinţelor Alianţei Nord-Atlantice de 
implicare în gestionarea crizelor dincolo de aria sa 
de responsabilitate, cât şi necesităţii de explicitare 
a statutului forţelor întrebuinţate în astfel de misi-
uni. Deci, prin extensie, forţele participante la ast-
fel de misiuni sunt forţe expediţionare. Calităţile 
acestor forţe nu diferă de cele solicitate de Alianţă 
pentru paleta de misiuni pe care şi-a propus să o 
gestioneze şi, ca atare, considerăm că acestea tre-
buie să fie, în esenţă, mobile, flexibile, bine dotate 
şi adecvat instruite, capabile să desfăşoare misiuni 
dificile şi diversificate, la mare distanţă de baze-
le proprii, în condiţii deosebite de relief şi climă. 
Dislocabilitatea şi capacitatea de autosusţinere în 
teatru reprezintă punctele de referinţă ale acestor 
forţe. Caracteristice pentru acest tip de forţe vor 
fi structurile mici ca dimensiuni, deosebit de agi-
le, cu mare putere de foc, dispunând de mijloace 
rapide şi eficiente de transport strategic aerian şi 
maritim, de sisteme de armamente de înaltă pre-
cizie, de mijloace informaţionale, electronice, psi-
hologice etc.

Forţele care vor fi angajate în misiuni expediţi-
onare trebuie să răspundă unor cerinţe specifice, de 
natură organizatorică şi funcţională, astfel:

a. de natură organizatorică:
• structură complexă, dinamică, agilă;
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• componente aparţinând tuturor CFA;
• sprijin informaţional permanent şi robust;
• suport logistic întrunit;
• elemente de asigurare de luptă integrate;
• element CIMIC propriu;
• baze de dispunere, instruire, îmbarcare/

debarcare proprii sau pregătite special;
• mijloace de transport şi aprovizionare la mare 

distanţă special destinate;
• rezervă de forţe apte de intervenţie în timp 

scurt.
b. de natură funcţională:
• element de conducere cu competenţe 

sporite;
• informaţii primite direct din zona de 

desfăşurare a acţiunilor şi din cele adiacente;
• relaţii directe între elementele de dispozitiv 

(constitutive) ale grupărilor de forţe;
• mobilitate şi capacitate de interschimbare 

rapidă a rolului diferitelor componente (elemente 
de dispozitiv);

• fluidizarea comunicării între propriile 
elemente, precum şi cu cele cu care se 
cooperează;

• potenţial de lovire/ acţiune (luptă) sporit.
Având în vedere evoluţia previzibilă a eveni-

mentelor politico-militare din mediul de securita-
te, cel puţin pe termen scurt şi mediu, când nu se 
întrevede o înrăutăţire a situaţiei care să genereze 
un conflict armat major, apreciem că, în următorii 
ani, operaţiile şi forţele expediţionare, în accepţi-
unea descrisă mai sus, vor constitui elementele de 
bază ale organismelor internaţionale pentru solu-
ţionarea problemelor de securitate şi stabilitate la 
nivel local, regional şi global. 

În acest context, procesul de transformare pe 
care îl parcurg Alianţa şi majoritatea armatelor sta-
telor membre va evolua în direcţia realizării obiec-
tivelor şi perfecţionării activităţilor, în concordanţă 
cu noile cerinţe impuse de gama tot mai diversifi-
cată de misiuni ce revin acestora, de la planifica-
rea, proiecţia, generarea, susţinerea şi regenerarea 
forţelor la organizarea, desfăşurarea, executarea şi 
evaluarea acţiunilor militare. Se va urmări cu pri-
oritate constituirea de forţe şi capabilităţi disloca-
bile, cu posibilităţi sporite de autosusţinere şi cu 
capacitate de reacţie în timp scurt. Vor fi îmbună-
tăţite şi perfecţionate capacităţile de operare întru-
nită, în cadru aliat sau de coaliţie, concomitent cu 
eficientizarea procesului de generare a forţelor şi 
de utilizare a resurselor alocate.  

NOTE:

1 Conf. dr. Vasile PAUL, dr. Ion COŞCODARU, Cen-
trele de putere ale lumii, p. 235, Ed. Ştiinţelor Sociale 
şi Politice, Bucureşti, 2003.
2 John J. GARSTKA, Network Centric Warfare Offers 
Warfighting Advantage, Signal, May, 2003.y, 2003.
3 Dr. Gheorghe VĂDUVA, Războiul bazat pe reţea în 
fizionomia noilor conflicte militare, p. 13, Ed. UNAp, 
Bucureşti, 2005.
4 Gl. fl.aer.dr.ing. Ion-Eftimie SANDU, Războiul bazat 
pe reţea şi achiziţiile de viitoare capabilităţi militare, în 
Războiul bazat pe reţea şi viitorul acţiunilor milita-
re, Ed. UNAp, Bucureşti, 2005, p. 6.
5 Prin agilitate se înţelege combinarea mobilităţii şi a 
capacităţilor de reacţie (informaţii, decizie, execuţie). 
Vezi general André BEAUFRE, Strategie pentru vii-
tor, Ed. Militară, 1991, p.68.
6 Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 348.
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CONFLICTELE 
DE JOASĂ INTENSITATE 

Vladi SOFRONIEV 

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

Puterea militară convenţională este adesea 
nerelevantă în conflictele de joasă intensitate. În 
acest tip de conflict, concentrarea forţelor militare 
tinde să fie excepţională. De aceea, grupuri mici 
duc la bun sfârşit o operaţiune, pentru că ele sunt 
mai greu de identificat, mai ales când ne referim 
la terorism. 

În cazul războiului insurgent, insurgenţii ştiu 
că nu se pot compara cu forţa militară a unui stat, 
pentru că vor fi uşor învinşi, datorită efectivelor şi 
înarmării. De aceea, vor evita lupta decisivă şi îşi 
vor folosi forţa militară pentru a obţine un „efect 
politic maxim cu costuri militare minime”. Astfel, 
puterea de foc are o importanţă minoră. 

1. Definiţia conflictelor de joasă intensitate

Conceptul „CJI” a apărut la sfârşitul anilor ’70 
ai secolului trecut, dar a fost folosit pentru a de-
scrie atât conflicte trecute, cât şi contemporane. În 
anii ’70, Statele Unite au conceptualizat CJI drept 
o serie largă de conflicte de mai mică intensitate 
decât războiul convenţional. Acestea erau consi-
derate ca având o mai mică intensitate, pentru că 
ţările implicate în acest tip de conflicte alocau, de 
obicei, resurse militare relativ limitate. 

O definiţie mai clară este cea de mai jos: „Con-
flictele de joasă intensitate reprezintă o luptă politi-
co-militară limitată, pentru a atinge anumite obiec-
tive politice, sociale, economice sau psihologice. 
Adesea se prelungesc şi se întind de la presiuni 
diplomatice, economice şi psihologice la terorism 
şi insurgenţă. 

Conflictul de joasă intensitate este, în general, 
limitat la o anumită arie geografică şi se caracte-
rizează prin constrângeri ce ţin de arme, tactică şi 
nivel de violenţă. CJI implică utilizarea, practică 
sau planificată, a mijloacelor militare, până la pra-
gul luptei dintre forţe armate regulate”.

 Există câteva elemente-cheie în această defini-
ţie. Mai întâi, se afirmă că obiectivul conflictului 
de joasă intensitate nu se opreşte la nivel militar, ci 
trece de nivelurile politic, social, economic şi chiar 

psihologic. În al doilea rând, trasează clar limitele 
superioare ale forţei militare dincolo de care nu se 
mai aplică acest concept.

Ţinând cont de faptul că atât de multe conflicte 
pot fi considerate de joasă intensitate, vor abunda 
dezacordurile atunci când guvernele vor încerca să 
elaboreze măsuri de contracarare. 

A presupune că o singură abordare generală 
poate contraataca astfel de conflicte este o eroare 
şi un semn de înfrângere a guvernelor. 

Deşi conflicte precum contrainsurgenţa, antite-
rorismul şi războiul de gherilă sunt în general aso-
ciate cu CJI, alte tipuri de conflicte, precum misi-
unile de menţinere a păcii, lupta împotriva drogu-
rilor şi operaţiunile de contingenţă, sunt cunoscute 
drept operaţiuni de joasă intensitate.

În ciuda eforturilor depuse de naţiuni pentru 
a-şi echipa corespunzător forţele militare conven-
ţionale, pentru apărarea teritoriului naţional, majo-
ritatea analiştilor sunt de acord că principala ame-
ninţare sau principalul tip de conflict, în viitor, va 
fi de joasă intensitate, ca natură. 

Teoreticienii militari au clasificat toate tipurile 
posibile de conflicte care să includă şi o implicare 
militară în trei mari grupe, pornind de la conflicte de 
joasă intensitate până la război nuclear strategic. 

Confruntări precum cel de-al Doilea Război 
Mondial, războiul din Golf sau unul nuclear 
sunt „războaie/conflicte de intensitate ridicată”. 
Războiul din Coreea sau cel din Vietnam sunt 
considerate „conflicte de intensitate medie”, în timp 
ce celelalte tipuri de confruntări sunt considerate a 
fi conflicte de joasă intensitate. 

Trebuie subliniat faptul că CJI nu sunt, în 
principal, o chestiune militară. Din punct de vedere 
conceptual, un astfel de conflict este, în principal, 
orientat politic şi necesită o abordare politică 
integrată, cu elemente militare. 

Astfel, definiţia nu ar trebui să se concentreze 
numai pe nivelul militar al conflictului, ci şi pe 
caracterul său politic.
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2. Caracteristicile conflictelor 
de joasă intensitate 

Principalele caracteristici sunt:
• apar în regiuni slab dezvoltate şi în ţări ce fac 

parte din Lumea a Treia; 
• în ţările dezvoltate industrial sunt analizate 

nu ca războaie, ci ca rebeliuni, revolte, insurgenţe 
şi terorism (Irlanda de Nord, provincia bască din 
Spania);

• forţele de opoziţie sunt trupele militare oficia-
le împotriva gherilei, teroriştilor şi chiar împotriva 
civililor. Excepţie ar putea face lupta între două 
forţe regulate;

• foarte rar ameninţarea cu utilizarea armelor 
de distrugere în masă este cel mai puternic argu-
ment pentru soluţionarea problemelor;

• numărul civililor răniţi este relativ mare. 
Exemple de CJI includ:
• luptele dintre localnicii din Asia şi Africa îm-

potriva dominaţiei coloniale;
• luptele din Vietnam şi Afghanistan;
• conflictul iugoslav;
• Intifada din Liban;
• multe războaie civile, revoluţii, conflicte etni-

ce şi rebeliuni din Africa, Asia, Orientul Mijlociu 
şi America de Sud.

3. Definiţia victoriei 

Definirea victoriei, în termenii războiului, a 
stârnit multe controverse. The Collins Cobuild 
English Language Dictionary defineşte „victoria” 
drept o „situaţie în care obţii un succes absolut, de 
exemplu, în înfrângerea unui inamic într-un război 
sau în oricare tip de luptă”. 

Potrivit acestei definiţii, victoria în CJI ar în-
semna capacitatea de a soluţiona conflictele prin 
eradicarea completă a grupurilor care se angajează 
în conflictele de joasă intensitate, prin înlăturare, 
prin a le determina să se predea sau prin a le în-
vinge. 

Pornind de la exemplele războaielor interne în 
care au fost utilizate, este clar că nu e uşor să era-
dichezi în totalitate astfel de insurgenţe sau mişcări 
de gherilă, ca în cazul Armatei Republicane Irlan-
deze (IRA). Dar reprezintă victoria în CJI sfârşitul 
unor astfel de grupuri sau guvernele ar trebui să 
se concentreze pe eliminarea cauzelor în numele 
cărora luptă acestea? Adesea loviturile, revoltele 
şi revoluţiile pot fi prevenite şi înfrânte, dar rar şi 

cauzele lor. În astfel de situaţii, victoria s-ar putea 
limita la un efect temporar şi, astfel, ineficient. 

Experienţa conflictelor de joasă intensitate de la 
cel de-al Doilea Război Mondial încoace arată că 
multe guverne nu au fost pregătite să le facă faţă. 
Statele Unite au încercat să transforme războiul din 
Vietnam într-o serie de operaţiuni militare conven-
ţionale care erau, mai degrabă, adecvate câmpiilor 
din Europa, şi nu junglelor din Vietnam.

În orice fel de conflict, victoria poate lua diferi-
te forme: militară, politică sau economică. Potrivit 
trinităţii naturii războiului a lui Clausewitz, există 
trei piloni principali care determină succesul sau 
eşecul unui război - oamenii, forţele militare şi gu-
vernul. De aceea, doar obţinerea succesului militar 
nu este suficientă pentru succesul general al unui 
război. Victoria de durată, în cazul unui conflict 
de joasă intensitate, vine mai degrabă din succesul 
politic decât din cel militar sau economic. Spre de-
osebire de războaiele convenţionale, în care învin-
gerea forţelor opozante ar asigura, de obicei, victo-
ria, capturarea sau distrugerea forţelor implicate în 
CJI nu ar însemna şi eliminarea totală a influenţei 
lor asupra populaţiei, datorită numărului ridicat de 
simpatizanţi. Vor apărea alte grupuri care să conti-
nue lupta, pentru că nu au fost soluţionate cauzele 
de bază. Aşadar, aspectele politice au o mai mare 
importanţă decât cele militare sau de altă natură. 

Multe ţări au căzut în capcana tratării conflic-
telor de joasă intensitate drept conflicte convenţio-
nale. Unul dintre motivele pentru care Statele Uni-
te au eşuat în războiul din Vietnam a fost faptul că 
nu şi-au dat seama că utilizarea tacticilor militare 
convenţionale într-o operaţiune neconvenţională 
este ineficientă. Spre deosebire de războiul con-
venţional, CJI ridică unele probleme şi face dificilă 
obţinerea victoriei. 

4. Forţele militare convenţionale 
inadecvate CJI 

Pentru democraţiile care şi-au configurat forţele 
militare pentru a lupta într-un război convenţional, 
e adesea dificil să le adapteze pentru un război ne-
convenţional. Un exemplu în acest sens este oferit 
de Forţele Armate ale SUA, care, în ciuda dotării 
militare, nu au reuşit să se adapteze unui cadru ne-
convenţional, precum cel din Vietnam; unii ar pu-
tea susţine că acelaşi lucru s-a întâmplat chiar şi în 
Kosovo. Greşeala obişnuită este aceea că se pleacă 
de la premiza că, automat, capacitatea de a face 
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faţă unui război convenţional se aplică şi forţei 
militare implicate într-un război neconvenţional. 
Deşi abilităţile războiului convenţional se pot apli-
ca în misiuni de menţinere a păcii şi contingente, 
ele nu sunt adecvate operaţiunilor contrateroriste 
sau contrainsurgente. 

Îndreptându-şi atenţia spre diviziunile din soci-
etatea americană, pentru a obţine sprijin în război, 
cei din Vietnamul de Nord au făcut să fie imposibil 
pentru Statele Unite să continue lupta. Deşi NATO 
a reuşit, în cele din urmă, să pună punct conflictu-
lui din Kosovo, nu raidurile, ci alţi factori, politici 
şi economici, au dus la încheierea conflictului. 

În CJI, adesea puterea militară nu este facto-
rul decisiv al victoriei. În războiul de contrainsur-
genţă, capacitatea de a separa populaţia de insur-
genţi e mai utilă decât puterea militară. Potrivit lui 
Clausewitz, controlarea populaţiei este un aspect 
important pentru succes. Acest lucru poate fi în-
treprins prin construirea unui program eficient, 
de stimulente şi mijloace de constrângere, pentru 
a convinge populaţia să înceteze să îi mai susţină 
sau să îi mai găzduiască pe insurgenţi. Măsurile 
militare dure nu fac decât să determine populaţia 
să simpatizeze cu insurgenţii, anulând, astfel, orice 
efort militar. 

Un alt motiv pentru care grupurile de insurgenţi 
şi gherilă au putut să reziste atacurilor venite din 
partea forţelor armate, mult mai puternice, se dato-
rează părţilor terţe care le susţin pe termen nedeter-
minat. În mod similar, multe grupări teroriste obţin 
fonduri şi se pregătesc în ţări străine. Atât timp cât 
acest ajutor continuă, este aproape imposibil să se 
elimine elementele subversive, iar un compromis 
politic pare să fie singura soluţie pentru un guvern 
„asediat”. 

5. Dilema guvernelor 

Conflictele de joasă intensitate au tendinţa să 
apară în ţările Lumii a Treia, sub forma acţiunilor 
de gherilă, insurgenţelor şi revoluţiilor. Astfel de 
războaie interne sunt rezultatul unor profunde pro-
bleme, la nivelul societăţii, cauzate de proasta dis-
tribuţie a ajutoarelor, sărăciei, corupţiei, represiu-
nii şi prăbuşirii structurii sociale. Datorită acestor 
vechi probleme, soluţiile reale sunt imposibile pe 
termen scurt şi extrem de dificile pe termen lung. 
De aceea, victoria deplină asupra instigatorilor nu 
ar putea veni decât prin implementarea unor mă-
suri dure. Acest lucru este mai uşor de îndeplinit 

în societăţile autocrate, în care opinia publică nu 
este importantă.

În cazul statelor democrate, astfel de măsuri nu 
sunt bine primite de public. Guvernele democrati-
ce, care depind de sprijinul public, nu sunt dispuse 
să îşi prejudicieze poziţia prin cererea unor astfel 
de măsuri dezagreabile împotriva insurgenţilor sau 
mişcărilor de gherilă. Adesea, măsurile contrate-
roriste implică asasinarea unor renumiţi terorişti. 
Deşi acest lucru ar părea acceptabil în ţări precum 
Israel, unde actele teroriste sunt la ordinea zilei, 
astfel de acte sunt considerate revoltătoare în de-
mocraţiile occidentale şi nu vor fi susţinute de 
public. În plus, insurgenţii sau teroriştii nu se pot 
distinge din marele public, iar orice măsuri dure 
ar putea duce la rănirea multor oameni nevinovaţi. 
Astfel, victoria nu va avea valoare. 

Există diviziuni şi la nivelul populaţiei, pentru 
că unii susţin eforturile guvernului sau fac apel la 
acţiuni mai dure, în timp ce alţii ar putea cere o 
încetare imediată a ostilităţilor. Aceste disensiuni 
creează o dilemă pentru guvernul care încearcă să 
rezolve conflictul de joasă intensitate. Guvernul 
trebuie să facă faţă nevoii de a menţine un echili-
bru între punctele sale de vedere, populaţie şi forţa 
militară, în contextul trinităţii războiului despre 
care vorbea Clausewitz.

În aceste condiţii, nevoia de a calma publicul, 
prin măsuri acceptabile şi eficiente, este un lucru 
dificil, adesea imposibil, pentru ca democraţiile să 
obţină un succes deplin împotriva insurgenţilor şi 
mişcărilor de gherilă. 

6. Lipsa de putere

O caracteristică comună a CJI este că durează 
mult. Spre deosebire de războiul convenţional, 
care poate fi încheiat într-o perioadă relativ scurtă 
de timp, aşa cum s-a întâmplat în cazul Războiului 
din Golf, este nevoie de mult timp pentru a obţine 
rezultate tangibile în cazul unui conflict de joasă 
intensitate. A fost nevoie de zece ani pentru a pune 
capăt rebeliunii Huk din Filipine. Deşi lupta IRA 
împotriva britanicilor a început în 1969, rebeliu-
nea irlandezilor împotriva britanicilor datează din 
secolul 18. Acest lucru reflectă complexitatea con-
flictului, care nu ţine de confruntarea militară, ci 
de dimensiunile politică şi socială ale conflictului. 

Unul din primele motive pentru care guvernele 
moderne, democratice au dificultăţi în rezolvarea 
conflictelor de joasă intensitate este dat de durata 
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relativ scurtă a mandatului lor. Astfel, politicienii 
vor fi mai tentaţi să îşi investească eforturile în do-
menii care produc rezultate tangibile. Pentru a se 
asigura că vor fi realeşi şi îşi vor menţine sprijinul 
public, vor avea tendinţa de a arăta că au contribu-
it în mod pozitiv la dezvoltarea comunităţii lor pe 
perioada mandatului. Din nefericire, eforturile de 
soluţionare a CJI nu apar atât de repede, pentru că 
e nevoie de ani pentru a obţine rezultate cu adevă-
rat pozitive. Fără determinare şi răbdare, problema 
este transmisă de la o administraţie la alta, de cele 
mai multe ori, fără să se înregistreze vreun progres 
semnificativ.

Un alt efect important al unui război de durată 
este dat de riscul unui număr mare de răniţi. Ca o 
consecinţă a înfrângerii din Vietnam, americanii au 
început să manifeste o toleranţă zero faţă de răniţi. 
Războaiele care au urmat şi în care s-au implicat 
Statele Unite au trebuit să asigure un grad ridicat 
de succes, cu rate scăzute de răniţi. Acest lucru a 
fost predominant în cazul conflictului din Koso-
vo, unde Statele Unite nu au fost dispuse să trimită 
trupe terestre, de teama unui număr mare de răniţi. 
Răniţii au devenit un nou centru de greutate pentru 
Statele Unite şi alte democraţii occidentale, care 
poate fi exploatat de forţele implicate într-un con-
flict de joasă intensitate. Forţele îşi doresc să pre-
lungească lupta şi să rănească guvernul şi forţele 
militare, în speranţa că, astfel, le vor slăbi liderii. 
Obţinerea victoriei, în acest caz, va avea mai puţi-
nă importanţă dacă acea ţară a pierdut mulţi civili 
nevinovaţi, personal militar şi chiar lideri politici. 

Atât timp cât natura războiului diferă în CJI, 
există o nevoie de adaptare şi modificare a structu-
rilor şi metodelor, lucru care ar putea implica cre-
area unor forţe specializate, pregătite în „războaie 
mici”, şi nu bazarea pe o masivă putere de foc şi 
manevră pentru a câştiga războiul. 

7. Concluzii

Aria largă de conflicte de joasă intensitate cere 
să fie puse la punct diferite strategii pentru a ajunge 
la un rezultat eficient. Guvernele nu sunt în posesia 
unor soluţii, ci trebuie să lucreze la un plan robust 
pentru a rezolva cauzele de bază ale problemei. Un 
lucru şi mai important: trebuie determinat scopul 
final - se doreşte victoria totală? Este acceptabil 
un compromis în drumul spre pace? Pentru a re-
zolva chestiunea, aceste întrebări de bază nu pot 
fi ignorate. 

În ciuda progreselor tehnologice şi din societa-
te, nu e clar dacă guvernele vor fi vreodată pregă-
tite să facă faţă CJI, pentru că forţele militare con-
venţionale sunt insuficiente, opozanţii s-ar putea 
să nu fie persoane raţionale, iar guvernele însele 
s-ar putea să nu poată „digera” realităţile acestui 
coşmar. 

Guvernele trebuie să conştientizeze faptul că 
CJI reprezintă o ameninţare reală. Eficienţa într-
un război convenţional nu înseamnă şi capacita-
tea de a face faţă unui conflict de joasă intensitate. 
De aceea, pentru a obţine victoria într-un astfel de 
conflict, e nevoie de o înţelegere clară a realităţii. 

Deşi unele aspecte ale operaţiunii militare con-
venţionale pot fi adaptate la un conflict de joasă 
intensitate, sunt multe altele care cer reorganiza-
rea forţelor, echipamentelor şi tacticilor. Cu toate 
acestea, unii lideri militari nu sunt dispuşi să pună 
în practică aceste schimbări, pentru că nu sunt con-
vinşi de importanţa CJI, care să le justifice efortu-
rile de pregătire, organizare şi echipare a armatelor 
lor. De asemenea, liderii militari se tem că un efort 
prea mare depus în cazul conflictelor de joasă in-
tensitate le va eroda pregătirea în cazul unui răz-
boi convenţional, ţinând cont de faptul că ar trebui 
redirecţionate resursele în acest caz. Conflictele 
de joasă intensitate nu au soluţii rapide, au origini 
culturale, religioase şi istorice complexe, în care 
abundă criminalitatea şi politicile extremiste. Tac-
ticile asimetrice, utilizate, de obicei, de inamicii 
noştri, reprezintă o economie de forţe. Istoricii vor 
considera ultimul deceniu al secolului 20 şi prime-
le două din secolul 21 drept un punct de cotitură în 
evoluţia conflictelor armate. În acest moment, ştim 
că schimbarea fundamentală este în curs, dar nu 
putem decât să presupunem rezultatul final. 

Există o linie de demarcaţie fină între înţelege-
rea tradiţională a apărării şi cea a securităţii. Ne 
confruntăm cu un sistem internaţional mult mai 
complex, care, spre deosebire de bipolaritatea ri-
gidă a trecutului, are o polaritate fluidă şi nepre-
văzută. Chestiunile legate de securitate şi apărare, 
care ne preocupă astăzi, sunt tot mai multe. Aceste 
ameninţări nu pot fi rezolvate doar prin mijloace 
militare. Toate structurile de securitate, ca şi în-
treaga societate, de altfel, ar trebui să se implice în 
lupta împotriva terorismului (care utilizează răz-
boiul asimetric). Ar trebui să se ia măsuri politice 
şi militare adecvate, pentru a împiedica apariţia 
unor viitoare conflicte de joasă intensitate şi a le 
opri pe cele în desfăşurare. 
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Maiorul Vladi SOFRONIEV activează în cadrul Statului Major General al Armatei Bulgariei.

În final, nu toate ameninţările la adresa secu-
rităţii se soluţionează cel mai bine prin mijloace 
militare. Prin consolidarea tratatelor de neprolife-
rare şi a regimurilor de control al exporturilor, cre-
ate a stopa răspândirea armelor nucleare, chimice 
şi biologice, prin promovarea acordurilor diplo-
matice, s-ar putea diminua, în viitor, nevoia unei 

intervenţii militare. Această strategie, centrată pe 
diplomaţie, va cere o investiţie tot mai mare în in-
strumentele nonmilitare, precum negocierile, asis-
tenţa externă, promovarea democraţiei şi utilizarea 
eficientă a Naţiunilor Unite, Uniunii Europene şi a 
altor structuri similare.



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2005 �5

REEVALUĂRI ÎN DINAMICA 
CONCEPTELOR DE SECURITATE 

Necesitatea găsirii de soluţii rapide şi eficien-
te pentru contracararea riscurilor, pericolelor şi 
ameninţărilor existente şi emergente a determinat 
amplificarea volumului şi vitezei elaborărilor în 
domeniul securităţii.

Articolul prezintă unele concepte nou intrate în 
patrimoniul teoriei şi practicii securităţii la nivel 
naţional şi internaţional.

Încetarea războiului rece a condus lumea într-
o perioadă de „respiro”. Se căutau soluţii pentru 
relansarea economică şi creşterea bunăstării. Dar 
acestea nu erau posibile fără înlăturarea conflicte-
lor armate din viaţa internaţională. Începutul mile-
niului trei acorda şanse reale trecerii confruntărilor 
militare din planul realului în cel al imaginarului.

Scenariile elaborate în diferite cancelarii ale lu-
mii erau din ce în ce mai optimiste. Se căutau solu-
ţii pentru asigurarea securităţii prin cooperare.

Prin aceasta se urmărea asigurarea un mediu 
de securitate comun, bazat pe dezvoltare generală, 
cooperare largă interstatală şi realizarea unităţii în 
diversitate. Toate acestea defineau securitatea co-
lectivă, înţeleasă ca solidaritate internaţională, în 
care regionalizarea sau globalizarea nu sunt perce-
pute ca o hegemonie a cuiva, ci ca o conjugare şi 
concentrare a energiilor şi resurselor comune pen-
tru stabilitatea şi liniştea arealului.

După 11 septembrie 2001, nimic nu a mai fost 
ca înainte.

Uriaşa breşă făcută de forţele teroriste în sis-
temul de securitate al SUA, cotat ca fiind cel mai 
eficient din lume, la vremea aceea, a demonstrat 
că nu ne îndreptam spre „pacea şi ordinea univer-
sală”.

Lumea a intrat într-un proces precipitat de re-
evaluare a patrimoniului de cunoştinţe teoretice şi 
practice. Încercarea disperată de a găsi soluţii ra-
pide pentru contracararea riscurilor, pericolelor şi 
ameninţărilor existente şi emergente la început de 
mileniu a determinat amplificarea vitezei şi volu-
mului elaborărilor în domeniul securităţii.

Dr. Grigore ALEXANDRESCU 
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Au fost căutate răspunsuri pertinente la între-
bări presante, cum sunt: Se găsesc în impas gân-
direa teoretică şi cea practică sau sunt capabile să 
ofere răspunsuri adecvate la noile provocări? Poate 
teoria clasică a securităţii să explice adecvat şi să 
ofere soluţii pentru limitarea şi închiderea „găurii 
negre” apărute în câmpul securităţii mondiale? Ce 
putem folosi şi la ce trebuie să renunţăm din fun-
damentele teoretice cunoscute?

Intervenţia energică a ONU şi asumarea de că-
tre SUA a rolului de lider în războiul generalizat 
antiterorist au oferit primele răspunsuri. De fapt, 
practica o luase înaintea teoriei.

Nevoia de un conducător influent şi puternic, 
care să restabilească rapid securitatea internaţiona-
lă, şi succesele repurtate de SUA în războiul anti-
terorist au orientat elaborările teoretice către ideea 
necesităţii unui lider mondial atotputernic.

La scurt timp după ce Europa şi-a făcut tot mai 
simţită prezenţa pe teatrele de luptă antiteroristă, 
ea cere să se implice efectiv în procesul de decizie. 
La început, situaţia a născut o sumedenie de con-
troverse de ambele părţi ale Atlanticului. Acum, 
relaţia transatlantică este în curs de normalizare. 
Practica şi teoria securităţii au scos în evidenţă ne-
cesitatea realizării acesteia pe baza unei strategii 
de cooperare şi parteneriat, ţinând seama de comu-
nitatea mondială de interese în curs de formare, ca 
efect al procesului de globalizare.

În acest sens, Z. Brzezinski, anul trecut, a sus-
ţinut că America se află în faţa unei opţiuni fun-
damentale: asumarea rolului de lider în politica 
mondială, inclusiv în realizarea securităţii inter-
naţionale, fie prin impunerea voinţei partenerilor 
şi aliaţilor, fie prin obţinerea consensului acesto-
ra, prin recurs la dialog şi convingere1. Dacă până 
acum Administraţia americană a adoptat prima 
cale, pentru viitor, autorul se simte obligat să aver-
tizeze: „Hegemonia mondială americană este (…) 
o fază tranzitorie. Pe termen lung, chiar dacă mai 
este mult până atunci, hegemonia mondială a State-
lor Unite se va eroda”2. Motiv pentru care strategia 
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„cooperării şi parteneriatului”, a „echilibrării răs-
punderilor şi beneficiilor, împărţirea iniţiativelor 
şi nu impunerea dictatelor”, determinată de „co-
munitatea de interese” şi configurată de procesul 
globalizării, trebuie să asigure securitatea şi stabi-
litatea. Însă, pe fond, nici una dintre provocările 
majore de securitate contemporane (instabilităţile 
endemice specifice Balcanilor, Africii sau Orien-
tului Mijlociu) nu va putea fi gestionată eficient, în 
absenţa unui parteneriat strategic care să implice 
inclusiv o proiecţie instituţională solidă, între cele 
două maluri ale Atlanticului. „Nici Europa, nici 
SUA – remarca primul-ministru al Marii Britanii 
– nu pot fi distante una de alta. Nici Balcanii şi nici 
Orientul Mijlociu nu pot fi rezolvate fără un parte-
neriat între acestea. Adevărul este că, în întreaga 
lume, naţiunile merg spre unire, asumându-şi ris-
curile şi oportunităţile, căutând, în această lume tot 
mai interdependentă, confortul şi alianţa”3. 

Acest schimb de idei completează tabloul deo-
sebit de dinamic al abordărilor teoretice necesare 
oferirii de soluţii specifice contracarării pericole-
lor, ameninţărilor şi provocărilor actuale. În cadrul 
acesteia se evidenţiază un prim grup de concepte 
noi, care cuprinde:

- globalizarea securităţii, ca răspuns la glo-
balizarea insecurităţii. Lucrările de specialitate 
apreciază că o constantă a noului mediu strate-
gic o constituie relaţia tot mai intrinsecă dintre 
securitatea naţională şi cea internaţională. Se 
consideră că suntem martorii unui proces de in-
terdependenţă structurală între nivelul regional şi 
cel global. Societăţile naţionale au atins un nivel 
avansat de interdependenţă, de interconexiune 
care, pe fond, a amorsat un fenomen de deterito-
rializare a autorităţii şi o erodare secvenţială a 
autonomiei statelor. 

Mediul de securitate actual şi trendul acestu-
ia ne constrâng să anticipăm faptul că planurile 
în care evolua până acum securitatea tind să se 
întrepătrundă, putând deveni congruente şi inse-
parabile.

Asistăm, astfel, la emergenţa unor noi paradig-
me în conceptualizarea securităţii, feedback-uri 
ale globalizării atât ale riscurilor, pericolelor şi 
ameninţărilor, cât şi ale vulnerabilităţilor unei lumi 
în curs de transformare. 

- conceperea securităţii regionale şi interna-
ţionale pe baza cooperării şi parteneriatului (o 
reevaluare şi perfecţionare a demersurilor teore-
tice din anii ‘90);

- realizarea securităţii naţionale prin acţiuni 
desfăşurate în afara frontierelor naţionale. Acest 
concept urmăreşte o actualizare şi o dezvoltare 
logică a conceptului clasic al autoapărării, în 
raport cu natura dinamică, incontrolabilă a noilor 
ameninţări. În noul context internaţional, a te 
apăra înseamnă a te implica activ în gestionarea 
crizelor internaţionale. Aceasta se reliefează prin 
acţiuni preventive, capabile să blocheze focarele 
de instabilitate.

Viitorul umanităţii este ameninţat continuu de 
degradarea mediului înconjurător. Diminuarea 
stratului de ozon, inundaţiile catastrofale, tornade-
le, dispariţia unor specii de plante şi animale ne 
arată un mediu tot mai bolnav, aflat într-o continuă 
degradare, ireversibilă, în opinia majorităţii speci-
aliştilor.

Securitatea nu mai poate face abstracţie de 
această nouă realitate, cum nu mai poate face abs-
tracţie nici de evoluţia negativă a indicatorului 
demografic, de repartiţia resurselor, analfabetism, 
migraţie, infracţionalitate etc.

Din această perspectivă se evidenţiază multidi-
mensionalitatea sistemelor de securitate, în care 
nu mai există domenii importante sau mai puţin 
importante, ci doar priorităţi.

Schimbarea şi schimbarea schimbării au deve-
nit noţiuni deosebit de uzitate în ultimii ani. Toffler, 
încă din anii ’70, prevedea această situaţie: „ritmul 
schimbării va creşte atât de mult, încât imaginaţia 
noastră nu va mai putea ţine pasul”4.

Astfel, lupta cu timpul devine o nouă coordo-
nată a acţiunilor din domeniul securităţii. Ultimele 
evoluţii de pe arena internaţională au scos în evi-
denţă că, în relaţia clasică dintre timp şi spaţiu, 
timpul a devenit cel mai important.

Acum şi-a făcut apariţia o nouă mentalitate de 
management al timpului, cu profunde implicaţii în 
domeniul securităţii5.

Nu ne mai putem lăsa depăşiţi de evenimente. 
11 septembrie, Madrid, Londra, cutremurele din 
Oceanul Indian, inundaţiile din România şi uraga-
nul Katrina impun o gândire prospectivă în reali-
zarea sistemelor de securitate, acţiuni preventive, 
energice şi rezerve de resurse importante la dis-
poziţie.

Se consideră, astfel, că acţiunea, nu reacţia, 
este o caracteristică actuală a menţinerii securităţii 
la orice nivel.

Din această perspectivă, reevaluarea periodică 
şi transformarea organismelor şi sistemelor de 
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securitate în funcţie de trendul situaţiei internaţio-
nale constituie un concept pe cât de actual pe atât 
de benefic. Eficienţa lui este încă scăzută, pentru 
că se aplică cu precădere în cadrul componentei 
militare a securităţii.

Summit-ul NATO desfăşurat la Istanbul, la mij-
locul anului 2004, a consfinţit necesitatea transfor-
mării şi modernizării Alianţei Nord-Atlantice.

Dimensionarea Alianţei la un număr de 26 sta-
te, de pe două continente, conferă imaginea con-
cludentă a importanţei acestui hiperorganism în 
realizarea stabilităţii şi securităţii regionale şi in-
ternaţionale.

Eficienţa ei constă atât în coeziunea acţiunilor 
membrilor, cât şi în puterea de adaptare rapidă şi 
permanentă a strategiei şi tacticilor pe care trebuie 
să le adopte pentru contracararea riscurilor, perico-
lelor şi ameninţărilor la adresa securităţii de toate 
nivelurile.

În acest sens, Forţele Armate ale României, ca 
parte a componentei militare a securităţii naţionale, 
se vor transforma treptat, pentru a acţiona eficient 
în vederea apărării ţării şi îndeplinirii angajamen-

telor asumate faţă de NATO, Uniunea Europeană 
şi alte organisme internaţionale.

În concluzie, teoria securităţii a cunoscut în ul-
timii ani o dezvoltare fără precedent. Aceasta este 
o reacţie firească a comunităţii internaţionale, care 
caută soluţii pentru articularea unei arhitecturi co-
mune de securitate. Ea trebuie să răspundă eficient 
ameninţărilor prezente şi de perspectivă.

NOTE:

1  Cf. Zbigniew BRZEZINSKI, The Choice, Global 
Domination or Global Leadership, Basic Books, 
2004.
2 Zbigniew BRZEZINSKI, National Insecurity is the 
New Reality, Newsweek, ediţia Web, 31 martie 2004.
3  Tony BLAIR, Remarks at the Manson House, 15th of 
November 2004, www.number-10.guv.uk
4  A. TOFFLER, Şocul viitorului, Editura Politică, Bu-
cureşti, 1973, p.84.
5  Vezi R.S. COVEY, Managementul timpului sau 
cum se stabilesc priorităţile, Editura All, Bucureşti,
2000 şi I. PINCOVSCHI, M. MIHAI, Managementul 
timpului, Editura HGA, Bucureşti, 2001.
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CIVILII, MILITARII 
ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ

Alexandra SARCINSCHI

Realizarea şi conservarea stării de securitate 
reprezintă un ideal al tuturor, indiferent de sfera 
vieţii sociale din care fac parte. În ultimul deceniu, 
concepţia asupra trinomului civili-militari-securi-
tate naţională s-a schimbat, însă nici în prezent nu 
s-a renunţat la ideea că militarii trebuie să prote-
jeze şi să susţină valorile democratice şi, implicit, 
realizarea stării de securitate atât la nivel naţio-
nal, cât şi în afara statului-naţiune.

Sfârşitul Primului Război Mondial a adus cu 
sine o nouă tendinţă în dezvoltarea relaţiilor dintre 
civili şi militari, anume diluarea graniţelor dintre 
aceste două grupuri sociale. Tendinţa, în sine, este 
deosebit de periculoasă, întrucât ducerea şi urmă-
rile războiului au acum efecte nelimitate asupra 
societăţii umane, iar, odată cu dezvoltarea tehno-
logiilor informaţionale şi a accesului la acestea, 
procesul s-a accelerat. Diluarea semnifică nu nu-
mai vulnerabilitatea civililor în faţa conflictelor, ci 
şi capacitatea lor de a influenţa cauzele, ducerea şi 
rezultatele războiului. În acest context, securitatea 
naţională se menţine ca obiectiv prioritar, deşi, în 
prezent, se vorbeşte din ce în ce mai mult despre 
concepte precum securitate umană şi securitate in-
ternaţională. Problematica este mult mai complexă, 
întrucât sfera civilă a societăţii, în sensul de non-
militară, este formată din două subsisteme diferite 
ca natură şi interese: societatea politică (statul) şi 
societatea civilă. Instituţia militară relaţionează cu 
ambele subsisteme, ea însăşi fiind o componentă 
de bază a subsistemului politic al societăţii.

1. Societatea civilă, militarii 
şi securitatea naţională

În statele democratice şi în cele în curs de de-
mocratizare, se porneşte de la premisa că securita-
tea naţională este realizată cu un minim sacrificiu 
în ceea ce priveşte valorile, normele şi practicile 
democratice. Problema ce apare aici se referă la 
complexitatea relaţiilor stabilite între sfera politi-

că, cea a societăţii civile şi cea a militarilor. Prin 
definiţie, militarii nu fac parte din societatea civilă, 
aceasta din urmă reprezentând acel ansamblu de 
instituţii non-guvernamentale diverse, suficient de 
puternice pentru a contrabalansa statul şi care, fără 
a-l împiedica să-şi îndeplinească rolul de menţine-
re a păcii şi de a judeca imparţial cu privire la inte-
resele majore, este totuşi capabilă să-l împiedice să 
domine şi să atomizeze restul societăţii1. Societa-
tea civilă reprezintă sfera acţiunii unor valori civile 
în strânsă legătură cu democraţia şi libertatea. Din 
acest motiv, ea tinde să devină un sistem normativ, 
prin intermediul căruia sunt evaluate practicile sta-
tale contemporane. 

Având în vedere faptul că dimensiunea fun-
damentală a societăţii civile este reprezentată de 
organizaţiile non-guvernamentale (ONG-uri), în 
trecerea de la o logică totalitară la una a democra-
ţiei, dezvoltarea sistemului ONG-urilor reprezintă 
o dimensiune fundamentală. Ele sunt necesare în 
primul rând pentru articularea preocupărilor soci-
etăţii civile cu interesele particulare. Ele pot co-
lecta şi difuza informaţii, pot face lobby pentru o 
legislaţie corespunzătoare, pot evalua public pro-
gramele şi realizările proprii sau ale altor grupuri 
ş.a.m.d. Esenţial este faptul că organizaţiile non-
guvernamentale realizează şi menţin un echilibru 
dinamic între interesele individuale sau de grup, pe 
de o parte, şi interesele societăţii, pe de altă parte, 
între nevoile şi aspiraţiile exprimate în grup şi pro-
iectele societăţii. 

Societatea civilă reprezintă un element esenţial 
în structurarea mediului intern de securitate. Orga-
nizarea, maturitatea şi gradul ei de angajare politică 
şi socială influenţează direct dimensiunile socială, 
economică şi politică ale securităţii ţării respecti-
ve. Totuşi, organizaţiile societăţii civile constituie 
factori de risc sau pericole pentru ansamblul so-
cietăţii doar în măsura în care recurg la mijloace 
violente pentru promovarea intereselor proprii în 
sfera publică sau insuficienta dezvoltare a sistemu-
lui conduce la o evoluţie nedorită, în sensul creării 
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unor structuri care să promoveze nonvalorile, ati-
tudinile şi comportamentele deviante ce ameninţă 
stabilitatea şi securitatea naţională.

În acelaşi timp, societatea civilă poate fi obiec-
tul unor riscuri, pericole şi ameninţări emanate de 
acţiunile militare. De exemplu, războiul din Irak 
a declanşat o serie amplă de dezbateri asupra pro-
blematicii efectelor pe care le are asupra societăţii 
civile. Au fost evidenţiate câteva astfel de ame-
ninţări2. Cea mai importantă ameninţare modifică 
dramatic agenda societăţii civile. Războiul a de-
turnat atât atenţia, cât şi resursele dinspre proble-
mele legate de egalitatea de gen, justiţia socială şi 
economică, protecţia mediului şi apărarea drep-
turilor omului spre criza din Irak. De asemenea, 
sunt ameninţate atât democraţia, cât şi participarea 
civică, în ansamblu. Chiar şi în SUA, unde atitu-
dinile vis-á-vis de război sunt ambivalente, vocile 
celor care militează împotriva implicării în Irak le 
acoperă pe cele pro-intervenţie, iar în Irak, parti-
ciparea la viaţa publică nu numai că a fost decenii 
la rând un concept necunoscut, dar nici acum ce-
tăţenii nu au posibilitatea de a decide în privinţa 
destinului lor civic. 

Aşadar, relaţia dintre societatea civilă, militari 
şi securitatea naţională este deosebit de complexă. 
În cadrul mai larg al securităţii naţionale, 
interacţiunile dintre societatea civilă şi instituţia 
militară nu au numai efecte pozitive, ci, dimpotrivă, 
cele două subsisteme pot fi serios afectate de 
gestionarea deficitară a acestor interacţiuni, având, 
evident, repercusiuni şi asupra stării de securitate 
a sistemului social, în ansamblu său. Pentru o mai 
bună înţelegere a acestor procese, putem sintetiza 
relaţiile într-o schemă de tipul următor:

Figura nr. 1

2. Statul, militarii şi securitatea naţională

În ceea ce priveşte relaţiile dintre stat (instituţi-
ile statului) şi militari, acestea se desfăşoară în am-
bele sensuri: clasa politică deţine monopolul asu-
pra anumitor decizii ce privesc instituţia militară, 
în timp ce militarii influenţează direct sau mediat 

aceeaşi clasă politică. Deşi instituţia militară este o 
instituţie a statului, subordonată acestuia, raportu-
rile de interdependenţă dintre aceste două entităţi 
nu sunt numai necesare, ci şi esenţiale.

Domeniile în care clasa politică ia decizii re-
feritoare la activitatea militarilor includ: organiza-
rea, structura, rolul şi funcţiile instituţiei militare; 
principiile şi normele instituite de stat prin legi ju-
ridice şi regulamente militare, pe baza cărora este 
organizată şi se desfăşoară activitatea de selecţie, 
educare şi folosire efectivă a militarilor în timp de 
pace şi de război; relaţiile instituţiei militare cu 
celelalte instituţii guvernamentale ale societăţii şi 
cu cele non-guvernamentale; modalităţile, scopul 
şi finalitatea participării militarilor la viaţa socio-
politică a ţării.

Celălalt aspect al binomului relaţional vizează 
influenţa militarilor asupra clasei politice. Influen-
ţa exercitată în acest caz este directă sau mediată 
şi se referă la: sistemul de guvernare, de elaborare 
şi realizare a politicii interne şi externe a statului; 
modalitatea de rezolvare a conflictelor din interi-
orul unui stat, dintre state sau grupări de state etc. 
În acelaşi timp, militarii trebuie să servească statul 
democratic şi să rămână sub controlul său. Deşi 
controlul civil democratic asupra armatei este un 
scop al tuturor statelor, în statele democratice, rea-
lizarea sa depinde de interacţiunile dintre instituţi-
ile civile – atât guvernamentale, cât şi ale societăţii 
civile – şi cele militare însărcinate cu apărarea sta-
tului şi a valorilor sale. 

Securitatea naţională este, de asemenea, influ-
enţată şi de tipul relaţiilor dintre stat şi instituţia 
militară. Grafic, această relaţie ar putea fi repre-
zentată astfel:

Figura nr. 2

În societăţile democratice, securitatea naţio-
nală nu are de suferit de pe urma acestor relaţii. 
Mecanismele controlului civil democratic sunt su-
ficient şi clar precizate: executivul supraveghează 
efectiv activitatea instituţiei militare şi educă pu-
blicul asupra politicilor şi priorităţilor de securi-
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tate naţională (accesul militarilor la participarea şi 
influenţa publică fiind limitat), iar legislativul este 
motivat să asigure eficienţa instituţiei militare prin 
mijloacele specifice, aceasta fiind reprezentată de 
către cetăţeni drept gardian al libertăţii sociale.

3. Noi tendinţe în structurarea relaţiilor ci-
vili-militari, în contextul realizării 

şi conservării securităţii naţionale

Teoriile clasice referitoare la relaţiile dintre ci-
vili şi militari, de genul celor propuse de Samuel P. 
Huntington şi Morris Janowitz, au devenit insufi-
ciente pentru a reflecta realitatea de după Războiul 
Rece. 

În ultima perioadă de timp, se vorbeşte din ce 
în ce mai mult despre privatizarea securităţii. Se-
curitatea internă este privatizată prin companiile 
de securitate şi alţi agenţi non-guvernamentali ce 
preiau rolul de furnizori de securitate, atât în ţările 
dezvoltate, cât şi în cele ale lumii a treia. În acest 
cadru, se poate vorbi despre patru principale tipuri 
de actori ai mediului de securitate3, atât în funcţie 
de cele două sectoare ale vieţii sociale – public şi 
privat –, cât şi de principiul de bază al economiei 
de piaţă, anume relaţia cerere-ofertă: state care fo-
losesc agenţiile publice pentru realizarea stării de 
securitate; state care folosesc miliţii sau companii 
private de securitate; firme care plătesc forţe de se-
curitate publice pentru protecţia proprie; mişcări 
ale rebelilor, gherile etc. Scopul unora dintre aceşti 
actori nu este întotdeauna realizarea şi conservarea 
securităţii, în viziunea promovată de stat. Mai mult, 
statul poate chiar să eşueze în asigurarea securităţii 
anumitor grupuri sociale şi, din acest motiv, din ce 
în ce mai mulţi indivizi, comunităţi sau organizaţii 
apelează la agenţiile private de securitate. Se poate 
vorbi despre trei tendinţe care au provocat aceste 
modificări de paradigmă4: creşterea numărului ci-
vililor care posedă arme, sporirea numărului forţe-
lor private de securitate şi, nu în ultimul rând, im-
plicarea din ce în ce mai frecventă a mercenarilor 
în conflictele militare în desfăşurare. 

Teama indivizilor umani referitoare la creşterea 
în amploare a violenţelor, a crimelor şi a degradă-
rii societăţii, absenţa protecţiei vizibile a statului şi 

rezistenţa la implicarea nedorită a statului în viaţa 
de zi cu zi a cetăţenilor săi au accelerat dezbaterile 
privind monopolul asupra violenţei pe care acesta 
îl deţine. Cetăţenii multor ţări dezvoltate consideră 
că instituţiile specializate ale statului nu pot furni-
za securitate pe măsura nevoilor lor. De asemenea, 
în ţările lumii a treia, corupţia din aceste instituţii 
elimină posibilitatea ca guvernul să ofere protecţie 
în faţa ameninţărilor. Astfel, este uşor de înţeles de 
ce companiile militare private s-au dezvoltat atât 
la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Într-o 
lume în care valorile de piaţă iau amploare, orien-
tarea companiilor private către domeniul securită-
ţii pare o soluţie ce nu poate fi neglijată.

Aşadar, în lumea post-Război Rece, realizarea 
şi conservarea stării de securitate reprezintă un 
ideal al tuturor, indiferent de sfera vieţii sociale 
din care fac parte. Într-adevăr, concepţia asupra 
trinomului civili-militari-securitate naţională s-a 
schimbat în ultimii ani, însă niciodată nu s-a re-
nunţat la ideea că militarii trebuie să protejeze şi să 
susţină valorile democratice şi, implicit, realizarea 
stării de securitate atât la nivel naţional, cât şi în 
afara statului-naţiune. Asemenea probleme au dat 
naştere la numeroase dezbateri pro şi contra, însă 
putem afirma cu certitudine că studiul domeniului 
relaţiilor dintre civili şi militari în cadrul securităţii 
naţionale nu poate fi realizat fără o abordare inter-
disciplinară şi comprehensivă. 

NOTE:

1  GELLNER, Ernest, Condiţiile libertăţii. Societatea 
civilă şi rivalii ei, Ed. Polirom, Bucureşti, 1998, p. 20.
2  NAIDOO, Kumi, Civil Society at a Time of Global 
Uncertainty, în OECD Observer, nr. 237/mai 2003.
3 Tipologia este preluată din Privatisation of Conflict, 
Security and War, autor: Bjorn MOLLER (în Danish In-
stitute for International Studies Working Paper 2005/2) 
şi regândită într-o formă care reflectă sectoarele vieţii 
sociale (public şi privat) şi principiul economic de bază 
ce funcţionează şi în cazul securităţii (cererea şi ofer-
ta).
4  MANDEL, Robert, The Privatization of Security, în 
„Armed Forces and Society”, vol. 28, no. 1, 2001, pp. 
129-151.
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tare.
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SPAŢIUL CIBERNETIC ÎNTRE  
AMENINŢARE REALĂ ŞI VIRTUALĂ

George RĂDUICĂ
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Datorită extraordinarei sale dezvoltări, In-
ternetul a devenit, pentru grupările teroriste, un 
spaţiu activ de confruntare cât şi un mijloc vital 
de comunicaţii, propagandă, recrutare etc. De 
asemenea, Internetul a facilitat crearea de reţele 
complexe între grupările teroriste datorită faptului 
că este o metodă de comunicare rapidă, necostisi-
toare şi relativ anonimă ce oferă posibilitatea unei 
organizări descentralizate, mai greu de identificat 
şi monitorizat.

Computerul a devenit o extensie a sistemului 
nostru nervos central, noi trăind într-o lume în care, 
zi de zi, linia de demarcaţie între realitatea virtuală 
şi cea fizică tinde să se estompeze. Internetul stră-
bate globul în toate limbile şi culturile, apropiind 
în spaţiul virtual indivizi separaţi geografic. În ţă-
rile dezvoltate, aproape oricine are acces la reţea, 
restul lumii făcând eforturi intense să ajungă la 
acelaşi nivel al existenţei informaţiei: încet, reali-
tatea virtuală substituie realitatea fizică. 

Lumea de azi a devenit dependentă de tehnolo-
gia informaţională şi din ce în ce mai multe infra-
structuri critice din lumea dezvoltată sunt legate în 
reţea, astfel că ameninţarea potenţială, mai ales în 
societăţile ajunse la grad avansat de informatizare, 
poate deveni îngrijorătoare. Desigur, computere-
le nu controlează deocamdată în măsură suficient 
de mare sistemele vitale, astfel încât să prezinte 
un risc imediat din perspectiva unui atac terorist. 
De aceea, atacul informatic, în realitate, are şanse 
minime la ora actuală. În plus, s-au făcut paşi im-
portanţi în direcţia securizării sistemelor, iar pe de 
altă parte, organizaţiile teroriste nu dispun încă de 
experţi care să fie capabili să le penetreze. 

Deşi terorismul cibernetic nu este o ameninţare 
violentă directă, impactul psihologic poate fi pu-
ternic, deoarece acum informaţia circulă într-un 
ritm mai rapid şi cu un grad sporit de ciclicitate şi 
multiplicare. Nu întâmplător, după 11 septembrie, 
dezbaterile despre securitate şi terorism au adus 
în lumină, pe lângă celelalte forme de terorism, 

şi pe cel cibernetic, deoarece erau de aşteptat şi 
alte atacuri spectaculoase, iar terorismul cibernetic 
oferea, teoretic, reţelelor teroriste noi posibilităţi 
de a produce dezastre. O importantă contribuţie la 
scoaterea în evidenţă (şi în acelaşi timp un sem-
nal de alarmă) a pericolului terorismului ciberne-
tic a adus-o mass-media, deşi până astăzi nu exis-
tă dovezi ale unui atac cibernetic plănuit de vreo 
organizaţie teroristă. Însă mass-media deseori nu 
reuşesc să distingă între criminalitate cibernetică şi 
terorism cibernetic şi, de aceea, exagerează anumi-
te evenimente, prezentându-le ca fiind acte de tero-
rism. Relevant în acest sens este cazul unor români 
care au reuşit să penetreze reţeaua staţiei de la Po-
lul Sud a Fundaţiei Naţionale de Ştiinţă Amund-
sen-Scott şi care au ameninţat că vor opri sistemul 
de încălzire, dacă nu li se va oferi în schimb o anu-
mită sumă de bani. Deşi este un caz tipic de cri-
minalitate cibernetică, el a fost iniţial prezentat ca 
fiind un act de terorism cibernetic, poate şi datorită 
impactului pe care l-a avut punerea în primejdie 
a vieţii celor 58 de oameni de ştiinţă din cadrul 
staţiei.

Prin urmare, pentru a putea fi clasificată ca tero-
rism cibernetic, activitatea în spaţiul virtual trebuie 
să aibă o componentă „teroristă”, adică trebuie să 
inducă teroarea şi să aibă o motivaţie politică.

Astfel, trebuie făcută distincţia între terorismul 
care presupune tehnologia informatică drept armă 
sau ţintă şi terorismul care, pur şi simplu, exploa-
tează tehnologia informatică, această latură fiind şi 
cea mai vizibilă şi intens folosită la ora actuală.

Datorită avantajelor evidente pe care le pre-
supune prezenţa pe Internet - acces uşor, lipsa 
restricţiilor, public numeros şi circulaţia rapidă a 
informaţiilor -, aproape toate grupările active de 
terorişti au apelat la acest mijloc modern de comu-
nicaţie. Aceste avantaje incontestabile sunt exploa-
tate din plin de către organizaţiile teroriste, acestea 
având afiliate situri care le susţin activitatea în mod 
deschis sau indirect. Ca o caracteristică principală, 
siturile legate de activitatea teroristă sunt foarte 
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dinamice, îşi modifică frecvent formatul, dispar şi 
reapar rapid, cu adresa schimbată, pentru a evita 
monitorizarea de către diferite organizaţii antite-
roriste. Evident, agenţiile de spionaj utilizează, de 
asemenea, Internetul pentru a urmări activitatea te-
roristă, fie prin intermediul susţinătorilor acesteia, 
fie prin supravegherea comunicaţiilor lor. Culege-
rea de informaţii de la siturile web islamiste este 
un motiv pentru care în multe cazuri acestea nu 
sunt închise imediat ce este descoperită utilizarea 
lor ca un canal de comunicaţii. 

Gabriel Weinman1 identifică opt moduri prin 
care teroriştii utilizează Internetul: publicitate şi 
propagandă, război psihologic, căutare de infor-
maţii, finanţare, recrutare şi mobilizare, organiza-
rea în reţele, schimb de informaţii, planificare şi 
coordonare.

1. Publicitate şi propagandă

Dispunând de o audienţă, virtual, extrem de nu-
meroasă, Internetul este utilizat de către grupările 
teroriste ca un mediu de informare a opiniei publice 
aproape ideal. Dacă, înainte de apariţia reţelei In-
ternet, grupările teroriste erau dependente, pentru 
atragerea atenţiei, de agenţiile mass-media, acum, 
comunicarea se realizează, practic neîngrădit, atât 
prin text, dar mai ales prin mijloace multimedia, 
ceea ce a făcut să crească, aproape exponenţial, pu-
terea de persuasiune a acestora. Internetul permi-
te organizaţiilor teroriste să comunice cu publicul 
ţintă atunci când alte canale media le refuză, dar 
şi să-şi găsească o audienţă nouă, în special tineri. 
Iese în evidenţă principalul avantaj al Internetului, 
ca un mijloc de comunicare, abilitatea de a ocoli 
cenzura, de a prezenta informaţia la prima mână, 
nediluată, pentru aceasta fiind accesibile diverse 
situri, buletine online, forumuri sau alte instru-
mente electronice, unde teroriştii sau simpatizanţii 
acestora pot să-şi exprime deschis opiniile. 

Din punct de vedere al conţinutului, pe situri-
le web presupuse a fi asociate grupărilor teroris-
te, adesea teroriştii sunt portretizaţi ca victime 
sau martiri, se subliniază nedreptăţile la care sunt 
supuşi, umilinţele celor ţinuţi captivi de către au-
torităţi. Responsabilitatea pentru actele de violen-
ţă este pusă pe seama adversarilor, aceştia fiind 
desemnaţi ca adevărata sursă a conflictului. Pre-
zentarea în mod ostentativ a unor informaţii sau 
imagini ce induc un sentiment de revoltă şi de 
solidaritate printre susţinători, utilizarea religiei 

ca un instrument ce justifică şi chiar încurajează 
pe deplin acţiunile violente, sunt tehnicile cel mai 
frecvent utilizate din panoplia propagandistică al 
acestor situri. 

Insistenţa cu care sunt prezentate restricţiile la 
libertatea de exprimare denotă importanţa pe care 
o acordă reţelele teroriste opiniei publice interna-
ţionale, cu precădere cea occidentală, ştiută fiind 
sensibilitatea acesteia la măsurile care îngrădesc 
libertatea de exprimare. Protestele teroriştilor la 
încercările de a fi reduşi la tăcere au şanse mari 
de a-şi găsi ecou pe Internet, care, pentru foarte 
mulţi, este simbolul libertăţii, al comunicării ne-
cenzurate. De exemplu, în urma acuzaţiilor aduse 
de publicaţia Newsweek sitului al-Basrah (www.
albasrah.net), potrivit cărora acesta ar face propa-
gandă terorismului promovat de al-Zarqawi, cât şi 
promovarea anti-semitismului, răspunsul nu a în-
târziat să vină într-un mod vehement, acuzând în-
treaga media occidentală de dorinţa de a sugruma 
vocea poporului irakian prin închiderea sitului. 

2. Război psihologic

Terorismul nu se rezumă doar la acţiuni fizi-
ce distructive, atacurile psihologice constituind o 
componentă căreia i se acordă o importanţă din ce 
în ce mai mare. Ca şi în cazul propagandei, Inter-
netul a devenit un instrument eficace de a duce răz-
boiul psihologic, mai ales datorită abilităţii sale de 
a difuza mesajele prin mijloace multimedia. Tero-
riştii au încercat să producă teamă prin publicarea 
de informaţii false, ameninţări şi prin prezentarea 
unor imagini sau filme terifiante. Războiul din Irak 
a oferit ocazia de a se deschide un puternic front 
şi pe tărâmul confruntării în spaţiul cibernetic. Se 
disting cu precădere organizaţiile afiliate sau în 
legătură cu Abu Musab al-Zarqawi, care folosesc 
în mod activ Internetul pentru a pune în practică 
tehnicile războiului asimetric, incluzând acţiuni 
teroriste desemnate să şocheze, cum ar fi răpiri, 
asasinate şi atacuri cu bombe. Este de presupus că 
însuşi al-Zarqawi era teroristul mascat care l-a de-
capitat pe americanul Nicholas Berg, scena fiind 
filmată, iar conţinutul casetei video publicat pe di-
ferite situri web islamiste, fiind astfel difuzate pe 
scară largă. De asemenea, diferite înregistrări ce 
conţin ameninţări cu noi atentate sau asasinate sunt 
frecvent publicate prin intermediul Internetului. 

Scopul evident este de a folosi la maxim atât 
teroarea pe care aceste imagini o exercită, cât şi 
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expunerea la câţi mai mulţi oameni posibil, mai 
ales în occident, unde Internetul este accesibil unor 
pături largi de utilizatori. Mulţimea de situri şi fo-
rumuri poate fi un indiciu al numărului crescând de 
oameni care simpatizează cu militanţii şi care ar-
gumentează că islamul este de fapt ţinta distrugerii 
de către lumea creştină.

 Teroriştii sunt, de asemenea, interesaţi să cre-
eze teama faţă de ceea ce se poate realiza prin in-
termediul spaţiului virtual, situaţie în care opinia 
publică devine atât de îngrijorată despre conse-
cinţele unui atac cibernetic, încât chiar crede că 
se va întâmpla în realitate. Astfel că prin amplifi-
care, chiar şi o grupare practic nesemnificativă şi 
lipsită de posibilităţi materiale poate cu uşurinţă 
să-şi difuzeze mesajele şi să creeze sentimentul că 
reprezintă o ameninţare mult mai mare decât în re-
alitate. Reţeaua permite teroriştilor să dea amploa-
re consecinţelor activităţilor lor, chiar dacă ele nu 
sunt capabile să-şi ducă ameninţările până la capăt, 
dar virtual apare că atacurile sunt bine planificate 
şi controlate. De aceea, pe lângă informaţiile cu 
adevărat utile, Internetul este folosit şi ca o sursă 
inepuizabilă de zvonuri şi rapoarte false pe care 
mulţi oameni le privesc ca fapte reale. 

3. Recrutare şi finanţare

Internetul poate avea, de asemenea, un impact 
determinant asupra potenţialilor recruţi, utilizato-
rii acestuia fiind, de regulă, mai bine pregătiţi din 
punct de vedere tehnic, dar cu mai puţină pregă-
tire religioasă, şi, astfel, mai uşor impresionabili 
la mesajele unor situri ce încurajează interpretări 
radicale ale Islamului. Camerele de discuţii de pe 
aceste situri creează un sentiment de unitate cu 
ceilalţi membri, fiind astfel stabilite adevărate co-
munităţi virtuale pe web, care le pot suplini sau 
completa pe cele din viaţa reală.

Informaţiile publicate pe Internet de grupările 
teroriste sunt de asemenea utilizate pentru a în-
curaja susţinerea şi simpatia faţă de ele. Cei care 
administrează siturile web pot să obţină informaţii 
despre oamenii care le accesează, informaţii care 
să le ofere unele detalii despre potenţialii recruţi. 
Navigatoarele Internet suportă funcţii care permit 
serverelor să cunoască ce limbă este folosită de că-
tre computerul-client. Aceasta oferă grupărilor te-
roriste informaţii care le permit să facă recrutări pe 
bază de limbă şi să-şi acordeze discursul în funcţie 
de o anumită audienţă specifică. De exemplu, na-

vigatoarele configurate să folosească engleza vor fi 
redirecţionate către un sit terorist care se adresează 
audienţei occidentale, pe când cele care sunt con-
figurate să folosească limba arabă vor fi îndreptate 
către cele destinate audienţei musulmane. Multe 
situri oferă însă multiple opţiuni de limbă. În nu-
meroase cazuri, activiştii terorişti preferă să apele-
ze la serviciile unor servere gratuite, precum Ya-
hoo!, acestea cerând puţine date personale şi care 
nu pot fi verificate.

În paralel cu activitatea de recrutare, Interne-
tul este utilizat de către grupările teroriste pentru 
a cere donaţii şi a găsi potenţiali susţinători finan-
ciari. Deseori grupările teroriste sunt sponsorizate 
de organizaţii care operează public şi legal, îndeo-
sebi sub forma unor organizaţii de tip umanitar sau 
caritabil, şi nu au o legătură directă cu operaţiile 
teroriste.

4. Sursă de informaţii

Mai presus de orice, Internetul este o boga-
tă sursă de informaţii, oferind miliarde de pagini 
uşor accesibile, la un cost mic. Grupările teroris-
te au fost capabile să folosească reţeaua web ca 
un mijloc de a obţine informaţii despre potenţiale 
ţinte, ofensive antiteroriste, armament şi strategie. 
Având la dispoziţie motoare de căutare, oricine 
poate găsi, cu relativă uşurinţă, diverse hărţi, di-
agrame ori alte date importante a numeroase fa-
cilităţi şi reţele. Ca oricare alţi utilizatori Internet, 
teroriştii pot să găsească informaţii despre diverse 
centre de interes.

Internetul este potrivit şi pentru a facilita schim-
bul de informaţii între grupările teroriste. Multe si-
turi web oferă informaţia necesară creării de arme 
chimice şi explozibili ori ghiduri de organizare a 
unei grupări teroriste. 

De exemplu, a fost publicat, în mai multe lo-
caţii pe web, manualul „Războiul de gherilă”, ce 
prezintă instrucţiuni detaliate de ducere a războ-
iului de gherilă. Manualul include atât strategii de 
gherilă şi de organizare a acesteia, cât şi tactici de 
ambuscadă. Autorul (autorii) manualului conside-
ră pregătirea pentru gherilă ca fiind cea mai impor-
tantă: „Războiul de gherilă necesită un tip special 
de pregătire. Începem cu un grup de oameni care 
au aceleaşi idei şi care nu au altă capacitate de a 
impune viziunea lor altora. Astfel, aceşti oameni 
încep de la punctul zero, pentru a pregăti grupurile 
înarmate, localnicii şi mediul geografic. Mai mult 
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decât atât, ei au nevoie cel puţin de arme, muniţie 
şi provizii”2 .

Un alt ghid publicat pe Internet prezintă in-
strucţiuni detaliate ale organizării unei celule tero-
riste ce operează în mediul urban. Ghidul descrie 
operaţiile necesare să fie executate de fiecare grup 
major în cadrul unei celule şi metodele de a folosi 
cu maximă eficienţă aceste grupuri. Este sublini-
ată importanţa unei conduceri difuze şi faptul că 
nici un grup nu trebuie să interacţioneze. Fiecare 
celulă este divizată în patru grupuri: conducere, re-
cunoaştere, pregătire şi execuţie, fiecare identitate 
rămânând distinctă3.

5. Organizarea în reţea

Inventarea şi răspândirea Internetului a permis 
acestuia să se integreze deplin în mai toate sferele 
sociale, rezultând astfel un nou model de organi-
zare umană. Adaptându-se rapid la aceste noi re-
alităţi, diferite celule şi grupări teroriste utilizează 
Internetul pentru a crea reţele complexe şi efici-
ente. Metodele rapide, necostisitoare şi anonime 
de comunicare pe Internet oferă posibilitatea unei 
organizări şi comunicaţii descentralizate, mai greu 
de identificat şi monitorizat. Multe organizaţii te-
roriste sunt constituite ca reţele de celule semiin-
dependente, care operează pe orizontală şi care nu 
au o comandă strict ierarhică4.

Astfel, reţelele teroriste au sesizat rapid că, 
pentru a putea evita detectarea în ţările dezvoltate, 
trebuie să adopte câteva din calităţile unor reţele 
virtuale, care se dovedesc mult mai eficiente în ţări 
cu instituţii puternice de combatere a terorismului. 
Poate nu întâmplător, ideea a apărut iniţial în SUA, 
fiind promovată de liderul unei mişcări de extre-
mă dreapta, Louis Beam5. El spune că organizarea 
ierarhică este extrem de periculoasă pentru insur-
genţi, în special în societăţile avansate tehnologic, 
unde supravegherea electronică poate adesea să 
penetreze structura organizaţiei, relevându-i lanţul 
de comandă. În organizaţiile fără lideri, grupurile 
operează independent unele de altele şi nu trebuie 
să se raporteze la o structură centrală. Liderii nu 
dau ordine, ci mai curând inspiră celule, să aibă 
iniţiativa acţiunilor. Astfel, noul terorism se auto-
organizează, putându-se adapta mult mai uşor la 
atacuri, corelarea, agregarea (colectarea de membri 
noi din celule similare) şi auto-reproducerea fiind 
elemente fundamentale ale acestor reţele. Elemen-
tele de auto-organizare produc o reţea complexă 

de celule care caută spontan împrejurări favorabile 
pentru a se răspândi şi adapta în faţa diversităţii, 
fiecare formă nouă având un caracter din ce în ce 
mai virulent. În celulele teroriste, inovaţia porneş-
te mai curând dinspre oameni decât de la o singură 
entitate conducătoare. Organizaţiile ierarhice nu 
pot fi niciodată la fel de rezistente, precum reţelele 
complexe, deoarece puterea acestora din urmă re-
zidă nu în conducere, ci în abilitatea de a se adapta 
spontan la provocările mediului înconjurător. 

La nivel social, o reţea, ca să funcţioneze bine, 
depinde de gradul în care membrii se cunosc între 
ei şi cât de trainice sunt legăturile între ei. Aces-
te legăturile personale puternice, adesea bazate pe 
prietenie şi experienţă comună, pot să asigure ni-
veluri înalte de încredere şi loialitate. Fiecare indi-
vid este liber să contribuie, atât cât este posibil, cu 
talentul său, fără să ţină cont de reguli birocratice 
în implementarea unor noi idei, tehnologii, strate-
gii. Odată ce o idee, tehnologie, strategie etc. este 
considerată ca având o probabilitate mare de suc-
ces, este imediat implementată în cadrul întregii 
reţele. O altă caracteristică a acestor reţele este că 
pot să apară, să organizeze activităţile pentru care 
au fost create şi apoi să se dizolve la fel de spon-
tan. Cu alte cuvinte, structurile lor flexibile, agile, 
deseori fără un lider coordonator, pot să acţione-
ze după cum dictează circumstanţele, în acord cu 
slăbiciunile inamicului. Avantajele organizării în 
reţea, faţă de formele ierarhice, sunt evidente, de 
vreme ce acolo unde nu este doar un singur lider, 
dispariţia sa nu implică ruperea reţelei sau întreru-
perea activităţilor sale, acţiunile lor fiind deseori 
determinate de consens. Într-o epocă marcată de o 
mobilitate fără precedent, reţelele teroriste reuşesc 
cu mai multă uşurinţă să se insereze în cadrul co-
munităţilor pe care le au ca viitoare ţinte. Teroriştii 
pot acum să utilizeze avantajele tehnologiei pentru 
a dispersa conducerea, antrenamentul şi logistica 
nu doar la nivel regional, ci şi global, crearea şi 
mutarea celulelor, în, practic, orice ţară, fiind re-
lativ uşor având în vedere că milioane de oameni 
trăiesc în afara ţării lor de origine cât şi traficul 
intens din zilele noastre.

Vulnerabilitatea mijloacelor electronice de a fi 
interceptate a conferit Internetului o mai mare im-
portanţă, comunicarea realizându-se predominant 
pe această cale, prin intermediul siturilor islamis-
te. Această tendinţă va continua pe viitor şi con-
ducerea diferitelor organizaţii teroriste se va baza 
din ce în ce mai mult pe Internet pentru a-şi difuza 
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mesajele, discuta tacticile, prezenţa lor în spaţiul 
cibernetic devenind la fel de vitală pe termen lung 
ca orice altă acţiune. Fiind greu de detectat cei care 
citesc aceste mesaje, identificarea viitorilor tero-
rişti va deveni din ce în ce mai dificilă.

În concluzie, datele de până acum arată că gru-
pările teroriste utilizează pe scară largă Internetul, 
dar până în prezent nu au apelat la terorismul ci-
bernetic şi nici nu au dovedit că s-ar îndrepta în 
această direcţie. Deocamdată se poate vorbi doar 
de securitatea informaţiilor, pentru că, în acest 
moment, teroriştii au utilizat Internetul ca sursă de 
informaţii, comunicaţii, pentru propagandă, colec-
tare de fonduri etc. 

Deşi terorismul cibernetic rămâne pentru un te-
rorist o posibilitate, atacurile în spaţiul virtual par 

încă un obiectiv greu de îndeplinit, în condiţiile 
unor sisteme tot mai complexe şi când controlul 
atacului şi obţinerea unui nivel dorit de distrugere 
sunt, totuşi, mai dificil de realizat decât cu armele 
fizice.

NOTE:

  1 Gabriel WEINMAN, Special Report, How Modern 
Terrorism Uses the Internet, www.terror.net
  2 SITE Institute, http://siteinstitute.org/index.html
  3 Idem.
  4 David RONFELDT, John ARQUILLA, Networks, 
Netwars and the Fight for the Future, www.firstmon-
day.org/issues/issue6_10/ronfeldt/
  5 www.louisbeam.com/leaderless.htm

George RĂDUICĂ este expert în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate 
din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
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ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE 
LA GRANIŢA DINTRE JURIDIC, 

POLITIC ŞI SECURITATE
Dr. Constantin-Gheorghe BALABAN

ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

Potrivit normelor internaţionale, organizaţiile 
internaţionale sunt subiecte ale dreptului inter-
naţional, în sensul că sunt titulare de drepturi şi 
obligaţii pe care le dobândesc prin voinţa state-
lor, exprimată în tratatele lor constitutive. Aceste 
organizaţii au jucat şi pot juca în continuare un 
rol important în evoluţia lumii pe diverse proble-
matici, dar şi în domenii vitale, prin modalităţi 
specifice de exprimare şi influenţare a deciziilor 
guvernelor naţionale. 

În plan regional, principalele procese genera-
toare de securitate rămân cu certitudine lărgirea 
NATO şi a Uniunii Europene, dezvoltarea formelor 
de cooperare subregională şi a tendinţelor de dez-
voltare a unor sisteme de management al crizelor, 
prin coordonarea organizaţiilor cu responsabilităţi 
în domeniu1. Ca atare, în Europa, participarea la 
Procesul de Cooperare în Regiune, la Cooperarea 
Economică a Mării Negre, la Pactul de stabilitate 
sau la activitatea Centrului SECI pentru comba-
terea crimei organizate cunoaşte, după extinderea 
Alianţei Nord-Atlantice şi Uniunii Europene, pen-
tru fiecare din statele recent primite, o mai mare 
determinare şi o eficienţă sporită, pentru că uzea-
ză de oportunităţile şi iniţiativele noi pe care cele 
două organizaţii le lansează pe planul stabilităţii 
regionale. ONU, OSCE, NATO, UE, Consiliul Eu-
ropei şi alte organizaţii internaţionale regionale de 
pe alte continente – toate în proces de transforma-
re şi adaptare la noile realităţi şi tendinţe în evo-
luţia mediului de securitate global al începutului 
de secol XXI, alături de un număr tot mai mare 
de organizaţii neguvernamentale cu preocupări de 
natură diferită – umanitare, sindicaliste, antigloba-
liste, pentru protecţia mediului - sau alţi actori de 
securitate transnaţionali au şi vor avea rolul lor de 
actori în arena internaţională, pe plan regional sau 
mondial. În consecinţă, se poate pune întrebarea: 
SECURITATE ŞI APĂRARE NAŢIONALĂ SAU 
SECURITATE INTERNAŢIONALĂ ?

I. Concept. Elemente constitutive. Personalitatea 
juridică a organizaţiilor internaţionale intergu-

vernamentale

1. Concept şi elemente constitutive
Constituite prin acordul de voinţă al statelor, 

organizaţiile internaţionale sunt subiecte derivate 
ale dreptului internaţional2 - statul fiind subiectul 
direct şi nemijlocit al dreptului internaţional, ca re-
zultat al suveranităţii sale3. 

Întrucât au fost create pe baza acordului de 
voinţă al statelor, organizaţiile internaţionale 
(interguvenamentale) dobândesc şi o autonomie 
funcţională, ce le transformă într-un subiect aparte 
de drept internaţional.

Convenţiile din 1969 privind dreptul tratatelor 
şi cea din 1975 cu privire la reprezentarea statelor 
în relaţiile lor cu organizaţiile internaţionale cu ca-
racter universal definesc organizaţia internaţională 
ca organizaţie interguvernamentală4 - practic, o 
asociere de state, constituită prin tratate, înzestra-
tă cu o constituţie şi organe comune şi care posedă 
o personalitate juridică distinctă de cea a statelor 
membre ce o compun5. 

De aici, se pot desprinde cu uşurinţă şi elemen-
tele constitutive6 ale organizaţiilor internaţionale 
(interguvernamentale):

• O asociere de state (subiectele primare ale 
dreptului internaţional), în temeiul unui tratat in-
ternaţional constitutiv7, care poartă diverse denu-
miri, în funcţie de voinţa părţilor (Statut, Cartă, 
Constituţie, Pact etc). 

• O structură instituţională proprie, de fapt o 
structură de organe cu funcţionare permanentă sau 
periodică, prin intermediul cărora să se desfăşoa-
re activităţile în acord cu obiectivele propuse prin 
actul constitutiv.

• O personalitate juridică proprie (personalita-
te juridică internaţională), distinctă de cea a state-
lor membre.
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Aşadar, actul constitutiv reglementează atât 
structura de organe a organizaţiei internaţionale 
respective, cât şi faptul că aceasta posedă o perso-
nalitate juridică proprie, care diferă de cea a state-
lor membre8.

Prin principala caracteristică, „asociere de sta-
te”, ca prim element constitutiv, organizaţia in-
ternaţională interguvernamentală se distinge faţă 
de organizaţiile internaţionale neguvernamentale 
(ONG), compuse, în principal, din persoane fizice 
sau juridice de drept intern, cu naţionalităţi diferi-
te, fără scop lucrativ, dar de utilitate internaţiona-
lă9, care funcţionează potrivit normelor dreptului 
intern al statului pe teritoriul căruia se află. Se pot 
menţiona, din această nouă categorie de organiza-
ţii internaţionale neguvernamentale, ONG-uri in-
ternaţionale cu mare greutate pe plan internaţional, 
ca de exemplu Interpol-ul, Comitetul Internaţional 
al Crucii Roşii, organizaţia Greenpeace din dome-
niul mediului, fondată în 1977 (Canada) sau Amne-
sty International, din domeniul protecţiei dreptului 
omului, care s-au evidenţiat prin capacitatea lor de 
a influenţa puternic opinia publică internaţională 
împotriva acţiunii unor state. Şi totuşi, acest tip 
de entitate nu este considerat ca subiect de drept 
internaţional. În ultimii ani, unele ONG-uri inter-
naţionale sunt invitate la activităţi ale unor organi-
zaţii interguvernamentale, cu condiţia ca statutul 
celor din urmă să prevadă o asemenea participare.

2. Personalitatea juridică a organizaţiilor in-
ternaţionale

În urma constituirii, organizaţiile internaţionale 
dobândesc o personalitate juridică proprie, distinc-
tă de aceea a statelor şi opozabilă “erga omnes”, 
care se manifestă atât în ordinea juridică internă, 
cât şi în cea internaţională a statelor10. 

Ca atare, personalitatea juridică a organizaţiilor 
internaţionale este de două tipuri:

• de drept internaţional (desemnează calitatea 
de subiect de drept internaţional –titular de drep-
turi şi obligaţii internaţionale )11;

• de drept intern.

A. Personalitatea juridică de drept internaţio-
nal

Organizaţiile internaţionale sunt persoane juri-
dice de drept internaţional, întrucât au capacitatea, 
conferită de statele membre, de a acţiona potrivit 
normelor de drept internaţional12.În avizul consul-
tativ dat de Curtea Internaţională de Justiţie (CJI)13, 

la cererea Adunării Generale a ONU (1949), Cur-
tea a ajuns la concluzia că … „Organizaţia este 
o persoană internaţională şi capabilă să posede 
drepturi şi obligaţii internaţionale”14.

Prin această recunoaştere, organizaţiile inter-
naţionale au drepturi şi obligaţii în raport cu alte 
subiecte ale dreptului internaţional public, ceea ce 
înseamnă că, dacă drepturile lor sunt violate, au 
posibilitatea să le valorifice prin intermediul in-
stituţiei răspunderii internaţionale. Şi, la fel, ele 
însele răspund dacă nu îndeplinesc obligaţiile in-
ternaţionale asumate sau dacă săvârşesc fapte ili-
cite din punct de vedere internaţional. Numai aşa 
organizaţiile internaţionale guvernamentale, ca şi 
statul, pot fi parte într-un raport juridic de răspun-
dere internaţională. 

Şi, indiferent de natura lor – politică, militară, 
umanitară etc. –, răspunderea internaţională a or-
ganizaţiilor internaţionale guvernamentale, ca şi 
a celor neguvernamentale, va opera şi în situaţia 
violării dreptului internaţional umanitar. Cu atât 
mai mult cu cât realitatea demonstrează implică-
rile acestora în conflictele armate de amploare din 
ultimele decenii. 

Analiza multor acte constitutive ale 
organizaţiilor internaţionale relevă faptul că în 
toate aceste acte se stipulează fie că „organizaţia 
are personalitate juridică”, fie „organizaţia are 
personalitate internaţională”, în domeniile în care 
acestea sunt abilitate să acţioneze15. Cu alte cuvinte, 
se reţine atenţia asupra faptului că personalitatea 
internaţională a organizaţiilor internaţionale 
respective nu rezidă în mod automat din însăşi 
existenţa organizaţiei, ci aceasta trebuie conferită 
de statele membre, direct sau indirect. 

Pentru o mai bună înţelegere a aspectului, 
prezentăm, mai jos, câteva elemente în speţă, 
invocate de Curtea Internaţională de Justiţie (CJI), 
referitoare la personalitatea internaţională a ONU 
faţă de membrii săi:

• personalitatea juridică internaţională este in-
dispensabilă pentru îndeplinirea şi atingerea sco-
purilor ONU;

• organizaţia cuprinde o structură proprie, având 
sarcini speciale potrivit Cartei;

• actul constitutiv stabileşte poziţia statelor 
membre în raport cu ONU, solicitându-le, printre 
altele, să sprijine şi să fie de acord cu hotărârile 
Consiliului de Securitate, prin aceasta conferind 
organizaţiei capacitate juridică;

• organizaţia exercită funcţii în baza dobândirii 
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personalităţii internaţionale şi capacităţii de a acţi-
ona în plan internaţional.

B. Personalitatea juridică de drept intern 
Organizaţiile internaţionale guvernamentale nu 

au un teritoriu propriu, dar trebuie să desfăşoare 
activităţi concrete pe teritoriile statelor membre. 
Organizaţiile internaţionale guvernamentale tre-
buie să dobândească personalitate juridică de drept 
intern a statului pe teritoriul căruia îşi desfăşoară 
activitatea. Ca atare, în actele constitutive ale orga-
nizaţiilor internaţionale se prevede recunoaşterea 
personalităţii juridice de drept intern16, prin care 
organizaţia se bucură, pe teritoriul oricărui mem-
bru al său, de capacitatea juridică necesară pentru 
îndeplinirea funcţiilor şi realizarea scopurilor sale. 
Conform art.104 din Carta ONU, Organizaţia se 
va bucura pe teritoriul fiecăruia din membrii săi 
de capacitatea juridică necesară pentru îndeplini-
rea funcţiilor şi realizarea scopurilor sale17.

Prin urmare, organizaţiile internaţionale au 
o dublă personalitate juridică - de drept intern şi 
de drept internaţional. Iar, din punct de vedere al 
dreptului intern, răspunderea juridică a organiza-
ţiei internaţionale poate fi contractuală sau extra-
contractuală18, în funcţie de actele sau faptele aces-
teia, care sunt sub incidenţa legislaţiei naţionale. 
Şi, ca toate subiectele dreptului intern, organizaţia 
internaţională are obligaţia să respecte legisla-
ţia naţională a statului în care îşi are sediul ori a 
statelor membre pe teritoriul cărora îşi desfăşoară 
activitatea, pentru a nu fi supusă regulilor răspun-
derii juridice. Desigur, organizaţiile internaţionale 
beneficiază de imunitate de jurisdicţie, dar acest 
obstacol este numai unul „procedural”.

C. Capacitatea juridică a organizaţiilor inter-
naţionale

În planul raporturilor internaţionale, organi-
zaţiilor internaţionale li se recunoaşte o anumită 
personalitate juridică prin efectul căreia acestea 
devin titulare de drepturi şi obligaţii, a căror ne-
respectare atrage răspunderea lor internaţională. 
Conţinutul capacităţii juridice (de drept internaţi-
onal) a organizaţiilor internaţionale este complex, 
în funcţie de domeniile în care acestea acţionează. 
Acesta trebuie precizat în aceleaşi documente, de 
mai multe ori printr-o formulă cu caracter general, 
ca de exemplu: are capacitate juridică ce îi este 
necesară exercitării funcţiilor şi atingerii scopu-
rilor sale19. 

Capacitatea juridică internaţională, al cărei 
conţinut este limitat prin acordul de voinţă al state-
lor membre (spre exemplu, dreptul unei organizaţii 
de a încheia tratate, de a stabili relaţii diplomatice, 
de a prezenta reclamaţii internaţionale pentru da-
unele suferite sau de a recunoaşte alte subiecte de 
drept internaţional)20, exprimat în actul constitutiv, 
rezultă din calitatea personalităţii juridice interna-
ţionale.

II. Membrii şi alţi participanţi la 
organizaţiile internaţionale

1. Membrii organizaţiilor internaţionale
Potrivit definiţiei, membrii organizaţiilor inter-

naţionale pot fi numai statele, ca entităţi suverane 
şi independente. Totuşi, în funcţie de momentul 
istoric, condiţiile concrete şi statutul organizaţiei, 
pot fi şi alte entităţi21.

Analiza calităţii de membru al oricărei orga-
nizaţii internaţionale presupune clarificarea mai 
multor aspecte, între care: modul de dobândire a 
acestei calităţi, pierderea (încetarea) calităţii de 
membru şi participarea la o organizaţie internaţi-
onală a altor entităţi decât părţile contractante la 
actul constitutiv. 

A. Calitatea de membru al organizaţiei inter-
naţionale 

Pot fi membri ai organizaţiilor internaţionale 
numai statele. Calitatea de membru se dobândeşte 
pe două căi:

a Prin participare la elaborarea actului (con-
stitutiv), în sensul că statele care participă la ela-
borarea actului constitutiv al organizaţiei devin 
membre ale acesteia prin semnarea actului consti-
tutiv sau, în funcţie de procedurile constituţionale 
din fiecare ţară, după îndeplinirea unor formalităţi 
interne, aceste state sunt socotite membre origina-
re sau fondatoare ale organizaţiei.

b) Prin aderare, condiţionată de diverse proce-
duri prevăzute în actul constitutiv ce ţin de caracte-
rul organizaţiei, deosebirile ţinând în principal de 
natura acestora.

Totuşi, procesul admiterii de noi membri nu 
s-a desfăşurat fără dificultăţi, fie că este vorba de 
Organizaţia Naţiunilor Unite22 sau de alte organi-
zaţii internaţionale, acolo unde s-a lăsat câmp liber 
considerentelor politice şi aprecierilor discreţiona-
re în judecarea cererilor de adeziune ale diferitelor 
state23. 
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B. Pierderea calităţii de membru poate inter-
veni tot pe două căi, respectiv prin excludere sau 
retragere voluntară, cu varianta „retragerii tempo-
rare”- cazul Indoneziei, care, în 1964, a notificat 
ONU voinţa sa de a se retrage, cu revenire asupra 
acestei hotărâri în 1966 - sau politica „scaunului 
gol” – soluţii mai puţin radicale. Într-o astfel de 
situaţie, deşi nu participă la lucrările organizaţiei, 
statul în cauză îşi îndeplineşte obligaţiile de mem-
bru al acesteia24.

a) Excluderea unui stat dintr-o organizaţie in-
ternaţională reprezintă o sancţiune gravă, a cărei 
aplicare aduce atingere principiilor de bază ale or-
ganizaţiei sau principiilor dreptului internaţional, 
în general. Excluderea, ca sancţiune, este prevă-
zută în actele constitutive ale organizaţiei, dar, de 
regulă, aceasta evită să o pună în aplicare25. 

b) Retragerea voluntară poate avea loc numai la 
iniţiativa statului în cauză, în baza suveranităţii sale 
şi echivalează cu o denunţare a tratatului constitu-
tiv al organizaţiei. Ca atare, într-un asemenea caz, 
trebuie să se respecte regulile obişnuite în materie, 
codificate prin articolele 54 şi 56 ale Convenţiei 
de la Viena. Totuşi, nu toate actele constitutive ale 
organizaţiilor internaţionale conţin asemenea dis-
poziţii, ca, de exemplu, Carta ONU. Într-o astfel 
de situaţie, trebuie să se ia în considerare şi con-
simţământul celorlalte părţi la actul constitutiv26.

2. Alţi participanţi la 
organizaţiile internaţionale

La activităţile organizaţiilor internaţionale pot 
participa, în diverse forme, şi alte entităţi decât 
părţile contractante, dacă acestea doresc coopera-
rea cu o organizaţie sau alta, iar părţile contractante 
o acceptă. Dintre principalele forme de participare 
la activitatea organizaţiilor internaţionale reţinem:

A. Membri asociaţi - calitate ce poate fi obţi-
nută de către state suverane care nu îndeplinesc 
în totalitate condiţiile pentru a deveni membru cu 
drepturi depline al unei organizaţii internaţionale 
interguvernamentale. 

Drepturile şi obligaţiile statelor suverane care 
au obţinut calitatea de membri asociaţi depind de 
prevederile actului constitutiv, dar, de regulă, aces-
tea nu au drept de vot în adunarea plenară a organi-
zaţiei care le-a acceptat acest statut şi nici nu pot fi 
alese în organele principale ale acesteia.

B. Observatori – statut ce se poate acorda de 
către organizaţiile internaţionale interguverna-
mentale atât statelor nemembre ale organizaţiei, 

statelor membre ale organizaţiei pentru a participa 
la reuniunile organelor restrânse unde nu sunt re-
prezentate, cât şi altor organizaţii internaţionale şi 
mişcărilor de eliberare naţională. 

Drepturile observatorilor sunt, în general, limi-
tate la primirea documentelor organizaţiei, dar, în 
anumite condiţii, pot face declaraţii. 

C. Statut consultativ – statut ce se acordă unor 
organizaţii neguvernamentale27 a căror activitate 
are tangenţă cu cea a organizaţiei internaţionale 
interguvernamentale ce acordă acest statut. 

Comparativ cu statutul de observator, drepturi-
le ce derivă din acest statut sunt mai mici – o do-
cumentaţie limitată şi dreptul de a se adresa numai 
organelor subsidiare ale organizaţiei.

III. Structură instituţională şi sisteme de luare
 a deciziilor în organizaţiile internaţionale

Structura instituţională a organizaţiilor interna-
ţionale interguvernamentale depinde de natura or-
ganizaţiei şi numărul membrilor săi, scopurile pe 
care şi le-a propus prin tratatul internaţional con-
stitutiv, procesul de luare a deciziilor etc. 

Această structură se stabileşte prin actul consti-
tutiv, după regula potrivit căreia orice organizaţie 
internaţională are:

- Organe plenare, în care se asigură reprezen-
tarea tuturor statelor membre, cu denumiri pre-
cum: Adunarea Generală – organul suprem al unei 
organizaţii, de la care emană orientările generale 
privind activitatea acesteia – sau Congresul, con-
ferinţa etc, termeni folosiţi, de regulă, de organiza-
ţiile cu caracter universal28.

- Comisii plenare - ca organe ale Adunării Ge-
nerale, cu sarcina de a pregăti proiectele deciziilor 
finale pe care aceasta urmează să le ia. 

- Organe restrânse - unde sunt reprezentate 
numai unele state, de regulă cele cu rol prepon-
derent în domeniul de activitate al organizaţiei. 
Activitatea curentă a unei organizaţii impune, de 
obicei, existenţa unui organ executiv, mai restrâns, 
care, în general, poartă denumirea de comitet exe-
cutiv, consiliu executiv sau consiliu al directorilor 
executivi etc. În aceste organe de conducere sunt 
reprezentate, de regulă, între o cincime şi o treime 
din totalul statelor membre. 

- Secretariatul - alcătuit din funcţionari inter-
naţionali cu un statut care cuprinde privilegiile şi 
imunităţile acestora.
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   IV. Clasificări ale organizaţiilor internaţionale

În prezent sunt înregistrate sute de structuri 
interguvernamentale (peste 360), din care 30 cu 
caracter universal, 50 intercontinentale, 280 regio-
nale şi peste 10000 (aproximativ 13000) de organi-
zaţii neguvernamentale, care ţin să acopere un larg 
spectru de preocupări, de la energie, alimentaţie, 
sănătate, aviaţie până la sport, mediu, finanţe. Ele 
se clasifică după numeroase criterii: compoziţie 
sau vocaţie, funcţii, competenţe sau puteri29.

Dar o clasificare satisfăcătoare a organizaţiilor 
internaţionale este încă greu de realizat, datorită 
diversităţii actelor constitutive, suprapunerii sarci-
nilor, întinderii diferite a responsabilităţii juridice 
internaţionale sau modalităţilor particulare de ade-
ziune a statelor, în calitate de membre30. 

Cu titlu orientativ, s-ar putea distinge câteva 
criterii acceptate de mai mulţi autori. Astfel, dacă 
luăm în considerare criteriul participării statelor 
şi aria de acţiune, putem distinge organizaţiile in-
ternaţionale interguvernamentale:

- cu vocaţie universală, care includ Organiza-
ţia Naţiunilor Unite (ONU) şi toate instituţiile sale 
specializate;

- organizaţii cu vocaţie regională, care, de re-
gulă, cuprind numai statele dintr-o anumită zonă 
geografică sau sunt limitate la anumite arii geo-
grafice - Organizaţia Statelor Americane (OSA), 
Organizaţia Unităţii Africane (OUA), Liga Sta-
telor Arabe (Liga Arabă) -, în timp ce altele sunt 
definite din punct de vedere geografic şi ideologic, 
de exemplu, Organizaţia Tratatului de la Varşovia, 
ASEAN, OECD din Europa, Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Or-
ganizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE), Organizaţia Tratatului Atlanticului de 
Nord (NATO), Uniunea Europeană (UE), Uniunea 
Europei Occidentale (UEO), Consiliul Europei, 
sau de pe alte continente: organizaţii internaţiona-
le interguvernamentale cu caracter politic, econo-
mic, militar sau complex;

- organizaţii cu vocaţie subregională, mai ales 
cu caracter tehnic şi economic, dar şi politic – Or-
ganizaţia de Cooperare Economică a Mării Negre 
(CEMN), Comisia Dunării, Comisia Internaţiona-
lă pentru Protecţia Fluviului Dunărea (cu sediul la 
Viena), Consiliul Nordic etc.

În funcţie de alte criterii (criteriul de dobândire 
a calităţii de membru, criteriul domeniului de acti-
vitate etc.), organizaţiile internaţionale interguver-

namentale mai pot fi:
- organizaţii internaţionale deschise şi închise;
- organizaţii internaţionale cu caracter general 

sau cu caracter limitat la un anumit domeniu con-
cret de acţiune, fie el politic, economic, financiar 
sau tehnic.

Dar este puţin probabil ca în câmpul de activi-
tate al organizaţiilor financiare sau economice să 
nu intre şi aspecte politice, şi invers, pentru orga-
nizaţiile politice. 

Interdependenţa şi caracterul pluridimensional 
al cooperării internaţionale contemporane, ca şi 
natura raporturilor dintre state, nu pledează în fa-
voarea unei separări a factorilor politici de cei eco-
nomici sau tehnici, care, în viziunea unor autori, ar 
conduce la clasificări artificiale ale organizaţiilor 
internaţionale31. 

V. Introducere în problematica dreptului 
organizaţiilor internaţionale

Dreptul organizaţiilor internaţionale are ca 
obiect de reglementare constituirea, funcţionarea 
şi încetarea activităţii formelor de asociere inter-
statală. Apariţia şi dezvoltarea asociaţiilor dintre 
state dau naştere unei noi ramuri de drept interna-
ţional – dreptul organizaţiilor internaţionale32. 

Cu toate că fiecare organizaţie internaţională 
funcţionează pe baza propriului statut, importan-
ţa şi diversitatea organizaţiilor internaţionale au 
determinat constituirea unui drept comun al aces-
tor organizaţii. Ca parte a dreptului internaţional 
general, acesta decurge din principiul autonomiei 
funcţionale33 a fiecărei asociaţii de state, din nece-
sitatea materială34 a existenţei lor, dar şi din marea 
varietate a mijloacelor lor de acţiune.

Primele încercări de schiţare a unei teorii a or-
ganizaţiilor internaţionale şi a unui drept instituţi-
onal internaţional sunt consemnate în literatura de 
specialitate încă de la începutul anilor ’8035. 

Esenţa dreptului organizaţiilor internaţionale 
constă în „stabilirea regimului juridic al organizării 
şi funcţionării acestora, al competenţelor specifice 
şi implicite, normative, de control şi operaţionale 
şi al privilegiilor şi imunităţilor acordate, deosebi-
te de acelea ale statelor membre”36.

Dreptul organizaţiilor internaţionale defineşte 
organizaţiile internaţionale, sistematizează trăsă-
turile lor caracteristice - natura interstatală, carac-
terul permanent, structura proprie, calitatea de in-
strument de cooperare, personalitatea juridică – şi 
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le clasifică, în funcţie de diferite criterii. 
Deciziile în materie de securitate nu mai pot fi 

doar apanajul guvernelor naţionale. Ele se inter-
ferează cu interesul global pentru securitate, cu 
intervenţia unor centre internaţionale de decizie, 
cărora statele le-au conferit prerogative de a desfă-
şura propria politică internaţională şi de securitate. 
Cooperarea dintre structurile de securitate militare 
şi civile – ONU, OSCE, NATO, UE etc. – devine, 
astfel, tot mai importantă în prezervarea securi-
tăţii naţiunilor, atât pe plan intern, cât şi pe plan 
internaţional, întrucât intervenţia militară a state-
lor-naţiune puternice nu mai este suficientă pentru 
menţinerea păcii şi stabilităţii în lume. În aceste 
împrejurări, ONU, NATO, UE, OSCE, alte organi-
zaţii internaţionale de securitate extraeuropene, ca 
de exemplu OSA, OUA, Liga Arabă etc, trebuie să 
se adapteze conceptual, structural şi acţional noi-
lor realităţi ale începutului de secol XXI, pentru a 
răspunde oportun şi eficient schimbărilor şi provo-
cărilor tot mai complexe şi diversificate din noul 
mediu de securitate. 

NOTE:

1 Vezi Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, 
Bucureşti, 2004, p.2.
2 În fapt, ele sunt subiecte derivate, întrucât statele, ca 
subiecte originare ale dreptului internaţional, au insti-
tuit organizaţiile internaţionale prin acorduri încheiate 
între ele. 
3 Statele sunt singurele subiecte de drept internaţio-
nal ce deţin atributele suveranităţii. Suveranitatea este 
baza politică şi juridică a calităţii statului de subiect de 
drept internaţional. 
4 Art. 2 al Convenţiei de la Viena privind dreptul tra-
tatelor (1969). Convenţia preferă o formulare mai ge-
nerală, cu accent pe calitatea participanţilor la organi-
zaţie, care trebuie să fie neapărat statele. Se are, astfel, 
în vedere atât sublinierea calităţii organizaţiilor inter-
naţionale – statele ca subiecte de drept internaţional 
–, cât şi deosebirea dintre organizaţiile internaţionale 
guvernamentale şi cele neguvernamentale.
5 Concept propus în lucrările Comisiei de Drept Inter-
naţional al ONU. De menţionat, însă, că această defini-
ţie, deşi acceptată de doctrină, nu acoperă, potrivit Art. 
2 al Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor 
(1969), toate situaţiile rezultând din situaţia concretă 
a statelor, preferându-se expresia „organizaţie intergu-
vernamentală”.
6 Pentru a califica o anumită formă de asociere drept 
o organizaţie internaţională, se cer întrunite mai multe 
elemente constitutive.

7 Indiferent de denumirea pe care o poartă, acest tra-
tat multilateral este un instrument juridic şi reprezintă 
actul constitutiv al organizaţiei internaţionale respec-
tive. Elaborarea acestor acte constitutive se realizea-
ză, de regulă, în cadrul unor conferinţe internaţionale 
convocate fie de un singur stat, un grup de state sau o 
altă organizaţie existentă. În general, este un tratat în 
formă solemnă, care cuprinde dispoziţii privind scopul 
organizaţiei, structura şi competenţa acesteia, condiţii-
le primirii de noi membri, dispoziţiuni privind intrarea 
sa în vigoare etc.
8 Conf.univ.dr. Ion RUSU, Organizaţii şi relaţii in-
ternaţionale, Ed. LUMINA LEX, Bucureşti, 2002, pp. 
5-6; Raluca MIGA-BEŞTELIU, Drept Internaţional. 
Introducere în dreptul internaţional public, Ediţia a 
III-a, Editura ALL BECK, pp.133 – 137.
9 Nu pot fi recunoscute organizaţiile şi asociaţiile care 
prin scop şi activitate aduc atingere securităţii şi si-
guranţei naţionale, ordinii constituţionale, protejării 
sănătăţii, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, compromit relaţiile privind pacea şi securitatea 
internaţională, pacea şi securitatea.
10Vezi Raluca MIGA-BEŞTELIU, op. cit.,p.146-148.
11 Personalitatea juridică internaţională a organizaţiilor 
internaţionale implică nu numai drepturi, ci şi obligaţii 
internaţionale, astfel încât instituţiile interstatale îşi an-
gajează propria responsabilitate, în urma activităţii lor 
internaţionale.
12 Dreptul internaţional influenţează şi orientează poli-
tica externă prin normele sale regulatoare, care trebuie 
respectate în acţiunea de politică externă. Într-o formu-
lare foarte generală, normele de drept internaţional sunt 
acele norme care reglementează relaţiile internaţionale 
dintre subiecte de drept internaţional. Diplomaţia este 
principalul teren de formare şi manifestare a normelor 
de drept internaţional.
13 Este instituită prin Carta Naţiunilor Unite ca organ 
judiciar principal al Organizaţiei. Are sediul la Haga. 
14 Principiul caracterului facultativ al recurgerii la 
jurisdicţia CIJ este consacrat în articolul 36 alin. (1) 
din Statutul CIJ: intră în competenţa CIJ toate cauzele 
pe care i le supun părţile. Statele nu sunt supuse juris-
dicţiei Curţii decât în măsura în care au consimţit la 
aceasta. 
15 Cazul Comunităţii Europene pentru Energie Atomi-
că (CEEA) sau al Autorităţii Internaţionale a Teritorii-
lor Submarine. 
16 Indiferent că este menţionată expres în actul consti-
tutiv sau în convenţia asupra privilegiilor şi imunităţi-
lor, aceasta produce efecte pe plan intern, ca şi pe plan 
internaţional.
17 Pentru alte detalii şi exemplificări, se mai pot con-
sulta: Tratatul Nord-Atlantic, Washington DC, 4 aprilie 
1949, art. 4; Convenţia UNESCO, art.XII, Tratatul de 
Constituire a Comunităţii Europene, art.211; art. 39 al 
Convenţiei OIM etc.
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18 Pentru detalii, Stelian SCĂUNAŞ, Răspunderea 
internaţională pentru violarea dreptului umanitar, 
Ed.All Beck, Bucureşti, 2002, p. 62 şi urm.
19 Art. 176 din Convenţia de la Montego Bay, pentru 
Autoritatea internaţională a teritoriilor submarine.
20 Este reglementată de regulile organizaţiei. A se ve-
dea, spre exemplificare, art. 6 al Convenţiei de la Viena 
privind dreptul tratatelor dintre state din 1986.
21 Este cazul Uniunii Europene, care, deşi are un carac-
ter supranaţional, în relaţiile internaţionale, se manifes-
tă ca o organizaţie. Alte exemple: Australia, Noua Zee-
landă, Canada şi Uniunea Sud-Africană au fost admise 
în Societatea Naţiunilor în baza articolului 1 alin. 2 al 
Pactului Societăţii Naţiunilor care prevedea că „orice 
dominion sau colonie care se guvernează liber” poate 
deveni membru al acesteia. De asemenea, India a de-
venit membru al ONU înainte de independenţă, adică 
înainte de a deveni stat suveran. Organizaţia pentru Eli-
berarea Palestinei (OEP) este membră a Ligii Arabe şi a 
participat, ca observator, la lucrările Adunării Generale 
ONU şi chiar la unele şedinţe ale Consiliului de Securi-
tate, atunci când s-a examinat problema Palestinei etc. 
22 Datorită tensiunilor generate de Războiul Rece, în-
tre anii 1947 – 1955, aderarea unor noi membri a fost 
practic blocată. Iar pentru depăşirea acestei situaţii s-a 
realizat un “package deal”. Potrivit unei astfel de înţele-
geri, un grup de state a votat în favoarea anumitor can-
didaţi, cu condiţia unui vot similar al altui grup de state, 
pentru alţi candidaţi. Pentru detalii, se poate consulta 
J. G. STARKE, Introduction to International Law, 
London, 1989, p. 635. 
23 Raluca MIGA-BEŞTELIU, op. cit., p.139.
24 Pentru mai multe detalii, se pot consulta: Adrian 
NĂSTASE, Bogdan AURESCU, Cristian JURA, Drept 
internaţional public. Sinteze pentru examen, Ediţia 
a III-a, Ed. ALL BECK, p.88-90; Conf. univ. dr. Ion 
RUSU, Organizaţii şi Relaţii Internaţionale, Ed. LU-
MINA LEX, Bucureşti, 2002, pp. 9-10.
25 O astfel de situaţie o întâlnim chiar şi în cadrul 
ONU, atunci când se confruntă cu refuzul Franţei, al 
fostei URSS şi al altor 13 state de a plăti la bugetul or-

ganizaţiei contribuţiile ce le reveneau în legătură cu pri-
mele operaţiuni ONU de menţinere a păcii (dacă s-ar fi 
invocat prevederile art. 17, alin. 2 şi art. 19 din Cartă). 
Un exemplu la fel de concludent îl reprezintă şi încerca-
rea, eşuată, de a exclude din organizaţie Africa de Sud, 
în 1974, deoarece excluderea se face la recomandarea 
Consiliului de Securitate, cu votul unanim al membrilor 
permanenţi.
26 Vezi Raluca MIGA-BEŞTELIU, MIGA-BEŞTELIU,, op. cit.,p. 140.
27 Pentru a obţine acest statut este obligatoriu ca orga-
nizaţia neguvernamentală respectivă să aibă un sediu, o 
cartă constitutivă adoptată democratic şi să fie autoriza-
tă să vorbească în numele membrilor săi.
28 În organizaţii închise, de integrare sau cu un pronun-
ţat caracter de specialitate, organul suprem al organi-
zaţiei poartă şi alte denumiri, ca de exemplu: consiliu, 
consiliu de miniştri, consiliu al guvernatorilor etc. Pen-
tru detalii, vezi Raluca MIGA-BEŞTELIU,MIGA-BEŞTELIU, op. cit., p. 
143.
29 Vezi Raluca MIGA-BEŞTELIU,MIGA-BEŞTELIU, op. cit., pp. 32-33.. 32-33.
30 Ibidem.
31 Spre exemplificare, vezi Raluca MIGA-BEŞTELIU,MIGA-BEŞTELIU, 
op. cit., p.136.
32 Col. dr. I. DRAGOMAN, Claudia DRAGOMAN, 
Politica externă şi de securitate comună a Uniunii 
Europene, Ed. AISM, Bucureşti, 2000, p. 44. 
33 Principiul autonomiei funcţionale a organizaţiilor 
internaţionale înseamnă acordarea de personalitate ju-
ridică internaţională, cu toate prerogativele ce decurg 
de aici, inclusiv dreptul de a încheia tratate, de a face 
reclamaţii internaţionale, independenţa funcţionarilor 
faţă de state, dreptul activ şi pasiv de legaţie etc.
34 Aceste necesităţi determină o politică unificată de 
tratament, indemnităţi şi pensii ale personalului tuturor 
acestor organizaţii. 
35 Gr. GEAMĂNU, Drept internaţional public, Ed. 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, vol. II., p. 
197.
36 I. DRAGOMAN et al.
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IRAK ŞI AFGHANISTAN - DOUĂ 
TEATRE DE OPERAŢII

 ÎNCĂ FIERBINŢI
Dr. Gheorghe VĂDUVA 

Chiar dacă soarta lumii nu se joacă în Irak şi 
Afghanistan, lumea nu poate fi liniştită până ce 
Orientul Mijlociu nu se stabilizează. Acest proces 
de pacificare a Orientului Mijlociu durează de 
secole şi, probabil, va mai dura secole. Nimeni 
nu-şi face iluzii că, în câteva luni sau în câţiva 
ani, această parte de lume îşi va rezolva toate 
problemele şi va deveni pacifistă şi înfloritoare. 
Dar, lumea a înţeles că, aici, în Orientul Mijlociu 
din care fac parte şi cele două ţări, mai exact, 
în Marele Orient Mijlociu, există probleme 
geopolitice şi geostrategice grave, care necesită 
soluţii geopolitice şi geostrategice pe măsură. S-
a ajuns mult prea departe. Orientul Mijlociu nu-
şi mai poate rezolva singur problemele, întrucât 
aceste probleme, nolens-volens, au ieşit demult, 
încă din vremea Imperiului roman şi a activării 
foaierului perturbator, peste graniţe, devenind 
complicate şi complexe focare de crize şi conflicte. 
Efectele sunt dezastruoase, iar previziunile nu par 
a se situa printre cele optimiste. Vor putea fi ele 
oare vreodată stinse? 

Focul petrolului

Irakul este o ţară relativ mare, cu o suprafaţă 
de 435.032 km2, o populaţie de peste 25 milioane 
locuitori (25.374.000, în iulie 2004) şi o istorie 
impresionantă. Suprafaţa Irakului include vechea 
Asirie, situată cândva în nordul Irakului de azi, 
şi anume în zona piemontană, zona Munţilor 
Kurdistanului, munţi înalţi, de peste 3600 de 
metri, zona Mesopotamiei, una dintre cele mai 
fertile câmpii ale antichităţii, leagăn al civilizaţiei 
sumeriene şi, bineînţeles, o zonă deşertică, situată 
la vest de Eufrat, lipsită de localităţi şi resurse. 
Nu departe de tabăra Batalionului 20 Infanterie 
„Scorpionii Negri“ de la Nasiria, se află ruinele 
complexului ziggurat (piramide, templu în trepte) 
şi templele satelit, ale celui mai vechi oraş-stat 
din lume, Uruk (4500-3250 î.H.). Tot în această 
zonă, undeva, în apropiere, se află şi Babilonul. 

Civilizaţia de odinioară începuse cu acele aşezări-
ciorchini, condiţionate de câmpia Mesopotamiei 
şi de sistemele de irigaţii. Un ciorchine cuprindea 
2500-4000 de oameni, se întindea pe 11,3 hectare, 
de-a lungul canalelor naturale ale Eufratului. 
Aceste canale se desfăşurau pe o distanţă de 
4,8 km de fluviu. Cetăţile akadiene din nord 
şi templele ziggurat sunt acum în mare parte 
acoperite de nisipuri. Ici-acolo, se mai zăreşte doar 
câte o ruină. Doar sistemele de irigaţii din câmpia 
mesopotamiană s-au dezvoltat, cuprinzând, azi, 
canale magistrale, betonate, de zeci de kilometri, 
baraje şi tot felul de hidroamelioraţii. Aici se află 
concentrate trei pătrimi din teritoriile cultivabile 
ale ţării. 

Dar importanţa Irakului nu constă, în zilele 
noastre, în fertilitatea câmpiei mesopotamiene 
sau în valoarea civilizaţiei sumeriene, nici în 
unicitatea Bagdadului, capitala ţării, unul dintre 
cele mai vechi oraşe din lume, cu patru milioane 
de locuitori, ce se întinde pe o suprafaţă de 4 
ori mai mare ca a Parisului. Importanţa Irakului 
constă, în primul rând, în uriaşele rezerve de petrol 
(Irakul ocupă locul 2 în lume, având o producţie de 
16 miliarde tone de petrol şi 3100 miliarde m3 de 
gaze naturale) şi în poziţia strategică cheie pe care 
o ocupă în cadrul Orientului Mijlociu şi îndeosebi 
în arealul a ceea ce lumea civilizată numeşte din ce 
în ce mai mult, justificat sau nu, Orientul Mijlociu 
Extins sau Marele Orient Mijlociu. Vecinii săi 
(Iran, Turcia, Siria, Arabia Saudită, Kuweit) sunt, 
toţi, ţări foarte importante în fizionomia geopolitică 
şi geostrategică a Orientului Mijlociu. Iranul şi 
Turcia sunt considerate două ţări fanion în procesul 
de modernizare a islamului, ambele sperând, după 
cum afirmă Alexandru Adler în cartea sa „Voiaj 
în inima unui Orient complex“, să se integreze 
modernismului democratic, în timp ce drumul 
Irakului spre o astfel de modernitate s-a izbit, în 
deceniile anterioare, de o dictatură teribilă, de un 
război de 8 ani cu Irakul şi, acum, de un război 
sângeros în care gherilele lui Abou Moussab al-
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Zarqaui şi teroriştii lui Osama ben Laden fac zilnic 
zeci de victime din rândul populaţiei irakiene (joi, 
27 septembrie, în oraşul Balal, la nord de Bagdad, 
au explodat, aproape simultan, trei maşini-capcană 
care au produs 99 de morţi şi 124 răniţi), îndeosebi 
în triunghiul morţii (Bagdad, Faluja, Tikrit) şi chiar 
din rândul militarilor coaliţiei (1935 militari ucişi 
din rândul celor 147.000 de militari americani 
care se află, la ora actuală, în Irak), dar şi din 
rândul ţărilor coaliţiei care participă la faza a IV-
a de stabilitate şi reconstrucţie din această ţară. 
De asemenea, au fost ucişi peste 66 de jurnalişti 
şi colaboratori media, majoritatea irakieni, de la 
începutul războiului, din martie 2003. 

Atacurile-capcană sunt frecvente îndeosebi 
în Bagdad, dar şi în alte zone. În sud, la Nasiria 
şi la Bashra, ele nu au aceeaşi intensitate, dar nu 
lipsesc. Din când în când, mai cade, în apropierea 
taberelor, câte o bombă de aruncător sau se 
declanşează câte o încărcătură explozivă. Aceste 
trageri nu sunt dirijate, nu au efecte importante, nici 
măcar psihologice, întrucât militarii coaliţiei s-au 
obişnuit deja cu ele. De altfel, cel puţin la Bashra 
(Basrah), s-au găsit şi soluţii pentru protecţia 
forţelor în eventualitatea în care astfel de bombe ar 
cădea în incinta taberelor. Corturile şi containerele 
sunt acoperite cu un fel de copertine-cupole dintr-
un material ondulat, care oferă suficientă protecţie 
împotriva unor astfel de mijloace. 

Participarea Armatei României la forţa de 
stabilitate din Irak este remarcabilă şi bine primită 
de către membrii coaliţiei şi chiar de către populaţie. 
Românii au în Irak 866 de oameni. La Bagdad, se 
află 28 de oameni, dintre care 11 fac parte dintr-
un detaşament medical care asigură asistenţă 
deţinuţilor irakieni din închisoarea Abu Ghraib, 
situată la 20 km nord de Bagdad, spre Faluja, în care 
se află în jur de 25.000 de deţinuţi, alţi 9 români fac 
parte din Spitalul Militar de Campanie american 
de la Buca, 6 sunt ofiţeri de stat major, iar 2 fac 
parte din personalul intell. Alţi 9 militari (personal 
de stat major) se află la Comandamentul Diviziei 
Multinaţionale Sud-Est, din Bashra (Basrah), 9 
la Comandamentul Brigăzii Întrunite din Nasiria, 
15 la Comandamentul Diviziei Multinaţionale 
Centru-Sud, de la Ad Diwaniah, dintre care 5 fac 
parte din echipa RO NIC. 

Batalionul 20 Infanterie Uşoară „Scorpionii 
Negri“, cu un efectiv de 405 oameni, o companie 
din Batalionul 265 Poliţie Militară, cu 100 de 
oameni, un detaşament de geniu din Batalionul 96 

Geniu, cu 149 oameni şi un detaşament special de 
informaţii cu 51 de oameni participă la Operaţia 
„Antica Babilonia“ din zona Nasiria, Hillah, 
Diwaniah, în timp ce o companie din Batalionul 
26 Infanterie „Scorpionii Roşii“ se află la Bashra 
(Basrah), în cadrul operaţiei UNAMI (Forţa de 
Protecţie a Misiunii ONU în Irak).

Misiunile militarilor din cadrul Batalionului 20 
Infanterie (acest batalion se află la prima lui misiune, 
ca unitate, într-un teatru, dar 19 % dintre militari au 
mai participat la astfel de misiuni) sunt complexe 
şi foarte diversificate. Militarii batalionului 
efectuează acţiuni de cercetare, de pază şi de 
interceptare sau de blocare a unor puncte critice, de 
scotocire a unor raioane, de patrulare, de escortă, 
de efectuare a controlului în puncte obligatorii 
de trecere, de pază a taberelor, de asigurare a 
protecţiei unor echipe care neutralizează muniţia 
neexplodată, precum şi de antrenare a militarilor 
irakieni din subunităţile OSG (Operational Support 
Group). Practic, militarii batalionului îndeplinesc 
aproape toate misiunile (desigur, la nivel batalion) 
specifice operaţiilor de stabilitate. Şi le îndeplinesc 
foarte bine, de vreme ce toată lumea este pe deplin 
mulţumită de prestaţia lor viguroasă. Până acum, 
au avut de-a face cu unele situaţii dificile, dar s-
au comportat foarte bine. Chiar în momentele în 
care ne aflam noi în tabără, undeva, în apropiere, 
au căzut două bombe de aruncător. Nimeni nu s-
a panicat. Oricum, asemenea acţiuni nu pot avea 
efect asupra taberei. Sunt, probabil, bombe de 
aruncător de 82 mm, trase de la o distanţă mai 
mare de 3 km, care nu pot afecta tabăra, aceasta 
fiind foarte bine protejată, atât pe orizontală, cât şi 
pe verticală. 

Nici misiunile celor de la poliţia militară nu sunt 
mai uşoare. Ei trebuie să protejeze personalităţi 
militare şi civile, să escorteze convoaie militare, 
să asigure securitatea unor obiective militare sau 
civile, să efectueze recunoaşteri pe traseele de 
extracţie, investigaţii specifice poliţiei militare, să 
participe la cercetarea unor accidente de circulaţie, 
la controlul traficului rutier, la culegerea de 
informaţii din mediul civil etc. 

Misiunile geniştilor includ aproape tot ce ţine 
de această armă, începând cu cercetarea de geniu, 
cu construcţia şi repararea drumurilor şi podurilor, 
executarea inspecţiilor de nivel la podurile Mabey 
& Jonson şi Bayley şi continuând cu construcţia 
de elemente genistice pentru protecţia forţelor 
(gabioane, hescobastioane, elemente Alaska, 
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împrejmuiri cu sârmă ghimpată sau concertină), 
executarea de misiuni în sprijinul populaţiei civile, 
efectuarea de lucrări în bazele coaliţiei sau în cele 
ale armatei irakiene etc. 

O companie de vânători de munte se află la 
Basrah. Ea acţionează în subordinea Diviziei 
Multinaţionale Sud-Est (UK) şi execută escorta 
personalului ONU, asigurarea pazei şi apărării 
locaţiei personalului ONU din Basrah, pe inelul 
median, precum şi organizarea unor puncte de 
control al persoanelor şi autovehiculelor. Nu ştim 
exact dacă acestea sunt cele mai potrivite misiuni 
pentru şoimii noştri carpatini, dar ei pot să înveţe 
foarte multe lucruri şi dintr-o astfel de experienţă, 
unică în felul ei.

Chiar dacă misiunile acestea sunt departe de 
ceea ce înseamnă lupta propriu-zisă, experienţa 
acumulată de militarii noştri în aceste misiuni 
specifice operaţiilor de stabilitate este remarcabilă. 
Ei se comportă foarte bine, iar aprecierile celor în 
subordinea cărora acţionează sunt elogioase. 

Irakul nu este încă în măsură să-şi asigure, 
prin forţe proprii, pacea şi stabilitatea. Mai mult, 
aşa cum afirma recent preşedintele George Bush, 
plecarea militarilor şi îndeosebi a militarilor 
americani din zonă ar duce la o recrudescenţă a 
fenomenului terorist, la consolidarea reţelelor Al-
Qaeda şi Zarqaui, cufundând această ţară într-un 
haos care nu va mai putea fi gestionat. 

De o importanţă cu totul deosebită sunt misiunile 
militarilor din cadrul Detaşamentului Special al 
Direcţiei de Informaţii Militare. Ei culeg date şi 
informaţii prin sistemele uman, electromagnetic şi 
de imagine şi le transmit în timp oportun (unele, 
chiar în timp real) celor care au atâta nevoie de 
ele. Deja ei aplică primele elemente ale războiului 
bazat pe reţea, iar o astfel de experienţă este vitală 
pentru modernizarea structurilor I2SR ale armatei 
noastre. 

Irakul a trecut prin alegeri însângerate, pe 4 
octombrie începe ramadanul, iar în decembrie va 
avea lor un referendum constituţional. Se aşteaptă 
o intensificare a violenţelor, dar structurile de forţe 
de aici sunt pregătite pentru orice eventualitate. 
Ar fi nevoie de multe divizii pentru ca forţa 
internaţională de stabilitate din Irak să poată fi 
clintită. Irakul rebel nu mai dispune de aşa ceva. 
Cu toate acestea, acţiunile de hărţuire sunt încă 
posibile şi, în anumite zone, chiar periculoase.

Viitorul Orientului Mijlociu Extins depinde, 
desigur, şi de procesul de stabilitate din Irak, dar 

şi de evoluţia situaţiei din Iran şi din celelalte 
ţări vecine, inclusiv din fâşia Gaza, din Siria, din 
Liban, din Arabia Saudită, din Egipt şi din întregul 
Orient Apropiat. Iranul trebuie să se întoarcă la 
negocierile cu Uniunea Europeană în ceea ce 
priveşte programul său nuclear, iar Turcia, după cum 
se ştie, îşi intensifică eforturile pentru a se integra 
în comunitatea europeană. Ţările Asiei Centrale 
şi cele din spaţiul caucazian şi-au intensificat 
relaţiile cu Statele Unite şi cu Uniunea Europeană, 
există o prezenţă americană remarcabilă în zonă, 
iar parteneriatele strategice dintre Rusia şi Statele 
Unite, dintre Rusia şi China, dintre Statele Unite 
şi India, dintre Uniunea Europeană şi Rusia, dintre 
Uniunea Europeană şi unele ţări islamice etc. 
strâng din ce în ce mai mult în corzi rebelii acestui 
Orient Mijlociu bulversat şi însângerat. 

Deşertul imens ascunde însă multe mistere şi 
multe provocări. Chiar dacă localităţile sunt rare, 
munţii arizi, apele puţine şi resursele limitate 
(cu excepţia oazelor de petrol şi de gaze din 
Golf, din Irak, din Iran, din Marea Caspică şi din 
Asia Centrală), această fâşie de pământ, care se 
întinde de pe coastele estice ale Africii până în 
zona Kaşmirului şi a regiunii chineze Xianjiang, 
adăposteşte încă multe surprize. Unele vin din 
îndepărtata antichitate şi din evul mediu (aici au 
fost puternice centre de civilizaţie şi cultură, acum 
apuse), altele se nutresc din dezastrele produse de 
numeroasele războaie şi de bătăliile de odinioară 
pentru putere, influenţă şi resurse. 

Afghanistan – o civilizaţie încremenită în 
nesfârşirea conflictelor şi războaielor

Una din victimele bătăliilor dintre marile puteri 
ale lumii este Afghanistanul. Această ţară nu are 
ieşire la mare, iar suprafaţa ei de 625.225 km2 o 
situează în rândul ţărilor care ar putea fi importante 
în această zonă. Afghanistanul închide, spre sud, 
Asia Centrală, învecinându-se cu Tadjikistanul, 
Uzbechistanul, Turkmenistanul, China, Iranul şi, 
pe aproape jumătate din frontierele sale, spre sud 
şi sud-est, cu Pakistanul. Terenul este muntos şi 
deşertic. Lanţul munţilor Hindu Kush, din nord, 
depăşeşte 7000 de metri (vf. Nowshak 7485 metri), 
unele dintre masive fiind acoperite de gheţari. Şi 
la graniţa cu Pakistanul, terenul este tot muntos, 
aici existând un singur pas (Khyber, 1067 m) care 
asigura, în antichitate şi evul mediu, legătura între 
Asia Centrală şi India. Podişul Ghazni-Kandahar, 



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2005��

EVENIMENT STRATEGIC

care se află în partea centrală, are o altitudine de 
peste 2000 de metri, iar spre nord, la graniţa cu 
statele din Asia Centrală, este traversată de fluviul 
Amudaria. Vegetaţia este foarte puţină, iar pădurile 
ocupă doar 3% din suprafaţa ţăarii. 

Apele sunt puţine şi nesemnificative, chiar dacă, 
primăvara, provoacă inundaţii. Fluviul Amudaria 
străbate 1250 km pe teritoriul Afghanistanului, la 
graniţa cu ţările Asiei Centrale, şi se varsă în Lacul 
Aral, iar râul Kabul este un afluent al Indusului. 
Probabil, Afghanistanul, ca şi alte suprafeţe din 
zonă, a fost fund de mare, dar resursele sunt puţine. 
Practic, el nu are nici o importanţă geostrategică, în 
afară, poate, de aceea că pe aici ar putea să treacă 
o conductă de petrol şi una de gaze naturale care 
să transporte, prin Pakistan, spre Oceanul Indian, 
resursele energetice existente în Asia Centrală. 
La aceasta se adaugă, desigur, şi blestemul care 
a căzut asupra acestei ţări sfâşiate, acela de a fi 
fost, în trecut un spaţiu de trecere de la heartland-
ul asiatic la rimland-ul sudic al marelui continent, 
precum şi acela de a fi devenit, nolens-volens, fief-
ul reţelelor Al-Qaeda. Este însă greu de imaginat 
cum o ţară fără resurse, cu un teren deşertic extrem 
de frământat, cu nesfârşite conflicte armate şi 
războaie între triburi, dar şi cu trei războaie duse în 
secolul al XIX şi al XX-lea cu britanicii, precum şi 
cu sovieticii în deceniul opt al secolului trecut, ar 
putea reprezenta o atracţie pentru cineva. Şi totuşi... 
Afghanistanul îşi are importanţa lui în marele joc al 
reconfigurării centrelor de putere, în confruntarea 
încă activă dintre heartland şi rimland, în punerea 
în operă a unor eventuale noi strategii de îndiguire 
şi, mai ales, în pacificarea Marelui Orient Mijlociu. 
Dar, pentru aceasta, este nevoie ca, mai întâi, 
Afghanistanul să fie pacificat. 

Deocamdată, aici au fost doar războaie. Urmele 
lor se văd peste tot, atât la Kabul, cât şi la Kandahar 
şi în alte oraşe şi localităţi de pământ, uitate de 
lume la începuturile civilizaţiei. Nici britanicii, 
nici sovieticii n-au construit nimic aici. Şi nici 
afghanii. Locuitorii acestei ţări au avut grijă doar 
să se războiască între ei. Nici astăzi, triburile nu 
ştiu foarte exact de ce se duşmănesc. Ştiu doar că 
aşa s-au născut: duşmane. Nimeni nu le-a spus de 
ce, şi nici ele n-au aflat.

Acum, după înlăturarea talibanilor de la putere 
şi lovirea puternică a reţelelor Al-Qaeda din 
zonă, misiunea „Enduring Freedom“, condusă de 
americani, şi misiunea ISAF, condusă de NATO, 
încearcă să stabilizeze zona. Recent, au fost 

efectuate alegeri, dar numărătoarea voturilor încă 
nu s-a terminat, întrucât oamenii au fost nevoiţi, 
mai întâi, să înveţe cum să numere aceste voturi. 
Afghanii nu ştiu carte. Astăzi, copiii lor încearcă, 
totuşi, să înveţe. Şcolile din Kabul sunt în corturi, 
dar acest lucru contează mai puţin. Şcoala va aduce 
puţină lumină şi în sufletele acestor oameni loviţi 
de soartă.

Condiţiile din Afghanistan sunt dintre cele mai 
grele. Populaţia trăieşte într-un fel de case făcute 
din pământ, fără mobile şi alte obiecte necesare 
traiului decent. O parte din populaţie este nomadă, 
deplasându-se cu oile, caprele şi cămilele – puţine 
câte sunt – după soare şi puţina vegetaţie de deşert. 
Cultivă un fel de grâu pe care-l lasă în nisip, întrucât 
nu-l distruge nimeni, îl coc pe un fel de tăvi la un 
foc făcut din balegă uscată şi din ciulini de deşert. 
Dar aceste este modul lor de viaţă şi nimeni nu s-a 
gândit vreodată să îl schimbe. Chiar şi în Kabul, 
capitala ţării, care are o populaţie de 2.034.000 
de locuitori, condiţiile de viaţă sunt aproximativ 
aceleaşi. Case de pământ sau de cărămidă nearsă 
suspendate şi îngrămădite pe povârnişuri, cu 
ferestre şi uşi primitive, chiar fără geamuri, câteva 
clădiri mai arătoase, străzi baricadate, palatul regal 
şi alte zeci de clădiri ciuruite de gloanţe din timpul 
atâtor războaie... 

România participă la cele două misiuni din 
Afghanistan („Enduring Freedom“ şi ISAF) cu 
911 militari. În tabăra KAF din Kandahar, se află 
Batalionul 151 Infanterie „Lupii Negri“, o unitate 
cu multă experienţă în teatrele de operaţii, iar în 
Camp Julien de la Kabul a fost dislocat, pentru 
perioada alegerilor, Batalionul 26 Infanterie 
„Scorprionii Roşii“, prima unitate românească 
trimisă în acest teatru din Afghanistan, în iunie 
2002, într-o misiune de luptă.

Misiunea ISAF nu acceptă, deocamdată şi 
componenta contrateroristă, iar misiunea Enduring 
Freedom continuă să fie o misiune de luptă. În cadrul 
operaţiei „Enduring Freedom“, Batalionul 151 
Infanterie „Lupii Negri“ îndeplineşte misiuni dintre 
cele mai felurite, începând cu paza şi securitatea 
Bazei Aeriene Kandahar şi continuând cu misiuni 
de luptă independente sau în compunerea unor 
grupări de forţe, patrulare, cercetare, monitorizare 
a traficului, asigurarea securităţii operaţiilor 
logistice clasa I şi III, a unor convoaie şi a unor 
echipe tip „Team Eagle“, „BILT“ etc. 

În cadrul misiunii ISAF, militarii Batalionului 26 
Infanterie „Scorpionii Roşii“, cu 400 de militari, în 
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compunerea căruia se află şi o companie americană 
(subordonată operativ batalionului) patrulează 
în zona de nord a ISAF, îndeplineşte misiuni ca 
forţă de reacţie rapidă (valoare pluton, companie), 
cu autosusţinere pentru câteva zile, sub TACON 
Provincial Reconstruction Team şi alte misiuni de 
asigurare a securităţii, adesea, împreună cu armata, 
poliţia şi poliţia de frontieră afghane. 

Detaşamentul „Ana Training IV“ al Statului 
Major al Forţelor Terestre Române, compus din 25 
ofiţeri, 7 maiştri militari şi 14 subofiţeri, participă 
efectiv, cu Echipa de Instrucţie Mobilă (MTT), 
la instruirea armatei afghane şi, cu Echipa de 
Instrucţie şi Însoţire (ETT), îndeplineşte misiuni 
specifice în cadrul forţelor NATO aflate aici. 

Ceilalţi militari din cadrul subunităţii de poliţie 
militară, trimisă în teatru de Corpul 4 Armata 
Teritorial, Echipa de Observare Mobilă II (MOT II) 
din cadrul Batalionului HUMIT îndeplinesc misiuni 
specifice.

Situaţia nu este deloc uşoară, mai ales după ce 
va fi comunicat rezultatul alegerilor, dar militarii 
români din tabăra de la Kandahar şi cei din tabăra 
de la Kabul sunt optimişti. Ei au sesizat că, de data 

aceasta, în Afghanistan începe să se mişte ceva. 
Americanii chiar investesc aici, dar nu direct, ci 
prin guvernatorii şi liderii locali, urmărind, pe de 
o parte, întărirea autorităţii acestora şi legitimarea 
alegerilor şi, pe de altă parte, ridicarea economică 
a regiunii. Deja, pe lângă corturile nomazilor, au 
apărut şi primele ziduri ale unor case. S-au săpat 
fântâni, au început să fie realizate plantaţii de 
viţă de vie, pomi fructiferi şi alte plante ce pot 
creşte într-un astfel de mediu. Se pare că şi pentru 
culturile de mac, care reprezintă 95 % din materia 
primă pentru fabricarea drogurilor care ajung pe 
piaţa occidentală, există comenzi pentru industria 
farmaceutică. O astfel de perspectivă ar putea duce 
la controlul culturilor de mac (din care se extrage 
opiul) şi, respectiv, al reţelelor de traficanţi de 
droguri.

Cert este că o strategie de ridicare economică a 
Afghanistanului ar fi printre puţinele, dacă nu chiar 
singura, care ar putea duce la controlul conflictualităţii 
şi, poate, la pacificarea zonei. Nimeni nu a investit 
până acum în Afghanistan. Dar Afghanistanul, ca 
oricare altă ţară din lume, are nevoie de investiţii şi 
de includere în circuitul economic internaţional.  

Generalul de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA este cercetător ştiinţific gr. I la Centrul de 
Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
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În ultimii ani, ştiinţa şi tehnologia s-au dez-
voltat continuu, iar folosirea calculatoarelor şi a 
Internetului a favorizat introducerea englezei ca 
limbă de comunicare, formând o punte de legătu-
ră între est şi vest. După cel De-al Doilea Război 
Mondial, limba engleză a fost folosită ca limbă de 
comunicare pentru ţările membre NATO. Era im-
portant ca personalul militar să aibă o limbă co-
mună care să-l ajute să dialogheze în cazul opera-
ţiilor multinaţionale. Engleza a fost aleasă din ca-
uza structurii şi a folosirii ei aparent la îndemâna 
oricui, dar tocmai această simplitate s-a dovedit a 
genera discriminare culturală şi resentimente.

Beneficiile unei limbi comune sunt numeroase. 
Personalul militar, care vine din ţări cu limbi dife-
rite, are nevoie de un limbaj comun pentru a comu-
nica. Totuşi, limba engleză nu este atât de simplă 
precum pare la prima vedere. Există o mulţime de 
bariere înălţate în faţa celor care vor s-o foloseas-
că. Chiar dacă auzim şi înţelegem engleza vorbită 
tot timpul pe canalele internaţionale de ştiri sau în 
filme, a funcţiona într-un cadru NATO este o cu to-
tul altă poveste. După cum observa Mark Crossey: 
„Necesitatea de a comunica eficient devine extrem 
de importantă în operaţiile de menţinere a păcii, 
unde neînţelegerile lingvistice pot să conducă la 
greşeli, care, în cel mai rău caz, pot duce şi la vic-
time omeneşti. Până acum, se pare că problemele 
lingvistice i-au pus pe soldaţi în situaţii jenante sau 
chiar periculoase, dar nu au ajuns să cauzeze vic-
time. Totuşi, acest lucru nu ar trebui să conducă la 
suficienţă”. 

Cei care mai consideră încă engleza o limbă 
uşor de învăţat ar trebui să ia în calcul faptul că a 
şti să răspundă la telefon sau să ceară relaţii nu este 
suficient pentru a lucra într-un mediu multinaţional 
unde oamenii nu au nevoie numai să se înţeleagă 
unii pe alţii, folosind engleza standard, dar trebuie 
să se descurce şi cu limbajul neoficial, nuanţele şi 
accentele diferite folosite de vorbitorii nativi. Cer-
cetătorii au arătat că multe delegaţii de vorbitori 

ENGLEZA CA LIMBĂ NATO ŞI 
NIVELUL DE COMPETENŢĂ

Dr. Ana-Maria NEGRILĂ

nenativi sunt dezavantajate din cauza cunoştinţelor 
insuficiente de limbă engleză şi consideră că vina o 
poartă instrucţia de care au beneficiat aceştia.

Totuşi, predarea şi învăţarea englezei într-o pe-
rioadă scurtă de timp sunt activităţi dificile. A fi în 
stare să comunici la Nivelul 2 STANAG poate să 
nu fie de ajuns, când sunt vieţi omeneşti la mijloc 
şi când nu numai informaţia în sine, dar şi nuanţe-
le pot fi importante. Cummins (1980;1981;1996) 
consideră că există două tipuri de competenţe ling-
vistice pe care studenţii le învaţă. Prima se numeş-
te abilitate conversaţională interpersonală de bază 
(BICS), de care cei care învaţă au nevoie în vor-
bire. Această abilitate se bazează în limba engleză 
pe stimuli contextuali, care sunt atât la îndemâna 
vorbitorului, cât şi a interlocutorului său, în tim-
pul unei conversaţii. Orice persoană care a atins 
fluenţa într-o perioadă de doi sau trei ani poate să 
relateze detaliat întâmplări ce fac parte din experi-
enţa personală.

Cealaltă competenţă se numeşte competenţă 
lingvistică cognitivă academică (CALP). CALP se 
caracterizează, în cazul limbii engleze, prin con-
textul redus, aşa cum se întâmplă în textele scrise 
din domenii cum ar fi: militar, al matematicii, al 
ştiinţelor etc. Deoarece CALP este decontextuali-
zat, e foarte dificil ca studenţii să înţeleagă şi să 
exprime ce ştiu în scris. CALP, folosit în învăţa-
rea ce se bazează pe context minimal, cere abilităţi 
cognitive ridicate din partea studentului. Cummins 
apreciază că, în mod normal, este nevoie de 5-7 ani 
pentru a obţine CALP. Collier (1987, 1989; Collier 
şi Thompson, 1989) consideră că anumite tipuri de 
CALP pot dura chiar zece ani pentru a fi acumu-
late, în funcţie de instrucţia de care s-a beneficiat, 
permiţând însă studenţilor să scrie lucrări de cer-
cetare, să le prezinte sau să participe la dezbateri 
şi negocieri.

NATO cere un înalt nivel de competenţă de la 
personalul militar. Engleza de Nivel 3 nu se învaţă 
prea uşor. Încă de la început, noile membre NATO 
au avut o mulţime de probleme legate de achiziţia 

PUNCTE DE VEDERE
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limbii engleze. Dacă ţările tradiţionale NATO au 
beneficiat de un timp îndelungat pentru a o învăţa, 
în fostele ţări ale Tratatului de la Varşovia situaţia a 
fost diferită, deoarece majoritatea ofiţerilor nu erau 
familiarizaţi cu această limbă străină, dar trebuiau 
să fie instruiţi cât de repede posibil. Acest lucru a 
condus la un număr de neajunsuri. Pe de o parte, 
majoritatea ofiţerilor dovedeau un nivel scăzut de 
competenţă lingvistică şi aveau nevoie de cursuri 
de lungă durată, iar, pe de altă parte, rezultatele ob-
ţinute nu erau întotdeauna spectaculoase. În plus, 
pentru a participa la cursuri, aceştia trebuiau să fie 
scoşi din activitate şi trimişi în altă parte, reuşind 
să se întoarcă la unităţi numai după perioade lungi 
de timp.

De la încheierea Războiului Rece, selecţia per-
sonalului NATO s-a dovedit o problemă dificilă. 
Au existat diferenţe în modul în care ţările defineau 
„nivelul lingvistic profesional” în limba engleză. 
La sfârşitul anilor ‘90, dificultatea de a obţine tes-‘90, dificultatea de a obţine tes-90, dificultatea de a obţine tes-
te STANAG identice pentru toate statele membre 
a condus, de asemenea, la confuzii. Testele locale 
erau inspirate de alte teste comerciale, cum ar fi 
TOEFL sau Cambridge, care nu-i ajutau pe pro-
fesori să evalueze abilităţile cerute de NATO. În 
plus, chiar dacă evaluarea era corectă, nu era des-
tul de clar care abilităţi erau mai importante pen-
tru NATO. Selecţia mai era îngreunată şi de faptul 
că personalul militar putea fi admis să participe la 
misiuni în străinătate şi pe baza unor certificate ob-
ţinute cu mult timp înaintea plecării. În timp, com-
petenţa lor lingvistică se diminua, astfel încât aceş-
tia nu mai posedau suficiente cunoştinţe de limbă 
engleză. Rezultatele acestor selecţii nu au condus 
decât la nemulţumiri şi neajunsuri. Chiar dacă ţă-
rile au încercat să elimine aceste probleme, ele au 
continuat să existe chiar şi în secolul 21.

În zilele noastre, suntem încă departe de a fi re-
zolvat problema limbilor străine. Cunoştinţele in-
suficiente de engleză încă mai generează confuzie 
şi neînţelegeri şi mai pot conduce la pierderi de 
vieţi omeneşti în timpul misiunilor de menţinere 
a păcii. În plus, în unele grupuri de lucru NATO 
există tendinţa de a da sarcini vorbitorilor nativi, 

deoarece se consideră că ei le vor înţelege şi în-
deplini deci mai bine. Ofiţerii superiori din unele 
ţări pot fi forţaţi să ia decizii şi să lucreze la un 
nivel lingvistic care nu le este convenabil. Oricât 
de mult ar încerca, ei nu vor putea fi la fel de buni 
ca vorbitorii nativi, întrucât învăţatul unei limbi 
străine cere timp. După cum observă Mike Cros-
sey: „Din cauza nivelului lingvistic, vorbitorii na-
tivi vor fi preferaţi ca prim punct de contact într-un 
birou, creând astfel în mod ‘neînţelept’ impresia‘neînţelept’ impresianeînţelept’ impresia 
de discriminare culturală şi subminând încrederea 
vorbitorilor nenativi. Implicaţiile politice ale aces-
tei situaţii sunt clare. Cunoştinţele slabe de limbă 
engleză pot reduce influenţa delegaţiei unei ţări”.

În concluzie, considerarea limbii engleze drept 
un lucru puţin important şi uşor de obţinut poa-
te conduce la probleme de interoperabilitate care 
vor deveni din ce în ce mai acute pe măsură ce 
trece timpul. Discriminarea culturală este o situa-
ţie reală, iar nemulţumirile generate de aceasta pot 
provoca numeroase neplăceri, dacă ţările membre 
nu iau măsuri pentru a rezolva problema limbilor 
străine. 
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TRANSPORTORUL PETROLIER 
CA ŢINTĂ A TERORIŞTILOR. NOUA 

PROVOCARE PENTRU SECURITATEA 
STATELOR DE PE COASTĂ 

Krzysztof KUBIAK

TERORISM. RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

Faptul că principalele zone de consum petrolier 
sunt departe de centrele de producţie este unul din 
atributele semnificative ale economiei moderne, 
globale, ceea ce face ca volumul mare de petrol să 
fie comercializat la nivel internaţional. 

Petrolul este transportat prin două metode: 
tanc petrolier şi conductă petrolieră. Mai mult de 
trei cincimi se transportă pe mare şi mai puţin de 
două cincimi prin conducte. 

Doar tancurile petroliere au făcut posibil trans-
portul global, intercontinental al ţiţeiului, pentru 
că doar vasele oferă un cost scăzut, un nivel ridicat 
de eficienţă şi o flexibilitate extremă. 

Pe de altă parte, tancurile sunt ţinte foarte atrac-
tive pentru diferite tipuri de extremişti politici, da-
torită:

♦ semnificaţiei transportului petrolier pentru 
economia globală; 

♦ reglementărilor din actualul Drept Maritim; 
♦ baza liberală a afacerilor maritime; 
♦ creşterea numărului şi mărimii tancurilor 

petroliere;
♦ rutele comerciale petroliere; 
♦ cantitatea mare de petrol ce poate fi trans-

portată de un tanc.
Datorită rolului pe care îl joacă în economia 

globală, sistemul maritim al comerţului cu petrol 
poate fi numit – fără nici o exagerare – sistemul 
vascular al lumii de astăzi. Beneficiile pe care le 
produc vasele fac ca, în fiecare zi, să fie transpor-
tate 30 milioane barili de petrol, pe mări şi oceane. 
Întreruperea şi iregularităţile ciclului de distribuţie 
pot avea nu doar un impact mare asupra preţului 
petrolului, la nivel mondial, ci, de asemenea, pot 
determina recesiunea regională. 

Importanţa problemei creşte dacă adăugăm 
faptul că Orientul Îndepărtat (ţări precum Japonia, 
Taiwan, Republica Coreea, China – una dintre cele 

mai importante ţări, din punct de vedere economic, 
ale lumii) nu este aprovizionat cu petrol decât prin 
comerţul maritim. Alte zone dezvoltate au, de ase-
menea, posibilităţi limitate de înlocuire a tancuri-
lor petroliere cu alte mijloace de transport. 

Potrivit actualului Drept Maritim, zonele ma-
ritime sunt dincolo de suveranitatea oricărui stat. 
Libertatea de navigaţie este primul pilon funda-
mental al ordinii internaţionale, iar singura autori-
tate executivă asupra flotelor navale ale ţărilor sub 
steagul cărora navighează vasele reprezintă cel de-
al doilea pilon. 

Ambele reglementări fac ca organizarea de ata-
curi teroriste pe mare şi de pe mare să fie mai uşoa-
ră. Ţara are posibilităţi extrem de limitate pentru 
a-şi extinde controlul pe marea deschisă şi vasele 
sub steagurile altor ţări. În plus, Dreptul Maritim 
nu vorbeşte de instituirea „auto-apărării avansa-
te”. 

Următoarea chestiune, strâns legată de Dreptul 
Maritim, se referă la temeiul liberal al afacerilor 
din domeniul maritim. 

Probabil că e imposibil să nu menţionăm cel de-
al doilea tip de activitate economică, care se con-
duce prin astfel de dispoziţii tolerante. Înfiinţarea 
de companii maritime şi obţinerea de pavilioane 
de complezenţă – fără alte întrebări suplimentare 
– sunt încă posibile în multe ţări, ceea ce oferă te-
roriştilor posibilităţi de obţinere a unei identităţi 
legale. 

Din această perspectivă, problema principală 
şi fundamentală este faptul că societatea maritimă 
acceptă lipsa unei legături între vas şi pavilion. Re-
zultatul acestei situaţii este dat de faptul că „pavili-
onul de complezenţă”1 poate deveni cea mai bună 
modalitate de camuflare a activităţilor teroriste pe 
mare. Trebuie subliniat faptul că toate cele şase 
cele mai mari flote comerciale lumii sunt Pavilioa-
ne de Complezenţă. 
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yana s-a înregistrat o creştere a numărului acestor 
atacuri. Apele Somaliei sunt considerate cele mai 
periculoase din lume. Potrivit specialiştilor de la 
the International Maritime Bureau, „Riscul atacării 
vaselor care se apropie de linia de coastă a Soma-
liei, de către miliţiile înarmate, a crescut acum de 
la posibilitate la certitudine”. Proprietarii vaselor 
recomandă navelor să nu îşi programeze ancorări 
în porturile din această zonă, să se menţină la o 
distanţă de 75-100 de mile de coastă. Ar trebui să 
se limiteze la minimum utilizarea comunicaţiilor 
radio pe unde ultrascurte. Aceeaşi situaţie se în-
tâlneşte şi în Africa de Vest, fiind afectate Nigeria, 
Liberia, Coasta de Azur şi Sierra Leone. Dacă zo-
nele sunt favorabile piraţilor, atunci ele pot fi nişte 
„ape adânci” şi pentru terorişti. 

Cele mai importante „puncte obligatorii de 
trecere”, fixate datorită cursului natural al rutelor 
comerciale petroliere maritime, sunt: strâmtoa-
rea Hormuz, strâmtoarea Bab el-Mandeb, Bosfor, 
strâmtoarea Malacca şi Canalul Suez.

Strâmtoarea Hormuz leagă Golful Persic de 
Golful Oman şi Marea Arabiei. Fluxul zilnic de 
ţiţei este estimat la 13 - 14 milioane de barili. Este 
cel mai important punct obligatoriu petrolier de 
trecere din lume. Strâmtoarea este controlată de 
Iran, care are dreptul s-o închidă. Este foarte pu-
ţin probabil să se organizeze aici activităţi teroriste 
fără acceptul Teheranului. „Cheile” strâmtorii sunt 
strâns păstrate de Iran3. 

Strâmtoarea Bab el-Mandeb leagă Marea Roşie 
de Golful Aden şi Marea Arabiei. Prin strâmtoare 
se realizează cel mai scurt drum din Golful Persic 
spre Europa, iar zilnic trec între 3,2-3,3 milioane 
de barili de petrol prin strâmtoare. Siguranţa în 
strâmtoare este, în principal, determinată de situ-
aţia din Yemen şi Eritreea. 

Ambele ţări sunt relativ slabe, iar atractivitatea 
lor creşte, din punctul de vedere al organizaţiilor 
extremiste. Radicalii pot obţine sprijin din partea 
populaţiilor locale. În octombrie 2002, nava fran-
ceză de transport ţiţei de capacitate foarte mare 
(VLCC), închiriată de compania petrolieră mala-
eziană de stat Petronas, a fost atacată de terorişti 
sinucigaşi pe coasta Yemenului, avariind vasul şi 
ucigând un membru al echipajului. VLCC, numit 
Limburg, avea la bord aproximativ 400000 barili 
de ţiţei şi urma să încarce ţiţei din Yemen în mo-
mentul în care a fost atacat. Atacul asupra navei 
Limburg a determinat un avertisment din partea 
ofiţerului american de legătură al Marinei ameri-

Flota contemporană de tancuri petroliere şi 
liniile maritime de comunicaţie 

 Următorul factor care ar trebui luat în calcul se 
referă la creşterea numărului, capacităţii şi dimen-
siunilor tancurilor petroliere. Capacitatea globală 
a flotei mondiale de tancuri a crescut între 1970 
şi 2000 de la 14.7 la 285 milioane tone. Acelaşi 
lucru s-a petrecut şi cu dimensiunile lor. Tancul pe-
trolier care putea să transporte 16000 tone de ţiţei 
era considerat un vas foarte mare. Primul tanc cu 
o capacitate mai mare de 300000 de tone a apărut 
în 1967. La sfârşitul anilor ’60 au apărut „monştri” 
capabili să transporte 560000 tone de ţiţei brut. 
În prezent, tancurile cu o capacitate mai mare de 
70000 de tone reprezintă mai mult de 77% din tota-
lul flotei mondiale de tancuri petroliere. Un număr 
relativ semnificativ de tancuri mari şi foarte mari 
(Aframax – cu o capacitate de 75 – 125000 tone, 
Suezmax –115 – 180000 tone, nave de transport 
ţiţei de capacitate foarte mare – 200 - 300000 tone 
sau mai mare de 300000 tone) face ca planificarea 
şi organizarea actelor teroriste, împotriva acestui 
segment de vase comerciale, precum şi elementul 
de surpriză să fie mai uşoare. Acelaşi factor îngre-
unează protecţia navelor şi face ca ameninţarea cu 
forţa a potenţialilor atacatori să fie dificilă. Majori-
tatea flotelor şi-au redus personalul după sfârşitul 
Războiului Rece, iar menţinerea vaselor în toate 
punctele vitale de pe mare nu mai este posibilă, 
nici măcar pentru forţele navale puternice. În ace-
laşi timp, capturarea unei nave de transport petro-
lier poate provoca o criză internaţională. 

Rutele comerţului cu ţiţei se întind pe coastele 
multor ţări instabile, în care teroriştii îşi pot orga-
niza baze, în care există puţine strâmtori înguste 
(numite „puncte obligatorii de trecere”), care oferă 
potenţialilor atacatori circumstanţe favorabile pen-
tru a organiza atacuri2. 

De aceea, putem vorbi de un principiu fără pu-
tere şi eficienţă, care stă la baza creşterii violenţe-
lor pe mare. Fenomenul este ilustrat de activităţile 
piraţilor. 

Indonezia a avut parte de cel mai mare număr 
de atacuri în cursul ultimilor ani (103 incidente ra-
portate în 2002, strâmtoarea Malacca şi coasta de 
lângă Aceh fiind, în special, predispuse la atacuri 
ale piraţilor). Atacurile piraţilor, din Bangladesh, 
se situează pe locul doi (32 de atacuri) şi India se 
află pe locul trei (18). În America de Sud, Brazilia, 
Columbia, Republica Dominicană, Ecuador şi Gu-
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cane, aflat în Bahrain: „Căpitanii de vase ar trebui 
să fie extrem de precauţi atunci când tranzitează 
punctele obligatorii de trecere strategice, precum 
strâmtoarea Hormuz sau Bab el-Mandeb, sau zone 
în mod tradiţional cu un grad ridicat de risc, pre-
cum Cornul Africii”. După atac, al Qaeda a emis 
un comunicat în care avertiza că atacul asupra va-
sului „nu a fost un atac întâmplător asupra unui 
tanc petrolier aflat în trecere, ci asupra liniei de 
tancuri petroliere, în sens mondial”4. 

Strâmtoarea Bosfor este calea navigabilă care 
desparte Asia de Europa şi leagă Marea Neagră de 
Marea Mediterană. Fluxul zilnic de petrol este în 
jur de 2 milioane de barili. Este una din cele mai 
tranzitate strâmtori din lume (50000 vase anual, 
din care 5500 de tancuri petroliere) şi una dintre 
cele mai dificil de tranzitat. Potrivit Convenţiei de 
la Montreux din 1936, vasele comerciale au drep-
tul de a tranzita liber prin Strâmtoarea Bosfor pe 
timp de pace, deşi Turcia îşi afirmă dreptul de a 
impune reglementări, în scopul asigurării siguran-
ţei şi conservării mediului înconjurător. În octom-
brie 2002, Turcia a impus noi restricţii tancurilor 
petroliere care trec prin Bosfor. Printre acestea se 
numără: interzicerea tranzitului pe timp de noapte 
al vaselor mai lungi de 200 de metri; navele care 
transportă o încărcătură periculoasă (incluzând aici 
şi ţiţeiul) trebuie să ceară permisiunea de tranzit cu 
cel puţin 48 de ore înainte; şi o reglementare de 
trafic într-un singur sens pentru vasele care au mai 
mult de 250-300 metri lungime sau care transportă 
gaz natural lichefiat sau gaz lichefiat. Reglemen-
tările au încetinit tranzitul tancurilor petroliere, 
ajungând la 3 zile şi jumătate. 

Strâmtoarea Bosfor este foarte vulnerabilă la 
atacuri teroriste din două motive. Mai întâi, calea 
de navigaţie este extrem de îngustă – sunt mai uşor 
de organizat incendierea vaselor de pe ţărm sau 
atacarea cu explozibil, de exemplu, prin atacatori 
sinucigaşi. În ambele situaţii, navele au un timp 
foarte scurt de reacţie şi nu au spaţiu de manevră. 
Cel de-al doilea motiv este legat de apropierea de 
Istanbul. Oraşul este o zonă naturală de activitate 
şi un fel de sanctuar pentru terorişti.

Strâmtoarea Malacca leagă Oceanul Indian de 
Marea Chinei de Sud şi de Oceanul Pacific. Fluxul 
zilnic de petrol este de aproximativ 10,3 milioane 
de barili. Este cea mai scurtă rută maritimă între 
trei dintre cele mai populate ţări din lume - India, 
China şi Indonezia – şi, de aceea, este considerată 
a fi un punct-cheie de tranzit în Asia. Zona cea mai 

îngustă se găseşte la Canalul Phillips din strâmtoa-
rea Singapore, care se găseşte la numai 1,5 mile 
de cel mai îngust punct, ceea ce creează o zonă 
strangulată, cu un mare potenţial de coliziune sau 
vărsare de petrol. În plus, pirateria este o activita-
te regulată în strâmtoarea Singapore. Mai mult de 
50000 de vase tranzitează în fiecare an strâmtoarea 
Malacca. Ţinând cont de faptul că importurile de 
ţiţei ale Chinei din Orientul Mijlociu cresc într-un 
ritm constant, strâmtoarea va creşte în importanţă 
strategică în anii următori.Principalul factor care 
scade nivelul de siguranţă în zonă este reprezentat 
de lipsa stabilităţii politice în Indonezia. Bombar-
damentele din octombrie 2002 asupra insulei indo-
neziene Bali au ridicat temeri, în întreaga regiune, 
cum că alte ţinte, printre care şi navele care tran-
zitează strâmtoarea Malacca, ar putea fi atacate de 
terorişti. La începutul lunii noiembrie 2002, ratele 
asigurărilor, pentru tancurile petroliere care tranzi-
tau strâmtorile, nu fuseseră afectate, dar compani-
ile de asigurări au desemnat porturile indoneziene 
„cu risc de război”. Trebuie subliniat faptul că Sin-
gapore şi Malaezia au început să escorteze tancuri-
le petroliere şi să crească numărul patrulelor mari-
time în apele lor teritoriale, dar aceste măsuri nu au 
eliminat ameninţarea teroristă pe canalele naviga-
bile ale regiunii. La mijlocul lui 2003, rebeliunea 
din provincia Acech (partea de Vest a Sumatrei) a 
câştigat un nou impuls. Insurgenţii au crescut nu-
mărul activităţilor militare pe mare şi au încercat 
să colecteze „taxe revoluţionare” de la vasele din 
zona de vest a strâmtorii Malacca5. 

Canalul Suez leagă Marea Roşie şi Golful Suez 
de Marea Mediterană. Fluxul zilnic total de ţiţei 
este de aproximativ 3,8 milioane de barili, din care 
2,5 milioane de barili se transportă printr-o con-
ductă petrolieră şi doar aproximativ 1,3 milioane 
prin Canalul Suez6. În prezent, Canalul Suez poa-
te primi vase cu un pescaj de maxim 58 picioare. 
Navele de transport ţiţei de capacitate foarte mare 
(VLCC) nu pot trece prin canal. Guvernul egiptean 
intenţionează să lărgească şi să adâncească Cana-
lul Suez, astfel încât, până în 2010, pe aici să poa-
tă circula şi VLCC şi ULCC. Siguranţa zonei de 
sud a Canalului poate fi tulburată de pe teritoriul 
Egiptului şi Arabiei Saudite. Liniile de coastă foar-
te lungi, nelocuite ale ambelor state sunt adecvate 
organizării de baze teroriste, în care – de exemplu 
– să poată fi pregătite vase explozive. În plus, în 
ţările mai sus-menţionate este foarte probabilă ob-
ţinerea sprijinului local, de către atacatori. 
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Rezultatele atacurilor teroriştilor asupra 
tancurilor petroliere 

Un aspect extrem de important al potenţialelor 
atacuri teroriste asupra tancurilor petroliere este 
reprezentat de încărcătura transportată cu această 
clasă de nave. Deteriorarea sau distrugerea orică-
ror alte vase nu produce o catastrofă ecologică (şi, 
de asemenea, socială şi economică). Tancul petro-
lier încărcat este o adevărată „bombă ecologică”.

Poate fi estimat efectul utilizării „bombelor 
ecologice”, prin compararea rezultatelor catastro-
felor în care au fost implicate tancuri. Exemplele în 
acest sens sunt nenumărate, de la Torrey Canyon, 
Amoco Cadiz, Exxon Valdez, la un recent dezastru 
produs de petrolierul Prestige pe coasta Spaniei, 
în Galiţia. 

Scala ameninţării poate fi ilustrată prin deta-
liile despre una din catastrofele menţionate mai 
sus, Amoco Cadiz. În martie 1978, vasul, aflat sub 
steag liberian, a ajuns în zona stâncoasă a coastei 
Bretaniei. Mai mult de 4000 de tone de petrol şi 
216000 tone de ţiţei au ajuns în apele marine, scur-
gerea contaminând 224 de mile de coastă. Pierde-
rile naţionale au fost estimate la 300 de milioane 
de dolari. Guvernul francez a cerut despăgubiri de 
la Amoco Transport Co. şi Standard Oil. Ambele 
cereri au fost susţinute de pescari, proprietari de 
hotel şi alţii, toţi fiind implicaţi în piaţa locală de 
afaceri. Au cerut 750 milioane de dolari. A existat 
şi o treia cerere, în valoare de 500 de milioane de 
dolari, făcută de autorităţile din Bretania, din par-
tea tuturor cetăţenilor provinciei care au avut de 
suferit de pe urma incidentului. Afacerea s-a clasat 
la tribunal, în mai 1984, printr-un cec de plată în 
valoare de 3 miliarde de dolari, drept compensaţii 
pentru reclamanţi7. 

Dezastre de acest tip pot avea şi complicaţii 
internaţionale. Catastrofa de la Torrey Canyon a 
dovedit că poluarea cu ţiţei a contaminat coastele 
mai multor state. Într-o situaţie similară, dar pro-
dusă de terorişti, alte ţări pot cere daune din partea 
guvernului. 

Tancurile petroliere pot fi supuse unui atac în-
dreptat spre distrugerea şi deturnarea vaselor. Ex-
perienţele de luptă reale arată că distrugerea unui 
tanc petrolier este o sarcină foarte dificilă. În plus, 
atacul de la Limburg a dovedit duritatea unui tanc 
petrolier, chiar şi parţial încărcat. Totodată, acesta 
arată că deturnarea unui vas poate fi cea mai bună 
modalitate de a-l folosi ca „armă”. 

Pentru a captura o navă este nevoie de o pre-
gătire în detaliu a distrugerii sau, altfel, li se oferă 
atacatorilor posibilitatea de a deturna tancul spre o 
coastă stâncoasă, de exemplu. Una dintre cele mai 
mari îngrijorări ar trebui să fie reprezentată de uti-
lizarea tancurilor petroliere în atacarea unor oraşe 
de pe coastă. 

Sursa: British Petroleum Reports and Publications. 
Oil Production, www.bp.com/liveassets/bp_internet/
globalbp/STAGING/global_assets/downloads/T/Ta-
ble_of_world_oil_production_thousand_barrels_daily.
pdf; British Petroleum Reports and Publications. Oil 
Consumption. www.bp.com/liveassets/bp_internet/glo-
balbp/STAGING/global_assets/downloads/T/Table_
of_world_oil_consumption_thousand_barrels_daily.
pdf

Ameninţarea cu deturnarea unui tanc petrolier 
are legătură cu situaţia actuală de pe piaţa mariti-
mă a muncii. Potrivit multor voci, unul din cele 
mai mari riscuri pentru flota comercială este repre-
zentat chiar de echipaj în sine8. Cele două ţări care 
oferă cei mai mulţi marinari din lume sunt Filipine 
şi Indonezia. Prima este ţara de origine a grupului 
condus de Abu Sayyaf, aliat Al-Qaeda, care a lan-
sat operaţiuni teroriste de pe mare. 

În cea de-a doua ţară, grupul Leszkar Dźihad 
este o forţă printre organizaţiile islamice radicale, 
una dintre ele fiind autoarea atacurilor de la Bali. 
De aceea, o mulţime de marinari (chiar şi de la bor-
dul tancurilor petroliere) provin din zone în care ar 
putea acţiona potenţiali terorişti9. 

Concluzie 

Pentru a rezuma, o organizaţie teroristă, care 
este capabilă să distrugă sau să captureze un tanc 
petrolier încărcat, obţine un instrument eficient 
care să-i folosească pentru a produce un Armaged-
don real sau are un argument foarte eficient cu care 
să şantajeze guvernul-ţintă. 
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Afirmăm că, datorită potenţialelor efecte eco-
nomice şi sociale ale dezastrelor ecologice, ataca-
torii pot obţine o poziţie mai puternică decât cea a 
guvernului. Efectele politice ale dezastrelor ecolo-
gice, cauzate de terorişti, pot fi mai mari decât cele 
economice. Catastrofa poate complica situaţia gu-
vernului, dacă deciziile sale (sau lipsa de decizie) 

îi determină pe terorişti să distrugă un vas detur-
nat. La nivel intern, majoritatea celor care locuiesc 
în zona contaminată îşi vor exprima nemulţumirea 
la următoarele alegeri. Deturnarea unui tanc petro-

lier încărcat oferă organizaţiei teroriste, pe lângă 
un foarte eficient instrument de şantaj, beneficii 
propagandistice. O astfel de acţiune, evident, ar 
fi mediatizată. Ameninţarea cu producerea unui 
dezastru ecologic poate, la fel de bine, stârni un 
sentiment de ameninţare, o psihoză a fricii şi neîn-
credere în eficienţa guvernului. 

Se pare că ameninţarea teroristă la adresa va-
selor comerciale, în special a tancurilor, este în 
creştere. În ciuda faptului că, în prezent, tancuri-
le petroliere sunt doar sporadic ţinte teroriste, cu 

Sursa: British Petroleum Reports and Publications. Oil Production, www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_as-
sets/downloads/T/Table_of_world_oil_production_thousand_barrels_daily.pdf; British Petroleum Reports and Publications. Oil 
Consumption. www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/T/Table_of_world_oil_consump-
tion_thousand_barrels_daily.pdf

Figura 2 – Mişcările petroliere inter-arii în 2002 [mii de barili pe zi]

Sursa: British Petroleum Report and Publications, Oil. Inter – area movements 2002, www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/
STAGING/global_assets/downloads/T/Table_of_oil_interarea_movements.pdf
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siguranţă extremiştii sunt conştienţi de beneficiile 
economice şi politice ale atacării acestei clase de 
nave. 

Autorii atacurilor au o serie largă de mijloace 
combative la dispoziţie. De aceea, nu doar orga-
nizaţiile puternice, cu resurse financiare conside-
rabile, şi sute de membri şi simpatizanţi (uneori, şi 
bucurându-se de sprijinul statului) ar putea repre-
zenta o ameninţare la adresa navelor. Şi organiza-
ţiile slabe, cu resurse limitate, din punct de vedere 
al personalului, finanţelor şi echipamentului, pot fi 
periculoase. 

Comunitatea internaţională nu poate împiedica 
toate atacurile împotriva tancurilor petroliere, dar 
cooperarea poate limita radical nivelul pericolului. 
Forţele navale internaţionale, menţinute în punc-
tele vitale ale comerţului cu petrol, par să ofere 
singura modalitate de creştere a siguranţei flotei 
comerciale. 

Dacă nu putem organiza eficient colaborarea în 
această chestiune, consecinţele pot fi catastrofale 
pentru sectorul energetic din toate ţările dezvolta-
te. Alegerea pe care o facem e simplă: cooperare 
internaţională sau a aştepta să se întâmple un dez-
astru. 

Trebuie să fim conştienţi că atacurile teroriste 
împotriva vaselor petroliere poate deveni cea mai 
severă provocare a lumii contemporane. 

NOTE:

1 Situaţia de astăzi oferă multe exemple de pavilioa-
ne de complezenţă care au acoperit activităţi ilegale 
pe mare: vasele care au făcut contrabandă cu arme din 
Libia (Santorini) şi Iran (Karine A) spre Strâmtoarea 
Gaza, capturate de Forţele Navale Israeliene în Marea 
Roşie şi Marea Mediterană, în 2001, navigau sub steag 
libanez; nava arestată de Garda greacă de Coastă (Baltic 
Sky), în 2003, transporta materiale explozive din Libia 
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spre Sudan. În prezent, pavilioanele de complezenţă în-
registrate sunt deţinute de: Antigua şi Barbuda, Liban, 
Bahamas, Liberia, Belize, Malta, Insulele Bermude, 
Insulele Marshall, Burma, Mauritius, Insulele Canare 
(Spania), Antilele olandeze, Insulele Cayman, Panama, 
Insulele Cook, St.Vincent, Cipru, Sri Lanka, Gibraltar, 
Tuvalu, Honduras, Vanuatu.
  2 D. J. NINIC, Sea Line Security and U.S. Maritime 
Trade: Chokepoints as Scarce Resources, in Globalisa-
tion and Maritime Power, edited by S. J. Tangredi, Wa-
shington 2002, pp. 143-160.
  3 World Oil Transit Chokepoints, www.eia.doe.gov/
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emeu/security/choke.html
  4 Idem.
  5 K. Mc Geown, Aceh rebels blamed for piracy, BBC 
News, World Edition, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/3090136.stm
  6 World Oil Transit Chokepoints, www.eia.doe.gov/
emeu/security/choke.html
  7 G. MILEWSKA, Ile kosztuje katastrofa ekologicz-
na, Budownictwo okretowe, 1985, no. 5, p.183.
  8 E. BLANCHE, Terror attacks threaten Gulf’s oil ro-
utes, Jane’s Intelligence Review, December 2002, p.10. 
  9 Ibidem. 

Comandorul Krzysztof KUBIAK este asistent universitar în cadrul Universităţii Naţionale de 
Apărare din Varşovia, Polonia.
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NOTE DE LECTURĂ

ESEU DESPRE ARTA STRATEGICĂ

De curând a apărut, la Editura Centrului Teh-
nic-Editorial al Armatei, o lucrare amplă de artă 
militară - rod al strădaniei domnilor general dr. 
Eugen Bădălan, general (r) dr Valentin Arsenie 
şi general de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva -, 
intitulată sugestiv „ESEU DESPRE ARTA STRA-
TEGICĂ”. 

Cartea, pe care am citit-o cu o plăcere nedisi-
mulată, se vrea un element de veritabilă conexiune 
valorică între teoria strategiei şi practica strategi-
că, producând o imagine intens reflexivă, perfect 
conturată şi mai ales profesionistă despre un do-
meniu de maximă creativitate, care impune „crea-
rea, recrearea, inventarea şi reinventarea sau dez-
voltarea războiului“, iar în viitor, în opinia autori-
lor, „prevenirea lui“, pe coordonatele unui spaţiu 
de confruntare cu diferenţe tehnologice vizibile, 
foarte confuz, imposibil de cuantificat şi gestionat, 
definit pe o nouă dinamică, generată de multiplici-
tatea riscurilor şi ameninţărilor, de flexibilizarea şi 
modularizarea structurilor. 

Gândirea strategică nu are frontiere, iar acest 
adevăr, pe care autorii îl cunosc şi îl reiterează, 
îi aruncă într-un  hăţiş de experienţe şi structurări 
creative cu potenţialităţi reale de a le afecta co-
erenţa şi acuitatea analitică. Acest lucru însă, în 
cazul de faţă, nu se întâmplă. „Eseu despre arta 
strategică” este construit cu rigoare, cu o remarca-
bilă ştiinţă şi conştiinţă a cuprinderii esenţialului 
şi a creării şi interpretării noului. 

Cei trei autori analizează, cu o acurateţe ştiin-
ţifică demnă de admiraţie - aspect ce ne este dez-
văluit de dezvoltarea capitolelor -, arta strategică 
nu numai în filosofia şi fizionomia conflictelor mi-
litare, ci şi în strategia Războiului Bazat pe Reţea, 
în strategiile integrative de securitate, în strategia 
războiului împotriva terorismului, în gestionarea 
crizelor şi conflictelor, în transformarea Armatei 
României şi, totodată, în raportul artei strategice 
cu cultura militară.

Practicieni de decenii, poate chiar de o viaţă 
ai strategiei, oameni de cultură şi de ştiinţă recu-
noscuţi în mediul academic şi ştiinţific civil şi din 
instituţiile apărării, autorii imaginează, cu viziune 

şi previziune, în special lumea de mâine a mili-
tarului, care pretinde o artă strategică complexă, 
superinteligentă, solicitând de la creativitate o in-
tensitate fără precedent pe domeniul conflictelor. 

Preocupaţi de o definire dinamică a dependen-
ţelor şi interdependenţelor, aceştia reuşesc să ţină 
permanent seama în tratarea problematicii artei 
strategice a războiului de contextul general în care 
au loc acţiunile militare şi de conexiunile dintre 
diferitele sectoare de activitate umană. Astfel, 
globalizarea ca fenomen omniprezent, complex şi 
multidimensional al lumii contemporane este vă-
zută într-o legătură firească cu decizia politică şi 
arta strategică.

În acelaşi timp, presiunile care vin dinspre me-
diul internaţional de securitate îi obligă pe aceştia 
să scrie ignorând tot ce ţine de locul comun, pre-
figurând modelul tridimensional al comandanţilor 
creativi, de concepţie din viitor, pe o natură tip Os-
born: cu o mare capacitate absorbantă, cu putere 
de reţinere, de fundamentare a raţionamentelor, 
dar mai ales cu aptitudinea de a produce idei noi, 
printr-un proces reflexiv-sinergetic, propriu şi ce-
lor trei, productiv şi eficient în plan acţional, înde-
osebi în situaţiile neprevăzute.

 O altă caracteristică, ce trebuie în mod obli-
gatoriu sesizată şi menţionată, întrucât are o sem-
nificaţie deosebită pentru dezvoltarea creatoare a 
domeniului cercetat, o reprezintă faptul că lucrarea 
nu se opreşte la conducătorii excepţionali, oricare 
ar fi ei, nu face un „inventar“, chiar şi selectiv, al 
lor, ci îi presupune şi impune pe acei arhitecţi şi 
constructori de excepţie ai universului artei stra-
tegice a războiului care dau motivul esenţial for-
ţei vizionarismului, pe temeiul cunoaşterii adânci, 
experienţei profunde, pragmatismului, curajului şi 
prudenţei. Volumul se recomandă singur cititorului 
avizat şi interesat, prin etalarea arhitecturii fluide, 
fractale a artei cyberstrategice sau a caracteristi-
cilor novatoare ale artei strategiilor regionale de 
securitate, a valenţelor artei strategice în procesul 
transformării forţei - segmente inedite, importante 
de manifestare a strategiei ca artă, pe care le regă-
sim dezvoltate în paginile sale. 



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2005�0�

Într-o realitate în permanentă mişcare şi trans-
formare, complexă, ca aceea a domeniului militar, 
miza pe artă nu este miza pe stratageme, după opi-
nia exprimată tranşant în Eseu, ci pe „construcţie, 
aplicaţie şi creaţie, pe inovaţie şi rigoare artistică“. 
Recunoscând prioritatea antecesorilor în definirea 
românească a sintagmei artă strategică, autorii căr-
ţii introduc în ecuaţie, pe lângă relaţiile determi-
niste, o relaţie bazată pe flexibilitate, descurajare, 
iscusinţă şi concentrarea timpului şi spaţiului, într-
o matcă structurală şi funcţională nouă, a Războiu-
lui Bazat pe Reţea, care mută confruntarea într-un 
spaţiu virtual, ale cărui limite sunt forţate şi cuceri-
te de cealaltă artă strategică - a viitorului. 

În acest context, autorii insistă şi pe rolul şi no-
ile dimensiuni ale învăţământului militar care tre-
buie să abordeze cu şi mai multă stăruinţă şi „de o 
manieră integrală (nu numai secvenţial şi, adesea, 
disparat) filozofia transformării, din perspectiva 
dependenţelor şi interdependenţelor care se cre-
ează între decizia politică, teorie şi practică, între 
strategia forţelor, strategia mijloacelor şi strategia 
operaţională, între ştiinţa, practică şi arta strategi-
că, potrivit unei ecuaţii ce se reînnoieşte mereu”.

Specifică mediului militar este creativitatea, 
exprimată prin imaginaţia, inventivitatea şi inova-
rea de care dau dovadă comandanţii, eficacitatea şi 
flexibilitatea în abordarea situaţiilor inedite, aler-
te ale câmpului de luptă prezent şi mai ales viitor. 
De aceea, este o adevărată artă să operezi cu in-
certitudini, dar tocmai acestea sporesc unicitatea 
fenomenelor militare, gestionate de strategi, care 
se străduiesc să păstreze coerenţa şi forţa acţiunii 
militare strategice. 

De la aceste consideraţii pornesc cei trei au-
tori, pentru a sublinia faptul că teoria haosului este 
specifică inclusiv fenomenelor militare şi din ea se 
constituie acea artă de multiplicare, de a gestiona 

strategic dezechilibrul, incertitudinea. Întrepătrun-
derea demonstraţiei riguros ştiinţifice cu analiza 
atâtor provocări şi excursuri strategice din trecut 
spre prezent face ca amprenta reflecţiei autorilor 
să fie foarte pregnantă, fondând ea însăşi un capi-
tol aparte, extrem de original şi personal, pentru 
marea artă strategică.

Spre finalul notelor noastre, se cuvine amintită 
şi o altă caracteristică esenţială a lucrării analiza-
te, şi anume maniera elegantă în care aceasta este 
realizată: stilul plăcut, alert, incitant, limbajul ele-
vat, bogăţia referinţelor bibliografice - indicator al 
efortului creator al autorilor, dar şi al respectului 
faţă de înaintaşi -, succesiunea logică a capitolelor, 
ca şi ineditul multora dintre ele (arta cyberstrategi-
că, cu spaţiul virtual şi virtualitatea cyberconfrun-
tărilor, cyberstrategia prezentului şi viitorului, arta 
strategică în cyberspaţiu).  

Tot atât de semnificativă este şi aplecarea cu 
profesionalism de către autorii volumului asupra 
problemelor cu care se confruntă Armata Româ-
niei în etapa actuală şi mai ales a celor ce vor veni 
în viitor. În acest sens, merită amintit capitolul in-
titulat „Arta strategică în transformarea Armatei 
României”, care face o analiză pertinentă şi fină a 
proceselor specifice transformării instituţiei milita-
re din ţara noastră, în deplin consens cu nevoile de 
apărare şi securitate naţionale, dar şi cu obligaţiile 
asumate în ceea ce priveşte apărarea şi securitatea 
colectivă. 

Analiza succintă făcută volumului - intitulat 
simplu „Eseu despre arta strategică”, în realitate, 
o realizare ştiinţifică profund originală, ancorată 
ferm la practica strategică actuală din epoca defini-
tă de autori „a strategiei integrale“ - se vrea o mo-
tivaţie suficientă, un îndemn sincer adresat celor 
interesaţi de a-l procura şi a-l parcurge pe îndelete.                                                                                           

                    V.P.D.

NOTE DE LECTURĂ
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AGENDA CSSAS

În perioada 19 - 22 iulie a. c., Centrul de Studii Strategice de Apărare 
şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit o 
delegaţie de profesori de la Universitatea Naţională de Apărare din Varşovia. 
Pe timpul vizitei au avut loc discuţii referitoare la modul de organizare şi de 
lucru al celor două instituţii şi la colaborarea viitoare. Astfel, s-a convenit 
ca: CSSAS, împreună cu Catedra de strategie a Universităţii din Polonia, 
să elaboreze în comun o lucrare, eventual pe probleme ale terorismului; 
cercetătorii şi cadrele didactice să publice reciproc articole în publicaţiile 
partenerilor; să se iniţieze demersuri ca, în planul bilateral de cooperare, să 
se introducă organizarea unei manifestări ştiinţifice bilaterale (pentru 2007). 
Planul lucrării, calendarul de realizare şi celelalte detalii vor fi stabilite 
ulterior. 

De asemenea, a fost organizat atelierul de lucru cu tema: „Rolul statelor 
mari şi mijlocii la realizarea securităţii prin combaterea terorismului”, la 
care au participat, alături de reprezentanţii universităţii poloneze, cercetători 
din CSSAS/UNAp şi două cadre didactice de la Facultatea de Comandă şi 
Stat Major/ UNAp. 

În această perioadă au fost elaborate şi publicate o serie de lucrări 
de referinţă ale domeniului, în cadrul Secţiei de studii şi cercetare: 
„Modalităţi de pregătire şi ducere a operaţiilor de către Armata României 
pentru îndeplinirea misiunilor specifice, în condiţiile acţiunii elementelor 
teroriste”, „Optimizarea regenerării structurilor Armatei României angajate 
în acţiuni militare în afara teritoriului naţional”, „Crizele politico - militare 
ale începutului de mileniu” şi volumul „Războiul bazat pe reţea şi viitorul 
acţiunilor militare”.

Urmează să se desfăşoare, în perioada 21-22 noiembrie, sesiunea 
internaţională de comunicări ştiinţifice „Securitate şi stabilitate în bazinul 
Mării Negre”, lucrările prezentate urmând să fie publicate în volum.

       Irina CUCU
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ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI DE 
STUDII STRATEGICE DE APĂRARE 

ŞI SECURITATE 
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Revista „Impact Strategic“ a ajuns la cel de al 16-lea număr. Fiecare 
apariţie a sa este rezultatul unei colaborări foarte bune între personalul 
Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate şi numeroşi autori 
din unele instituţii de profil ale armatelor altor state membre NATO, din 
cadrul structurilor Ministerului român al Apărării Naţionale, din Statul 
Major General, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, statele 
majore ale categoriilor de forţe ale armatei, academiile categoriilor de 
forţe, din sistemul de învăţământ superior românesc, din structuri ale 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, din cercetarea ştiinţifică, unităţi 
militare şi alte instituţii ale statului, din organizaţii neguvernamentale, 
de la diferite firme şi din presă. Este o onoare pentru publicaţia noastră 
să găzduiască o atât de largă şi competentă dezbatere de idei pe teme 
stringente ale strategiei militare şi securităţii naţionale, care s-a dovedit 
necesară şi utilă în procesul revigorării gândirii militare româneşti, 
pe noile coordonate ale  integrării în NATO şi în Uniunea Europeană.  
Remarcăm cu plăcere contribuţia valoroasă a autorilor la reuşita acestei 
dezbateri şi le mulţumim cu multă căldură.
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